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CAPITOLUL I 

CONTEXT INSTITUȚIONAL 

 

1.1 VIZIUNEA 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj acționează în vederea optimizării modului în care 

elevii pot fi îndrumați și educați astfel încât să devină, pe de o parte, absolvenți bine informați 

și pregătiți, și, pe de altă parte, persoane cu resurse adaptative adecvate solicitărilor multiple 

ale vieții cotidiene, cetățeni responsabili pentru societatea civilă. 

1.2 MISIUNEA 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj urmărește promovarea școlii ca fiind mediul în 

care elevul dobândește și aplică informații, se dezvoltă din punct de vedere personal și 

primește suport pentru a identifica soluții pentru problemele sale, scopul final fiind 

performanța academică și adaptarea optimă la cerințele societății. Totodată se vizează 

dezvoltarea autonomiei instituționale a unităților de învățământ în contextul descentralizării, 

dar și asigurarea implicării activ-participative în actul decizional a tuturor grupurilor de 

interese.   

1.3 PRIORITĂȚI MANAGERIALE 

• Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, cu accent pe 

învăţământul din mediul rural şi pe învăţământul tehnic. 

• Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi 

obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale. Creșterea participării la actul 

instructiv-educativ a tuturor categoriilor de elevi; 

• Creşterea calităţii învăţământului adresat  tinerilor capabili de performanţă. 

• Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de 

abandon şcolar, cu precădere pentru elevii din clasele de învățământ profesional, tehnic și 

cei din mediul rural; prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor. 

• Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice; sprijinirea cadrelor didactice din mediul rural cu contracte de muncă pe 

perioadă determinată, prin accesarea proiectelor europene. 

• Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională a  elevilor și în acord cu cerințele pieței muncii; 

• Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii 

economici şi alţi factori interesaţi în educarea tinerei generaţii; 

• Implementarea educaţiei timpurii, a educaţiei permanente şi a educaţiei incluzive efective 

în unităţile de învăţământ din judeţ; 

• Gestionarea cu responsabilitate a examenelor naţionale; 

• Optimizarea reţelei şcolare pentru valorificarea eficientă a resurselor umane şi materiale, 

pentru diversificarea ofertei educaţionale; 

• Continuarea procesului de descentralizare a învăţământului preuniversitar şi creşterea 

autonomiei unităților de învățământ. 
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1.4.ȚINTE STRATEGICE 

A. Dezvoltarea instituțională prin realizarea unei strategii de coordonare bazată pe diagnoză 

și feed-back; 

B. Optimizarea calității procesului de învățământ prin implementarea unor soluții pentru 

creșterea nivelului rezultatelor/performanțelor școlare și dezvoltare a elevului; 

C. Consolidarea carierei manageriale în instituțiile de învățământ și dezvoltarea resursei 

umane prin formare, perfecționare, promovare și motivare; 

D. Redefinirea imaginii elevului prin integrarea în diverse activități școlare, dar și 

extrașcolare particularizate 

Activitatea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj şi a unităţilor de învăţământ din judeţ 

s-a desfășurat în conformitate cu politicile educaționale a ale Ministerului Educației 

Naționale.  

 

 

 

       ”Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte 

cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuința de a 

învăța toată viața.” 

 

IOAN SLAVICI       
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CAPITOLUL II 

RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE  ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SĂLAJ 

 

2.1 EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

În anul şcolar 2017 – 2018, structura reţelei şcolare  se concretizează în următoarele 

date statistice: 

2.1.1 Număr unităţi de învăţământ de stat 

Structura reţelei de învăţământ de stat 

An școlar   2017-2018 
Număr unităţi 

Total unităţi de 

învăţământ -  369 

 

 

grădiniţe 189 

şcoli primare 68 

şcoli gimnaziale 86 

colegii 4 

licee 19 

școli postliceale 1 

învăţământ special 2 

 

2.1.2. Unități  cu personalitate juridică în anul școlar 2017-2018 

Număr de unități cu personalitate juridică în anul școlar 2017-2018 

Mediul rural Mediul urban 

Tip unități de învățământ Număr Tip unități de învățământ Număr 

Licee 8 

Colegii 4 

Licee 11 

Școli postliceale 1 

Școli gimnaziale 53 

Școli gimnaziale 13 

Grădinițe 14 

Palate/ cluburi ale copiilor 4 

Unități de învățământ special 1 

Club sportiv școlar 1 

ISJ, CCD, CJRAE, CJExcelență 4 

Total unități din mediul 

rural 
61 Total unități din mediul urban 53 

TOTAL unități pe judeţ 114 
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2.1.3. Număr unităţi de învăţământ de particular 

Structura reţelei de învăţământ particular 

An școlar   2017-2018 
Număr unităţi 

Total unităţi de 

învăţământ -  5 

 

 

grădiniţe 3 

școli postliceale 2 

Total unități de învățământ 

preuniversitar particular  5 
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2.1.4. Situația efectivelor de preșcolari/elevi la nivelul unităților de învățământ cu personalitate juridică 

Denumirea unității de învățământ cu PJ 

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 

Preșcolari/ 

elevi 
Nr. 

grupe 

Nr. pre- 

școlari 

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 

Școala Gimnazială Nr. 1 Agrij 3 54 4 76 4 63       11 193 

Școala Gimnazială Nr. 1 Almașu 2 31 4 52 3 42       9 125 

Școala Gimnazială Nr. 1 Jebucu 1 21 2 37 2 30       5 88 

Școala Gimnazială Nr. 1 Băbeni 2 24 4 55 3 52       9 131 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bălan 6 94 9 122 8 147       23 363 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bănișor 2 39 3 59 4 54       9 152 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Aluniș 3 30 5 54 2 22       10 106 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Șincai” Bobota 5 113 10 178 8 149       23 440 

Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Bocșa 3 33 5 84 4 74       12 191 

Școala Gimnazială Nr. 1 Borla 3 44 5 65 4 49       12 158 

Școala Gimnazială Nr. 1 Boghiș 4 57 9 135 6 92       19 284 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buciumi 4 81 7 116 4 87       15 284 

Școala Gimnazială Nr. 1 Camăr 3 54 6 76 5 77       14 207 

Școala Gimnazială Nr. 1 Carastelec 2 37 4 71 2 28       8 136 

Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd 5 81 7 148 5 107       17 336 

Școala Gimnazială ”Horea” Cizer 2 61 5 96 4 68       11 225 

Școala Gimnazială Nr. 1 Coșeiu 2 24 4 46 4 31       10 101 

Școala Gimnazială ”Marcus Aurelius” Creaca 5 71 7 96 6 79       18 246 

Școala Gimnazială Nr. 1 Cristolț 2 27 4 30 2 23       8 80 
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Școala Gimnazială ”Vasile Breban” Crișeni 3 49 7 92 3 46       13 187 

Școala Gimnazială Nr. 1 Cuzăplac 3 46 6 70 4 57       13 173 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dobrin 4 41 7 57 2 30       13 128 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu 2 59 7 130 4 63       13 252 

Școala Gimnazială Nr. 1  Fildu de Mijloc 4 53 6 77 3 44       13 174 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gîrbou 2 39 5 66 4 68       11 173 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Halmășd 4 74 8 113 4 72       16 259 

Școala Gimnazială Nr. 1 Hereclean 1 11 2 33 2 22       5 66 

Școala Gimnazială Nr. 1 Panic 4 71 8 88 5 60       17 219 

Școala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei 4 58 8 118 7 108       19 284 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ip 6 104 11 170 9 140       26 414 

Școala Gimnazială Nr. 1 Letca 1 25 4 62 3 54       8 141 

Școala Gimnazială Nr. 1 Lozna 2 27 3 38 2 26       7 91 

Școala Gimnazială Nr. 1 Marca 4 71 6 105 4 78       14 254 

Școala Gimnazială Nr. 1 Măeriște 3 56 8 91 5 63       16 210 

Școala Gimnazială Nr. 1 Aghireș 5 56 8 81 4 59       17 196 

Școala Gimnazială Nr. 1 Mirșid 4 73 6 119 4 56       14 248 

Școala Gimnazială ”Traian Crețu” Năpradea 5 79 8 114 6 112       19 305 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei 8 137 9 168 7 128       24 433 

Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș 5 96 9 150 9 123       23 369 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu” Poiana 

Blenchii 
3 43 4 66 3 53       10 162 

Școala Gimnazială Nr. 1 Românași 7 101 10 200 4 88       21 389 

Școala Gimnazială Nr. 1 Rus 2 31 3 35 3 43       8 109 

Școala Gimnazială Nr. 1 Șimișna 1 15 2 35 3 36       6 86 

Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” Sălățig 1 11 4 38 2 32       7 81 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Deja 2 30 4 47 3 55       9 132 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sînmihaiu Almașului 4 70 6 90 4 57       14 217 

Școala Gimnazială ”Vasile Lucăcel” Someș Odorhei 5 86 8 137 6 125       19 348 

Școala Gimnazială ”Szikszai Lajos” Șamșud 4 82 9 136 4 92       17 310 

Școala Gimnazială ”Aurelia și Lazăr Cosma” Treznea 2 38 2 50 3 40       7 128 

Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos 5 99 14 192 9 144       28 435 

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț 3 48 5 74 6 67       14 189 

Școala Gimnazială Nr. 1 Zalha 2 20 2 31 2 22       6 73 

Școala Gimnazială Nr. 1 Zimbor 1 19 3 56 2 34       6 109 

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Zalău 0 0 10 206 9 169       19 375 

Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău 0 0 19 528 13 366       32 894 

Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău 0 0 13 256 10 189       23 445 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău 0 0 15 429 11 267       26 696 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău 0 0 30 778 24 588       54 1366 

Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău 0 0 14 360 11 272       25 632 

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei 3 45 10 206 8 198       21 449 

Școala Gimnazială ”Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei 0 0 8 139 6 128       14 267 

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou 0 0 11 329 11 282       22 611 

Școala Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei 0 0 16 400 15 383       31 783 

Școala Gimnazială ”Horea” Șimleu Silvaniei 9 252 6 109 4 87       19 448 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pusta 0 0 11 315 8 160       19 475 

Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei 0 0 5 115 4 100       9 215 

Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindel” Jibou 18 407           18 407 
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Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Șimleu Silvaniei 10 189           10 189 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Șimleu Silvaniei 10 230           10 230 

Gradinița cu Program Prelungit Nr. 1 Zalău 10 260           10 260 

Grădinița cu Program Prelungit ”Pinochio” Zalău 10 244           10 244 

Grădinița cu Program Prelungit ”Voinicel” Zalău 7 170           7 170 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Zalău  7 138           7 138 

Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Zalău 9 187           9 187 

Grădinița cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Zalău 11 291           11 291 

Grădinița cu Program Prelungit  ”Căsuța cu Povești”  

Zalău 
8 220           8 220 

Grădinița cu Program Prelungit  ”Piticii Isteți”  Zalău 9 224           9 224 

Grădinița cu Program Prelungit  Nr. 12 Zalău 7 171           7 171 

Grădinița cu Program Prelungit  ”Dumbrava 

Minunată” Zalău 
7 166           7 166 

Grădinița cu Program Prelungit  ”Piticot” Cehu 

Silvaniei 
10 234           10 234 

Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 13 240 18 381 12 230 3 62 8 190   54 1103 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Gîlgău 3 62 6 118 6 87   4 93   19 360 

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida 5 80 9 138 4 94 2 27 4 76   24 415 

Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda 4 90 7 136 4 97 1 27 4 78   21 428 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Nușfalău 7 154 13 212 9 178 5 112 4 73   38 729 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg 7 135 10 213 8 173 3 41     28 562 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc 4 60 6 105 5 98 3 74 4 115   22 452 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag 10 191 19 311 13 213 5 98 7 156   54 969 
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Colegiul Național ”Silvania” Zalău     2 60   34 991   36 1051 

Liceul Pedagogic”Gheorghe Șincai” Zalău         26 747   26 747 

Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău   5 110 3 49   4 106   12 240 

Liceul Reformat ”Wesselenyi” Zalău 3 76 5 103 5 116   10 226   23 521 

Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău         36 974   36 974 

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău       11 249 13 292 2 47 27 588 

Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău       6 140 24 498   30 638 

Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zalău   10 199 9 184   4 106   23 489 

Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău   10 196 9 188   4 121   23 505 

Liceul Tehnologic ”Gh. Pop de Băsești” Cehu 

Silvaniei 
      6 125 14 348   20 473 

Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou         16 464   16 464 

Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou   10 191 10 201 3 72 8 203   31 667 

Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei         24 672   24 672 

Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei       3 71 19 468 2 44 24 583 

Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei       6 139 9 173   15 312 

Școala Postliceală Sanitară           9 209 9 209 

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL -  ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu 

Silvaniei 
1 6 7 56 11 107 5 39     24 208 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT / ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE 

Școala Posliceală Sanitară ”Christiana”           11 220 11 220 

Școala Posliceală Sanitară ”FEG”           3 62 3 62 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT - GRĂDINIȚE 

Grădinița ”Sfânta Inimă a lui Isus” 3 60           3 60 



 

13 

 

Starea învățământului sălăjean                                                    An școlar 2017-2018 

 

Tabel 2.a  Efectivele de copii şi elevi pe forme de învăţământ 

Categorii de copii şi elevi Număr Obs. 

preşcolari 7421  

elevi în clasele pregătitoare și clasele I-IV 11296 învățământ de masă + integrat artă+ A doua șansă  

elevi în clasele V-VIII 8717 
Învățământ de masă + integrat și suplimentar artă, 

sportiv, A doua șansă 

elevi liceu – total (zi, seral, frecvență redusă) și învățământ profesional 8381  

elevi postliceal (buget + taxă) 300  

TOTAL copii şi elevi – invățământ de masă 36115  

elevi înv. special (preșcolar, primar, gimnazial, profesional) 208  

TOTAL copii şi elevi  județ 36323  

 Sursa de date : ISJ SĂLAJ 

 

Grădinița Creștină ”David” 2 38           2 38 

Grădinița cu Program Prelungit ”Magic Kids” 1 8           1 8 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ 

Casa Corpului Didactic Sălaj 

Centrul Județean De Resurse Și Asistență Educațională Sălaj 

Clubul Sportiv Școlar Zalău   

Centrul Județean De Excelență Zalău   759 

Palatul Copiilor Zalău  1752 

Clubul Copiilor Jibou  920 

Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei  930 

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei  811 
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Tabel 2.b Repartiţia unităţilor de învăţământ de stat în profil teritorial în anul şcolar  2017-2018 

 

Nr.

crt. 

Unități finanțate de 

MEN și Consiliul 

județean 

 

Grădiniţe Școli primare Școli gimnaziale 
Unități de nivel 

liceal 
Școli postliceale 

Învățământ 

special 

Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban 

1 10 163 26 67 1 72 14 8 15 0 1 0 2 

                     Sursa de date: ISJ SĂLAJ 

 

2.1.5.  Situaţii comparative  ( 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 

 a. Efective de copii în grădiniţe / elevi în  învăţământul primar, învăţământul gimnazial (integrat și suplimentar, sportiv, ”A doua șansă”) 

 

Anul școlar 
Număr total elevi 

învăţământ preşcolar 

Număr total elevi 

învăţământ primar 

Număr total elevi 

învăţământ gimnazial 

2014-2015 7548 11055 9652 

2015-2016 7331 11114 9413 

2016-2017 7427 11008 9217 

2017-2018 7421 11296 8717 

  Sursa de date: ISJ Sălaj 
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b. Unităţi cu personalitate juridică 

Anul şcolar 

Total unităţi cu 

personalitate 

juridică 

Grădi-

niţe 

Școli 

gimna-

ziale 

Colegii/ 

licee/ 

Şcoli de 

arte şi 

meserii 

Unităţi 

învăţământ 

special 

Şcoli 

postli-

ceale 

Palate/ 

cluburi ale 

elevilor 

Club 

sportiv 

şcolar 

ISJ şi unităţi 

conexe + 

CJExcelență 

2014- 2015 115 14 67 23 0 1 1 4 1 4 

2015- 2016 115 14 67 23 0 1 1 4 1 4 

2016-2017 115 14 67 23 0 1 1 4 1 4 

2017-2018 114 14 66 23 0 1 1 4 1 4 
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2.1.6. Modificări în anul școlar 2017-2018 în rețeaua unităților de învățământ 

preuniversitar de stat (începând cu 1.09.2017) 

 

2.1.6.1. Desființare unități (la solicitarea autorităților administrației publice locale ca 

urmare a scăderii  efectivelor de copii/ elevi (începând cu 1 septembrie 2017) 

 

2.1.6.1.a. Desființare școli gimnaziale – 1 (finalizare Campus Școlar  Sîg) 

1. Școala Gimnazială Nr. 1 Tusa (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Sîg) 

  2.1.6.1.b. Desființare școli primare – 3 unități 

1. Școala Primară Șumal (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Marca) 

2. Școala Primară Nr. 3 Făgetu (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Plopiș) 

3. Școala Primară Recea (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vîrșolț)  

2.1.6.1.c. Desființare grădinițe – 5  unități 

1. Grădiniţa cu Program Normal Șumal (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Marca) 

2. Grădiniţa cu Program Normal Sîngiorgiu de Meseș (structură a Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 

Buciumi) 

3. Grădiniţa cu Program Normal Sînpetru Almașului (structură a Liceului Tehnologic ”Liviu 

Rebreanu” Hida) 

4. Grădiniţa cu Program Normal Uileacu Șimleului (structură a Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 

Măeriște) 

5. Grădiniţa cu Program Normal Sălățig (structură a Şcolii Gimnaziale  ”Petre Dulfu” 

Sălățig) 

2.1.6.1.d. Retragere statut de unitate cu personalitate juridică (începând cu 1 septembrie 

2017) 

1. Școala Gimnazială ”Petri Mor” Nușfalău  ( devine structură a Liceului Tehnologic  Nr. 1 

Nușfalău) 

 

2.1.7 Modificări în anul școlar 2017-2018 (începând cu 1.09.2017), în rețeaua unităților 

de învățământ preuniversitar particular 

 

2.1.7.1 Desființare unități de învățământ (începând cu 1 septembrie 2017) 

1. Școala Postliceală ”Vasile Goldiș” Zalău 

2. Grădinița cu Program Prelungit ”Peter Pan” Zalău 

 

Consilier rețea școlară,  

Leontina IANC 
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2.2 RESURSE UMANE 

2. Situația ocupării posturilor/catedrelor didactice în anul școlar 2017-2018 

2.1. Norme/posturi didactice, defalcate pe categorii de personal didactic  

Norme/posturi didactice, defalcate pe categorii de personal didactic  

Activitatea în domeniul managementul resurselor umane din Inspectoratul Școlar Județean 

Sălaj s-a organizat și desfășurat în anul școlar 2017-2018, în conformitate cu prevederile Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei 

privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată cu OMEN 

5739/14.11.2016 și O.M.E.N. nr. 5485/2017, pe baza Planului managerial anual și semestrial al 

Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, precum și în concordanță cu Planul managerial al 

compartimentului. 

Concursul judeţean de ocupare a posturilor/catedrelor din 6 septembrie 2017 (cadre 

didactice calificate) s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la Şcoala Gimnazială  

„Gheorghe Lazăr” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce 

priveşte organizarea şi desfăşurarea concursului. 

 Statistica după concurs, se prezintă astfel: 

 
             În același centru s-a desfășurat și Concursul judeţean de ocupare a posturilor/ 

catedrelor din 6 septembrie 2017 (cadre didactice fără studii corespunzatoare postului). 

Statistica după concurs, se prezintă astfel: 

 
În luna septembrie 2017 s-a finalizat încadrarea tuturor unităților de învățământ, cu 

personal didactic de specialitate, în baza rezultatelor la concursurile din iulie 2017, respectiv 

din 2016, 2015 și 2014/2013/2012, pentru anul școlar 2017-2018.  

Situația normării și asigurării cu personal didactic a unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, s-a prezentat astfel:  

 

Total norme/posturi didactice - 3028,30 din care:  

➢ mediul urban -  1634,65 

➢ mediul rural – 1393,65 
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2.2. Mobilitatea personalului didactic  

2.2.1 Ocuparea posturilor cu personal/cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 

nedidactic 

Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic 

 Număr total de posturi 

didactice 

Număr personal 

didactic auxiliar 

Număr personal 

nedidactic 

01.10.2017 3028,30 469 699,70 

Gradul de acoperire a normelor/posturilor 

Data la 

care 

 s-au 

primit 

datele 

Număr 

total de 

norme 

didactice 

Norme 

ocupate de 

cadre 

didactice 

titulare 

Norme 

ocupate de 

cadre 

didactice 

suplinitoare 

Ocupate 

cu titulari  

în mediul 

urban 

Ocupate 

cu 

suplinitori  

calificati în 

mediul 

urban 

 

Ocupate cu 

suplinitori  

necalificati  

în mediul 

urban 

 

 

Ocupate  

cu titulari   

în mediul  

rural 

Ocupate 

cu 

suplinitori  

calificati 

în mediul 

rural 

Ocupate cu 

suplinitori  

necalificati 

în mediul 

rural 

01.10. 

2017 
3028,30 2479,14 549.16 1428,52 

 

 

193.49 

 

 

12.64 1050,62 309.5 33.53 
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            La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, principalele activităţi ale 

Compartimentului Resurse Umane în anul şcolar 2017-2018 au fost următoarele: 

1. Comunicarea actelor normative specifice managementului resurselor umane; 

2. Consilierea și îndrumarea directorilor unităților de învățământ; 

3. Organizarea și desfășurarea comisiilor paritare inspectorat – sindicate;  

4. Monitorizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice care s-au vacantat pe parcursul 

anului școlar, organizate la nivelul unităților de învățământ.  

       Pentru..ocuparea..posturilor..didactice/catedrelor.complete/incomplete..rezervate/vacantate 

pe parcursul anului școlar, la nivelul unităților de învățământ s-au organizat 52 de 

concursuri/testări pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice. În conformitate cu 

prevederile Metodologiei – cadru de mobilitate, concursurile/testările au fost desfășurate de 

unități de învățământ individual sau în asociere temporară. În cazul fiecărui concurs/testare a 

fost desemnat un reprezentant al I.Ș.J. Sălaj ca membru în comisia de organizare și desfășurare 

a acestuia. Candidații au obținut medii peste 5,00 (cinci) și au fost repartizați pe posturi 

didactice/catedre vacante prin decizia directorului unității de învățământ. 

Alte activități desfășurate la nivelul compartimentului: 

▪ s-a constituit comisia de mobilitate la nivelul judeţului Sălaj, comisia de monitorizare a 

concursurilor de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului şcolar, fiecare membrul al 

comisiei luând la cunoştinţă atribuţiile ce îi revin în acest sens; 

▪ au fost întocmite procedurile de lucru pe componenta Mobilitate; 

▪ au fost gestionate petiţiile pe componenta Mobilitate și s-a răspuns acestora în termenele 

legale; 

Ocupate cu titulari în
mediul urban

Ocupate cu suplinitori 
calificați în mediul 

urban

Ocupate cu suplinitori 
necalificați în mediul 

urban

47.17%

6.39%

0.42%

1428.52

193.49

12.64

Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul urban
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▪ au fost refăcute documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, 

ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de 

alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. 

2.2.2 Ocuparea posturilor prin concurs de titularizare 2018 

Cea mai complexă și importantă activitate de mobilitate a personalului didactic, 

conform Metodologiei de mobilitate a personalului didactic, a fost organizarea și desfășurarea 

Concursului național din 11 iulie 2018 care s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la 

Colegiul National ”Silvania” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale în vigoare în 

ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea acestuia.  

Statistica după concurs, se prezintă astfel: 

 

Concursul judeţean de ocupare a posturilor/ catedrelor din 28 august 2018 (cadre 

didactice calificate) s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la Şcoala Gimnazială  

„Simion Bărnuțiu” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce 

priveşte organizarea şi desfăşurarea acestuia.  

 

Statistica după concurs, se prezintă astfel: 

 

August 

28  

Candidați 

prezenți 

Prezenţi 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

Procent 

de 

promovare 

Retraşi Eliminaţi Admişi Respinşi 

2018 76 2 .- 65 9 28 11 16 7 3 0 86.8% 

 

Concursul judeţean de ocupare a posturilor/catedrelor din 28 august 2018 (cadre 

didactice fără studii corespunzatoare postului) s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la 

Şcoala Gimnazială  „Simion Barnutiu” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale în 

vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea acestuia. Statistica după concurs, se 

prezintă astfel: 
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Repartizarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate s-a realizat prin ședinte publice în 

urma cărora candidații (cadre didactice titulare sau suplinitoare) au ocupat un numar de posturi 

după cum se poate vedea în tabelul de mai jos. 

 

Nr crt Motiv ocupare 
Număr 

candidați 

1 Completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată 20 

2 Completarea normei didactice pe perioadă determinată 31 

3 
Restrângere de activitate soluționată prin transfer consimțit între 

unitățile de învățământ 
3 

4 Restrângere de activitate soluționată prin repartizare în ședința publică 6 

5 Repartizare în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011 23 

6 Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 41 

7 
Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, candidat cu definitivat cu nota/media cel puțin 7 
67 

8 
Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată, candidat fără definitivat cu nota/media cel puțin 7 
1 

9 
Prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioadă 

determinată, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7 
16 

10 Angajare pe perioada nedeterminată- titularizare 17 

11 Detașare în interesul învățământului 64 

12 
Repartizare titular prin concurs 

 
6 

13 Detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată 31 

14 Detașare la cerere 18 

15 Ocupare în ședința publică (angajare pe perioadă determinată) 235 

16 Angajare pe perioadă determinată - candidat cu nota din 2018 127 

17 Angajare  pe perioadă determinată - candidat cu rezultate 2016, 2017 7 

18 
Ocupare cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului pe 

perioadă determinată 
11 

19 Plata cu ora personal didactic pensionat 55 
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20 Plata cu ora personal didactic asociat 66 

21 Plata cu ora pentru titularii altei unități 35 

 

Existența în proporție de peste 99,% a personalului didactic calificat  la nivelul județului 

Sălaj asigură condițiile derulării unui învățământ de calitate, în concordanță cu cerințele unei 

societăți moderne.  

                                                                        Inspectori școlari,  

Prof. Claudia BOHA 

Prof.Viorel LUNGU 

 

 

 

2.3 REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 

Anul școlar 2017-2018 a fost un an bogat în premii și rezultate frumoase la olimpiadele și 

concursurile școlare. Elevii sălăjeni au concurat cu succes în competițiile naționale, dar și în 

cele internaționale. 

 
Nr. 

Crt 

 

 

 

 

  

DISCIPLINA 

 

 

 

 

  

    OLIMPIADĂ 

 

  

 

NUMĂR 

PREMII 

I 

 

 

 

 

 

 

  

 

NUMĂR 

PREMII  

II 

 

 

 

 

 

  

 

NUMĂR 

PREMII 

III 

 

 

 

 

 

  

 

NUMĂR PREMII 

NAȚIONALĂ/ 

INTERNAȚIONALĂ 

 

 

 

 

 

  

1 

  

Limba și 

literatura română  

Olimpiada de limba și 

literatura română, 

gimnazii 

4 

  

4 

  

4 

  

1 

  

2 

  

Limba și 

literatura română  

Olimpiada ”Lectura ca 

abilitate de viață”, 

gimnazii  

2 

  

2 

  

2 

  

3 

  

3 

  

Limba și 

literatura română  

Olimpiada ”Lectura ca 

abilitate de viață”, licee 

2 

  

2 

  

2 

  

0 

  

4 

  

Limba și 

literatura română  

Olimpiada de 

lingvistică”Solomon 

Marcus” (V-XII) 

3 

  

3 

  

3 

  

1 

  

5  

Limba și 

literatura 

maghiară  

Olimpiada de limba și 

literatura maghiară 

maternă ”Mikes 

Kelemen” 

7 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

7 

 

  

6 

Limba și 

literatura 

germană maternă 

Olimpiada de limba și 

literatura germană 

maternă 

2 

  

2 

  

3 

  

0 

  

7 

Limba și 

literatura slovacă 

maternă 

Olimpiada de limba şi 

literatura maternă slovacă 

2 

  

2 

  
2  2 

8 Limba engleză 
Olimpiada națională de 

limba engleză 

9 

  

12 

  
12 1 
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9 Limba franceză 
Olimpiada națională de 

limba franceză 
5 6 3 1 

10  

Limba germană 

modernă 

Olimpiada de limba 

germană modernă 
8 7 6 2 

11 Matematică  
Olimpiada națională de 

matematică 
8 7 7 0 

12  Matematică  

Olimpiada de matematică 

pentru școlile/secțiile cu 

predare în limba maghiară 

8 7 5 2 

13 

  
Informatică  

Olimpiada națională de 

informatică 

6 

  

5 

  

5 

  

4 

  

14 

  

Tehnologia 

informației și 

comunicațiilor 

Olimpiada națională de 

Tehnologia informației și 

comunicațiilor 

5  6  5  1 

15 

  
Fizică  Olimpiada de fizică  

7 

  
7 7 3 

16 Chimie Olimpiada de chimie 2 1 2 0 

17 Biologie Olimpiada de biologie 5 4 3 1 

18 

  

Biologie/chimie/ 

fizică 

Olimpiada  ”Științe pentru 

juniori” 
1 1 1 1 

19  

Biologie/chimie/ 

fizică/geografie 

Olimpiada  ”Științele 

pământului” 
1 1 1 0 

20 Istorie Olimpiada de istorie 5 5 5 1 

21  
Istoria 

minorităților  

Olimpiada de istoria şi 

tradiţiile  minorităţii 

maghiare din România 

2 2 2 0 

22 
Științe socio-

umane 

Olimpiada de științe 

socio-umane 
7 7 4 0 

23 Geografie Olimpiada de geografie 5 4 2 4 

24 
Pedagogie - 

psihologie 

Olimpiada de pedagogie - 

psihologie (licee 

pedagogice) 

5 

 

  

4 

 

  

3 

 

  

3 

25 Religie 
Olimpiada de religie 

(toate cultele) 

20 

  

10 

  
6  13 

26 

  

Educaţie 

muzicală 

specializată  

Olimpiada de educație 

muzicală specializată 
16 10 5 4 

27 

 

 

  

Educație fizică  și  

sport  

Olimpiada  națională a  

sportului școlar,olimpiada  

gimnaziilor  

"Gimnaziada" 

34 

 

 

  

33 

 

 

  

31 

 

 

  

5 

 

  

28 
Educație plastică 

specializată 

Olimpiada de educație 

plastică specializată 
4 4 3 0 

29 Învățământ Discipline cuprinse în aria 21 18 15 3 
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profesional și 

tehnic 

curriculară tehnologii 

30 
Proiecte 

educațíonale 

Olimpiada de 

argumentare, dezbatere şi 

gândire critică „Tinerii 

dezbat” 

8 8 8 0 

TOTAL 214 190 164 63 

                                       

   Efortul elevilor și al dascălilor care i-au pregătit a fost răsplătit în cadrul Galei educației, 

organizată în fiecare an în data de 5 octombrie. 

    

 

Inspector școlar,  

Prof. Dana CHIȘ 

 

 

2.4 BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 

         Obiectivele şi priorităţile 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 a învăţământului preuniversitar de stat este o 

componentă esenţială ale politicilor de modernizare și dezvoltare. 

2.4.1 Proiecte de finanţare şi dotare a unităţilor de învăţământ din bugetul 

Ministerul Educaţiei Naționale  

a) Programul naţional de acordare de rechizite şcolare  

Au fost achiziţionate 3942 pachete de rechizite şcolare în valoare de 89572,49 lei, 

aferente anului şcolar 2017-2018, care au fost distribuite în şcoli pentru elevii din clasa 

pregătitoare, din clasele primare şi gimnaziale care provin din familii cu venituri mici. 

b) Programul naţional de dotare cu microbuze şcolare  

În cursul anului școlar 2017-2018 pentru transportul elevilor, au fost  funcționale  95 

microbuze  școlare, din  care 48 înmatriculate pe școli, iar 47 înmatriculate pe primării.  Pentru  

anul  școlar 2018-2019, au mai fost solicitate de către unitățile de învațamânt încă 10 

microbuze școlare. 

2.4.2 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 siguranţei în exploatare a clădirilor şcolare şi a condiţiilor igienico-

sanitare şi de confort precum şi eliminarea dezavantajelor educaţionale ale elevilor care ocupă 

asemenea şcoli. 

1. 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. 
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În cadrul acestui proiect vor fi construite 3 grădiniţe noi, iar 8 grădiniţe vor fi reabilitate– 

modernizate, astfel: 

Tip grădiniţe Număr total grădiniţe Stadiul realizării 

Grădiniţe noi 3 

Grădiniţa PN Cheud -3 grupe 

Grădiniţa PN Ip – 4 grupe 

Grădiniţa PN Crasna – 4 grupe 

Grădinița PN Ip, este finalizată. 

 

 

Reabilitare 

grădiniţe 
8 

Grădiniţa PP Cehu Silvaniei 

Grădiniţa PN Nuşfalău 

Grădiniţa PN Camăr 

Grădiniţa PN Buciumi 

Grădiniţa PN Gîrbou 

Grădiniţa PN nr.2 Jibou 

Grădiniţa PN Bobota 

Grădiniţa PN Ileanda  

Documentația tehnică este finalizată. 

TOTAL 11  

 

La această dată documentațiile tehnice de execuție sunt finalizate.  

         În perioada următoare ne propunem continuarea colaborării cu autorităţile 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 cu finanțare externă. 

 

 

Compartiment investiții,  

sing. Marilena FLOAȘIU 

 

 

2.5 ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

2.5.1 Obiective şi dimensiuni ale învăţământului în limbile materne (maghiară, slovacă, 

germană):  

▪ Eficientizarea activităţii de monitorizare, evaluare şi control, identificarea punctelor slabe şi 

a punctelor tari în activitate, prelucrarea datelor obţinute, valorificarea rezultatelor evaluării;  

▪ Asigurarea calităţii activităţii de proiectare, a conţinutului şi cerinţelor programelor şcolare;  

▪ Eficientizarea activităţii cadrelor, a comisiilor metodice, a Cercurilor pedagogice pe 

disciplină; 

▪ Creşterea calităţii serviciilor în educaţie prin formarea personalului didactic;  

▪ Utilizarea unor noi tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare, atingerea standardelor şi 

a finalităţilor educţionale specifice disciplinei;   

▪ Optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului şcolar al elevilor, a competenţelor 

dobândite;  

▪ Sprijinirea elevilor în atingerea performanţei şcolare la concursurile şcolare de specialitate;  

▪ Colaborarea cu mijloacele mass-media locale, în vederea informării opiniei publice;  
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▪ Extinderea şi eficientizarea parteneriatului, colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, 

instituţii de cultură şi artă  

2.5.2 Rețeaua școlară în învățământul pentru minorități 

a) Învăţământul cu predare în limba maghiară 

 

Ciclul de 

învățământ 
preșcolar primar gimnazial liceal special postliceal total 

Număr 

locații 
40 38 23 11 1 0  

Număr copii/ 

elevi 
1352 2244 1706 1459 13 0 6774 

 

b) Învăţământul cu predare în limba slovacă 

 

Ciclul de învățământ preșcolar primar gimnazial liceal total 

Număr locații 2 2 1 0  

Număr copii/ elevi 16 37 34 0 87 

 

c) Învăţământul cu predare în limba germană 

 

Ciclul de învățământ preșcolar primar gimnazial liceal total 

Număr locații 2 1 1 0  

Număr copii/ elevi 49 145 60 0 254 

 

d) Predarea limbii materne la clase cu predare în limba română 

 Limba maternă maghiară este studiată, la cerere,  de către elevii înscriși la clase cu 

predare în limba română într-o singură unitate de învățământ, o grupă cu 10 elevi de clasele V-

VIII. De asemenea s-a menținut studiul limbii materne rromani în 6 locații cu 739 elevi din 

ciclul primar și gimnazial. 

2.5.3 Integrarea copiilor şi tinerilor rromi în procesul instructiv educativ 

Misiunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, cu referire la problema accesului la 

educaţie pentru grupurile dezavantajate, este aceea de a garanta şanse egale la educaţie şi 

afirmare oricărui copil, dezvoltarea personalităţii sale, a talentelor şi abilităţilor mintale şi 

fizice la un potenţial maxim. 

           Viziunea se îndreaptă spre certificarea tuturor unităților  de învăţământ preuniversitar 

din reţeaua şcolară a judeţului Sălaj ca ŞCOALĂ INCLUZIVĂ adică: 

• o şcoală atractivă și deschisă către comunitate 

• instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii; 

• un observator al nevoilor educaţionale ale comunităţii, dar şi a pieţei muncii; 

• un furnizor de servicii educaţionale către comunitate; 

• şcoală care nu blochează accesul la educaţie a nici unui grup, nu limitează nivelul de 

educaţie pentru nimeni, nu impune condiţii care lezează demnitatea umană. 
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 Direcțiile de acțiune pentru respectarea misiunii și viziunii amintite mai sus, se 

concretizează prin: 

➢ Asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii, prin programe 

actualizate şi adaptate grupurilor ţintă printr-o politică coerentă şi prin mijloace adecvate; 

➢ Cuprinderea integrală a preşcolarului în învăţământul preşcolar; 

➢ Formarea tinerilor în spiritul educaţiei permanente, prin diversificarea şi extinderea ofertei 

de educaţie printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale 

(instituţii publice, societatea civilă, parteneri sociali, centre de resurse şi inovare); 

➢ Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES, 

orientare şcolară şi consiliere profesională. 

 

 

 

Inspector școlar,  

Prof. Rita ROZS 
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CAPITOLUL III 

REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

3A.  REZULTATELE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL  

3A.1. Rata de absolvire a învățământului gimnazial 

      La sfârșitul  anului școlar  2017-2018  situația promovabilității la nivelul unităților de 

învățământ gimnazial se prezintă astfel: 

Unitatea de învățământ PJ 

Nr.elevi la  

finalul anului 

școlar 2017-2018 

Nr.elevi 

promovați 

Procent de 

promovare 

Scoli Gimnaziale 15536 14882 95.79% 

Scoala Gimnaziala "Corneliu Coposu" 634 634 100.00% 

Scoala Gimnaziala "Porolissum" Zalau 291 291 100.00% 

Scoala Gimnaziala "Horea" Cizer 147 147 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Letca 117 117 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Banisor 111 111 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Deja 102 102 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Carastelec 97 97 100.00% 

Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Alunis 77 77 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Jebuc 63 63 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Cristolt 58 58 100.00% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Zalha 53 53 100.00% 

Scoala Gimnaziala "M.Eminescu" Zalau 1369 1367 99.85% 

Scoala Gimnaziala "Simion Barnutiu" Zalau 893 891 99.78% 

Scoala Gimnaziala "Gh.Lazar" Zalau 693 691 99.71% 

Scoala Gimnaziala "Gyulaffy Laszlo" Cehu Silvaniei 266 265 99.62% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Maeriste 154 153 99.35% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Babeni 105 104 99.05% 

Scoala Gimnaziala "Horea" Simleu Silvaniei 194 192 98.97% 

Scoala Gimnaziala "Aurelia Si Lazar Cosma"    

Treznea 88 87 98.86% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Ip 305 301 98.69% 

Scoala Gimnaziala "Petre Dulfu" Salatig 70 69 98.57% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Hereclean 57 56 98.25% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Camar 148 145 97.97% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Dobrin 87 85 97.70% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Zimbor 87 85 97.70% 

Scoala Gimnaziala "Silvania" Simleu Silvaniei 772 754 97.67% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Chiesd 252 246 97.62% 

Scoala Gimnaziala "Simion Barnutiu" Bocsa 153 149 97.39% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Coseiu 75 73 97.33% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Pericei 286 278 97.20% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Horoatu Crasnei 209 203 97.13% 

Scoala Gimnaziala "Bathory Istvan" Simleu Silvaniei 209 203 97.13% 

Scoala Gimnaziala "Iuliu Maniu" Zalau 332 322 96.99% 
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Consilier informatizare,  

Denisa BLIDAR 

 

3A.2. Rezultatele elevilor la evaluarea națională de la  clasa a VIII-a  

            În urma aplicării prevederilor Anexei 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010 și a 

Ordinului 4793/2017 privind organizarea si desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții 

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018, în județul Sălaj, s-au constituit 56 centre de examen, 

42 centre de comunicare și 1 centru zonal de evaluare.  

 

 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Lozna 64 62 96.88% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Balan 268 259 96.64% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Valcau De Jos 322 311 96.58% 

Scoala Gimnaziala "Traian Cretu" Napradea 220 212 96.36% 

Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu" Cehu Silvaniei 405 390 96.30% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Plopis 269 258 95.91% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Virsolt 140 134 95.71% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Rus 78 74 94.87% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Almasu 97 92 94.85% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Cuzaplac 127 120 94.49% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Marca 175 165 94.29% 

Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Halmasd 186 174 93.55% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Somes Odorhei 246 230 93.50% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Panic 146 136 93.15% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Buciumi 196 182 92.86% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Borla 111 103 92.79% 

Scoala Gimnaziala "Gheorghe Sincai" Bobota 326 301 92.33% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Girbou 129 119 92.25% 

Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Jibou 585 538 91.97% 

Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" Zalau 149 137 91.95% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Mirsid 173 158 91.33% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Agrij 139 125 89.93% 

Scoala Gimnaziala "Marcus Aurelius" Creaca 174 156 89.66% 

Scoala Gimnaziala "Gh.Munteanu" Poiana Blenchii 115 103 89.57% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Romanasi 287 255 88.85% 

Scoala Gimnaziala "Vasile Breban" Criseni 141 125 88.65% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Sinmihaiu Almasului 147 129 87.76% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Pusta 474 415 87.55% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Simisna 71 62 87.32% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Boghis 220 191 86.82% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Fildu De Mijloc 121 104 85.95% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Aghires 140 120 85.71% 

Scoala Gimnaziala "Szikszai Lajos" Samsud 222 188 84.68% 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Dragu 181 147 81.22% 
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a) Înscriere 

 
b) Contestații 

Rezultatele finale în urma evaluării lucrărilor a căror notă a fost contestată, sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 

A. Număr contestații depuse: 

Proba scrisă Limba și 

literatura română 

Proba scrisă Limba și 

literatura maternă 

Proba scrisă 

matematică 
Total 

102 10 90 202 

B. Rezultatele după contestații 

Centrul Regional de contestații – Cluj 

Proba scrisă Limba 

și literatura română 

Proba scrisă Limba 

și literatura maternă 

Proba scrisă 

matematică 
Total 

+ * -* =* + - = + - = + - = 

68 26 8 9 1 0 27 56 7 104 83 15 

 

*   +  Note care s-au modificat prin creșterea notei inițiale 

      -    Note care s-au modificat prin scăderea notei inițiale 

      =   Note care nu s-au modificat 

 

    c) Rezultate finale 

 

Nr. 

Crt. 
Proba de examen 

Total candidați 
Procent 

promovare 
Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați 

1. 
Limba și literatura 

română 
1931 1786 145 0 79,22% 

2. 
Limba și literatura 

maternă 
442 396 46 0 95,95% 

3. Matematică 1931 1764 167 1 61,14% 

4. Medii examen 1931 1762 168 1 73,26% 
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d) Situația notelor de 10 la nivelul județului: 

 

Limba şi literatura română Matematică 
Limba şi literatura 

maternă 
Medii examen 

21 11 17 1 
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3B.  REZULTATELE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  

3B.1. Rata de absolvire a învățământului liceal 

          La sfârșitul  anului școlar  2017-2018  situația promovabilității la nivelul unităților de 

învățământ liceal se prezintă astfel: 

 

Unitatea de învățământ PJ 

Nr.elevi la  

finalul 

anului 

școlar 

2017-2018 

Nr. 

elevi 

promo

vați 

Procent de 

promovare 

COLEGII ȘI LICEE 12567 12019 95.64% 

Colegiul National "Silvania" Zalau 1052 1052 100.00% 

Liceul De Arta "Ioan Sima" Zalau 488 488 100.00% 

Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalau 966 965 99.90% 

Liceul Teoretic "Ion Agarbiceanu" Jibou 460 459 99.78% 

Colegiul National "Simion Barnutiu" Simleu Silvaniei 675 673 99.70% 

Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" Zalau 744 741 99.60% 

Liceul Reformat "Wesselenyi" Zalau 441 439 99.55% 

Liceul Tehnologic "G.P.De Basesti" Cehu Silvaniei 451 448 99.33% 

Liceul Ortodox "Sf.Nicolae" Zalau 240 236 98.33% 

Liceul Tehnologic "Octavian Goga" Jibou 645 632 97.98% 

Liceul Cu Program Sportiv "Avram Iancu" Zalau 476 466 97.90% 

Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu" Zalau 569 547 96.13% 

Liceul Tehnologic Nr.1 Gilgau 296 284 95.95% 

Liceul Tehnologic  "Mihai Viteazul" Zalau 626 594 94.89% 

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Simleu Silvaniei 562 533 94.84% 

Liceul Tehnologic "Ioachim Pop" Ileanda 315 298 94.60% 

Liceul Tehnologic  "Liviu Rebreanu" Hida 326 302 92.64% 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag 759 698 91.96% 

Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" 858 784 91.38% 

Liceul Tehnologic "Ioan Ossian" Simleu Silvaniei 299 266 88.96% 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sig 426 366 85.92% 

Liceul Tehnologic Nr.1  Nusfalau 523 447 85.47% 

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 370 301 81.35% 
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3B1.1 REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 

2017-2018 

 

 

Dintre motivele abandonului şcolar, se pot menţiona următoarele: apartenenţa la etnia 

rromă, situaţia materială precară în familie, plecarea la muncă în străinătate, dezinteresul 

pentru sistemul de educaţie. 

 

 

Consilier informatizare,  

Denisa BLIDAR 

 

3B.2. Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat 

a) Sesiunea iunie-iulie 2018 

La nivelul județului Sălaj au fost constituite 7 centre de examen și 1 subcomisie., ca 

urmare a aprobării MEN prin adresa nr.1325/DGISSEP/22.05.2018, după cum urmează: 

Nivel de 

învăţământ 

Elevi 

înscrişi 

la 

început 

an 

şcolar 

Elevi 

veniţi 

prin 

transfer 

Elevi plecați din unitate 
Elevi în evidență la 10 

septembrie 2018 
Procent 

promovare Prin 

transfer 

Abandon 

școlar 

Alte 

situații 
Total 

din care: 

Promovați Repetenți 

PRIMAR 11270 239 221 17 51 
112

20 
10835 385 96,56% 

Urban 4842 95 69 3 8 
485

7 
4783 74 98,47% 

Rural 6428 144 152 14 43 
636

3 
6052 311 95,11% 

GIMNAZIAL 8668 91 137 103 43 
847

6 
7951 525 93,8% 

Urban 3925 37 47 10 7 
389

8 
3787 111 97,15% 

Rural 4743 54 90 93 36 
457

8 
4164 414 90,95% 

LICEAL ZI 6636 46 61 19 58 
654

4 
6462 82 98,74% 

Urban 6098 39 54 16 37 
603

0 
5967 63 98,95% 

Rural 538 7 7 3 21 514 495 19 96,36% 

LICEAL 

SERAL + FR 
506 48 0 0 69 485 428 57 88,24% 

Urban 266 22 0 0 30 258 245 13 94,96% 

Rural 240 26 0 0 39 227 183 44 80,61% 

PROFESIONAL 1239 19 15 14 56 
117

3 
1020 153 86,95% 

Urban 797 15 9 14 17 772 703 69 91,06% 

Rural 442 4 6 0 39 401 317 84 79,05% 

POSTLICEAL 243 0 0 0 38 205 205 0 100% 

Urban 243 0 0 0 38 205 205 0 100% 

TOTAL 28562 443 434 153 315 
281

03 
26901 1202 95,72% 
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Colegiul Naţional „Silvania”Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, Colegiul 

Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău 

(subcomisie Liceul Tehnologic ”Gh. Pop de Băsești” Cehu Silvaniei), , Colegiul Naţional 

„Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou. 

Centrul zonal de evaluare Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău  nu și-a 

defășurat activitatea ca urmare a deciziei Comisiei naționale de bacalaureat. Unitatea de 

învățământ desemnata inițial CZE a funcționat ulterior ca Centru regional de contestații 

pentru județul Mureș. 

În judeţul Sălaj s-au înscris la acest examen 1812  absolvenţi, 1615 din promoţia 

2017-2018 şi 197 din promoţiile anterioare. Au fost prezenţi, în total, 1649 candidaţi (163 

absenţi).Promovabilitatea a fost de 62.83 %. 

            Clasamentul liceelor în funcție de procentul de promovare, după contestații: 

Nr. 

crt. 
Colegiul/Liceul 

Număr 

candidați 

prezenți 

Promovabilitate 

după contestații 
Media 10 

1. Colegiul Naţional”Silvania” Zalău 263 96,96 % 1 

2. 
Liceul de Artă”Ioan Sima” Zalău 

 
30 93,33 % 0 

3. 
Colegiul  Naţional”Simion Bărnuţiu” 

Şimleu Silvaniei 
182 91,21% 0 

4. 
Liceul Pedagogic ”Gheorghe Şincai” 

Zalău 
177 90,40% 0 

5. Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău 25 72,00 % 0 

 Rata de promovare la nivel de țară  69,7 %  

6. 
Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău 
249 68,27% 0 

7. Liceul Teoretic”Agârbiceanu” Jibou 122 61,48% 0 

8. 
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” 

Hida 
21 57,14 % 0 

9. 
Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” 

Crasna 
52 46,15 % 0 

10. 
Liceul Tehnologic” Ioachim Pop” 

Ileanda 
9 44,44% 0 

11. 
Colegiul Tehnic”Iuliu Maniu” Şimleu 

Silvaniei 
134 43,28 % 0 

12. 
Liceul cu Program Sportiv”Avram 

Iancu” Zalău 
24 41,67 % 0 

13. Liceul Reformat ”Wesselenyi” Zalău 47 31,91% 0 

14. Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag 4 25,00% 0 
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15. Liceul Tehnologic Nr.1 Gîlgău 9 22,22 % 0 

16. 
Liceul  Tehnologic”Gheorghe Pop de 

Băseşti” CehuSilvaniei 
82 20,73% 0 

17. 
Liceul Tehnologic”Mihai Viteazul” 

Zalău 
90 13,33 % 0 

18. 
Liceul Tehnologic”Octavian Goga” 

Jibou 
45 11,11% 0 

19. 
Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” 

Zalău 
46 8,70 % 0 

20. 
Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” 

Şimleu Silvaniei 
36 0% 0 

21 
Liceul Tehnologic Nr.1 Nuşfalău 

 
1 0% 0 

22. 
Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg 

 
0 0% 0 

23. 
Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 

 
1 0% 0 

 

b) Sesiunea august-septembrie 2018 

Probele scrise  

La nivelul județului Sălaj a fost constituit un centru de examen, ca urmare a aprobării 

MEN prin adresa nr. 2357/DGISSEP/23.07.2018, și anume Colegiul Tehnic „Alesandru 

Papiu Ilarian” Zalău. 

Centrul zonal de evaluare Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău nu și-a 

defășurat activitatea, ca urmare a deciziei Comisiei Naționale de Bacalaureat. Unitatea de 

învățământ desemnată inițial CZE a funcționat ulterior ca Centru regional de contestații 

pentru județul Mureș. 

În judeţul Sălaj s-au înscris la acest examen 548  absolvenţi, 372 din promoţia 2017-

2018 şi 176 din promoţiile anterioare. Au fost prezenţi, în total, 441 candidaţi (107 absenţi). 

Promovabilitatea a fost de 30.16 %. 

Clasamentul liceelor în funcție de procentul de promovare, după contestații: 

Nr. 

crt. 

Colegiul/Liceul Număr 

candidați 

prezenți 

Promovabilitate 

după contestații 

1 Colegiul Naţional”Silvania” Zalău 8 75% 

2 Liceul Pedagogic ”GheorgheŞincai” Zalău 15 73,33 % 

3 Colegiul Naţional ”Simion Bărnuţiu” 

ŞimleuSilvaniei 

14 50% 

4 Liceul Ortodox”Sf. Nicolae” Zalău 6 50 % 
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5 Liceul cu Program Sportiv”Avram Iancu” 

Zalău 

12 41,67 % 

6 Liceul Reformat ”Wesselenyi” Zalău 36 38,89% 

7 Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău 29 34,48 % 

8 Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu Ilarian” 

Zalău 

67 34,33% 

9 Liceul Tehnologi  c”LiviuRebreanu” Hida 3 33,33 % 

 Rata de promovare la nivel de țară  29,7% 

10 Liceul Tehnologic ”Gheorghe Pop de 

Băseşti” Cehu Silvaniei 

33 27,27% 

11 Liceul  Tehnologic Nr.1 Sărmăşag 4 25,00% 

12 Liceul Teoretic ”Ion  Agârbiceanu” Jibou 37 24,32% 

13 Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 21 23,81% 

14 Colegiul  Tehnic ”IuliuManiu” Şimleu 

Silvaniei 

55 23,64% 

15 Liceul  Tehnologic  ”Octavian Goga”  Jibou 23 21,74% 

16 Liceul de Artă”Ioan Sima” Zalău 6 16,67% 

17 Liceul  Tehnologic”Mihai  Viteazul” Zalău 49 16,33 % 

18 Liceul  Tehnologic”Ioan Ossian” Şimleu 

Silvaniei 

14 14,29% 

19 Liceul  Tehnologic”Ioachim Pop” Ileanda 3 0% 

20 Liceul Tehnologic Nr. 1 Gîlgău 2 0% 

21 Liceul Tehnologic Nr. 1 Nuşfalău 

 

2 0% 

22 Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg 2 0% 

 

 Inspector școlar,  

Prof. Laura CRIȘAN 

 

3B.3. Rezultatele elevilor din învățământul liceal profesional  

Examenele de certificare a calificărilor profesionale nivel 3, 4 şi 5 s-au desfăşurat 

în conformitate cu metodologiile aprobate prin OMEN nr. 4435/2014, OMEN nr. 

4434/2014, O.M.E.C.T nr. 5005/2 decembrie 2014, şi graficul aprobat prin prin OMEN 
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4796 din 31 august 2018, Nota MEN nr. 2571/DGISSEP/06.08.2018 în cele 5 sesiuni de pe 

parcursul anului şcolar 2017-2018: 

➢ Sesiunea: ianuarie - februarie 2018- învățământ postliceal 

➢ Sesiunea:  mai - iunie  2018-învățământ liceal 

➢ Sesiunea:  iulie  2018 - învățământ postliceal 

➢ Sesiunea:  iulie  2018 - învățământ postliceal 

➢ Sesiunea: august 2018- învățământ postliceal 

➢ Procentul general de promovare a fost de 97,59%. 

 

Nivel 

calificare 

Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Promovabilitate 

3 223 211 12 211 0 100 % 

4 611 601 10 601 0 100 % 

5 154 149 5 147 0 96,75% 

 

Inspector școlar,  

Prof. Daniela GOZMAN 

 

 

3C. EVALUAREA ELEVILOR LA FINALUL CLASEI A II-A, A IV-A ȘI A VI-A 

   

Evaluarea națională a elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a s-au desfășurat în 

luna mai 2018, subiectele au fost concepute de Ministerul Educației Naționale, în urma 

cărora învățătorii și profesorii trebuie să realizeze planuri de învățare personalizate fiecărui 

elev în funcție de rezultatele obținute.  

Aceste evaluări se organizează și pentru a monitoriza pregătirea elevilor până la 

examenul de clasa a VIII-a și pentru a recupera acolo unde este necesar. Rezultatele sunt 

confidențiale, fiind comunicate părinților individual. 

 

3C.1 Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a 2018 

La această evaluare au participat elevii clasei a II a din toate școlile din județ: 

Numărul unităților de învățământ                                        

care au administrat evaluarea națională la clasa a II-a 

rural urban simultan 

140 17 95 

 
Numărul unităților de 

învățământ cu predare în 
 Numărul claselor cu predare în  

limba română:  128 limba română:  149 

limba maghiară: 38 limba maghiară: 41 

limba germană:           1 limba germană:           1 

limba slovacă:              2 limba slovacă:              2 

 

Aspecte pozitive ale administrării evaluării și aspecte de îmbunătățit în organizarea 

și administrarea evaluării: 
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Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătățit 

• Elevii s-au încadrat bine în timpul 

acordat la majoritatea probelor;  

• Elevii au fost preocupați și deosebit 

de interesați pentru a rezolva complet 

și corect fiecare sarcină propusă; 

• Administrarea testelor s-a realizat fără 

probleme. 

 

• Să se acorde suficient timp pentru 

rezolvarea testelor în SCRIS; 

• La disciplina limba romană textul la 

prima vedere, pe care lucrează 

elevii, să aibă o întindere potrivită, 

astfel ca cititul să nu le ia mult timp, 

iar informațiile pe care trebuie să și 

le reamintească să fie mai ușor de 

localizat în text; 

• Testele să se aplice mai devreme 

(ex. aprilie). 

  

 

3C.2 Evaluarea naţională la finalul clasei a IV-a_2018 

La această evaluare au participat elevii clasei a IV-a din toate școlile din județ: 

 

Numărul unităților de învățământ                                        

care au administrat evaluarea națională la clasa a IV-a 

rural urban simultan 

61 17 47 

   

 

 

Numărul unităților de învățământ cu 

predare în 
 Numărul claselor cu predare în  

limba română:  94 limba română:  62 

limba maghiară: 34 limba maghiară: 27 

limba germană:           1 limba germană:           1 

limba slovacă:              2 limba slovacă:              2 

 

Aspecte pozitive ale administrării evaluării și aspecte de îmbunătățit în organizarea 

și administrarea evaluării: 

 

Aspecte pozitive 

 

 

Aspecte de îmbunătățit 

 

Elevii s-au confruntat a treia oară cu 

teste standardizate și au fost interesați 

de rezultatele pe care le-au obținut 

față de EN_II. 

Informațiile organiztorice să fie formulate în limbaj 

accesibil elevilor. 

Elevii din majoritatea unităţilor 

școlare implicate au reuşit să rezolve 

itemii testelor administrate. 

Testele să fie cu grad diferit  de dificultate . 
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Elevii şi părinţii pot să vizualizeze 

/să afle răspunsurile la teste şi să-şi 

facă o părere despre nivelul la care au 

ajuns elevii, dar şi în orizontul de 

aşteptare al părinţilor. 

Majoritatea cadrelor didactice care au fost administratori 

de test sau evaluatori solicită renunțarea la EN_II, și chiar 

la EN_IV. Se consideră că aceste teste nu sunt relevante 

pentru sistemul nostru educațional, sunt consumatoare de 

timp și resurse, iar rezultatele nu conduc la vreo 

ameliorare a situației în școlile unde rezultatele sunt slabe, 

iar în cele cu rezultate bune și foarte bune bulversarea 

activității pe perioada administrării testelor este prea mare 

comparativ cu beneficiile. 

 

3C.3 Evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a_2018 
 

La această evaluare au participat elevii clasei a VI-a, din toate școlile din județ: 

 

Numărul unităților de învățământ                                        

care au administrat evaluarea națională la clasa a VI-a 

rural urban simultan 

81 17 15 

 

Numărul unităților de învățământ cu 

predare în 
 Numărul claselor cu predare în   

limba română:  86 limba română:  115 

limba maghiară: 23 limba maghiară: 25 

limba germană:           1 limba germană:           1 

limba slovacă:              1 limba slovacă:              1 

Aspecte pozitive ale administrării evaluării și aspecte de îmbunătățit în organizarea 

și administrarea evaluării: 

 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătăţit 

Elevii au tratat cu seriozitate evaluarea și 

au încercat să rezolve cât mai corect 

testele. 

Dozarea volumului de muncă 

corespunzătoare particularităților de 

vârstă ale elevilor, având în vedere 

faptul că elevii nu sunt obișnuiți cu 

evaluarea interdisciplinară, iar la unele 

discipline nu există concordanță între 

conținutul programei școlare și itemii 

din teste. 

Examenul s-a desfăşurat în sala de clasă 

unde elevii învaţă şi au stat în bănci exact 

cum stau în timpul cursurilor. 

Existența unui feed-back legat de 

rezultatele şi finalitatea acestor testări. 

 

Deoarece au un grad ridicat de 

interdisciplinaritate, aceste teste sunt un 

bun exercițiu de pregătire al elevilor și al 

profesorilor pentru abordarea 

transdisciplinară. 

Evaluarea să fie măsurabilă în contextul 

în care să se reflecte în  evoluţia 

ulterioară a elevului. 

Inspector școlar,  

Prof. Tünde Hajnalka HARI 
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CAPITOLUL IV 

ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

4.1 INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 Inspecţia şcolară s-a realizat în conformitate cu graficul de monitorizare și control 

al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, anul şcolar 2017 – 2018, înregistrat cu nr. 

6408/1.09.2017 şi aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean 

Sălaj din data de 05.09.2017, cu respectarea prevederilor: 

• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentului de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

Ordinul MECTS nr.5547/2011; 

• Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.03.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

Obiectivele urmărite în cadrul inspecției școlare: 

▪ Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii educaţionale naţionale în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din judeţ;  

▪ Monitorizarea şi consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ cu personalitate 

juridică, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru aplicarea integrală  

a curriculei, conform planurilor cadru pe nivel, filiere şi specializări ;  

▪ Monitorizarea, consilierea şi evaluarea parteneriatului şcoală –familie - comunitate;  

▪ Monitorizarea, consilierea şi evaluarea unităţilor de învăţământ cu rezultate slabe la 

evaluarea iniţială şi la examenele de ieşire din sistem (evaluare naţională 2017, 

bacalaureat 2017, examene de absolvire 2017), identificarea soluţiilor şi implementarea 

metodelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ ; 

Tipuri de inspecții realizate: 

▪ Inspecţii  şcolare generale;  

▪ Inspecţii speciale (în vederea obţinerii gradelor didactice ) /inspecţii de specialitate (pe 

grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea 

didactică) 

▪  Inspecţii tematice  

▪ Inspecţii școlare cu caracter permanent 

Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

▪ Obiectul principal al inspecţiei şcolare generale a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar îl reprezintă întreaga activitate a unităţii de învăţământ preuniversitar. 

▪ Scopul inspecţiei şcolare generale îl constituie: 

a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată 

prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie; 

b) 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 nevoileindividuale, 

comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 

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

didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
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Pentru inspecţie şcolară generală s-au propus 13 unităţi școlare.  

Criteriile de selecţie ale unităţilor şcolare 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 Şcolar 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/ colegii tehnice / 

licee tehnologice/şcoli gimnaziale/grădiniţe.  

În conformitate cu Regulamentul de inspecţie generală şi a metodologiei de aplicare 

a acestuia, principalele aspecte verificate în cadrul inspecţiei de tip general sunt: 

D1.  Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa 

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

legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

D2.   Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului 

la decizia şcolii/de dezvoltare locală, calitatea activităţilor extracurriculare realizate de 

personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar. 

D3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

D4.  Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

D5.    Modul în care unitatea de învăţământ 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. 

D6.     Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. 

D7.    Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ. 

 

Număr de unităţi planificate 

pentru inspecţie şcolară 

generală 

Unităţi şcolare inspectate 

Semestrul I      

6 

1.Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”  Zalău 

2.Şcoala Gimnazială Nr.1  Pusta 

3.Şcoala Gimnazială "Bathory Istvan“Şimleul Silvaniei 

4.Palatul Copiilor Zalău 

5. Şcoala Gimnazială Nr.1  Chieşd 

6.Şcoala Sanitară FEG 

Semestrul  al II-lea 

7 

   

1.Şcoala Gimnazială Nr. 1 Deja 

2. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dobrin 

3. Grădiniţa Voinicel Zalău 

4. Şcoala Gimnazială ”Petre Dulfu” Sălăţig 

5. Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna 

6. Gradiniţa cu P. N. ”Piticot” Cehu Silvaniei 

7. Clubul Copiilor Simleu Silvaniei 
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Număr inspecţii de 

revenire planificate 
Număr de inspecţii de revenire realizate 

9 

1.Şcoala Gimnazială Nr.1  Românași 

2. Şcoala Gimnazială Nr.1  Sânmihaiu Almasului 

3. Gradiniţa cu P.P. Nr.2 Simleu Silvaniei 

4. Şcoala Gimnazială "Szikszai Lajos" Şamşud 

5. Gradiniţa cu P. P. Nr. 12 Zalău 

6. Clubul Copiilor Jibou 

7. Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 

8. Şcoala Gimnazială Nr.1  Bălan 

9. Gradiniţa cu P. P. ”Căsuţa cu poveşti” Zalău 

 

INSPECȚIA TEMATICĂ 

Inspecţiile tematice s-au derulat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj, conform 

Graficului de monitorizare și control la nivelul județului Sălaj. 

 

TEMATICA PROPUSĂ: 

 

AUGUST-SEPTEMBRIE 

➢ Monitorizarea şi evaluarea stadiului unităţilor de învăţământ pentru începerea în 

bune condiţii a anului şcolar 2017-2018 

I.  Obiective urmărite 

1. Existenţa şi cunoaşterea documentelor şcolare şi a documentelor Ministerului Educaţiei 

Naţionale, care reglementează activitatea din învăţământ în anul şcolar 2017-2018; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor stabilite de documentele emise de  Ministerul 

Educaţiei Naționale, care reglementează organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a 

examenelor naţionale (Examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017).   

3. Asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului scolar 2017-2018; 

 

SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 

➢ Asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare 

în unităţile de învăţământ, în anul şcolar 2017-2018 

I. Obiective urmărite   

A1. Verificarea realizării planului de şcolarizare a unităţii de învăţământ aprobat pentru 

anul şcolar 2017-2018 

A2. Evaluarea calităţii managementului unităţii de învăţământ 

1.Încadrarea cu personal didactic pentru anul școlar 2017-2018 ( situația posturilor 

ocupate/vacante) 

2. Constituirea și organizarea Consiliului de administrație al unității de învățământ 

- respectarea adresei ISJ nr.6158/31.08.2017 privind numărul de membri în CA 

- existența documentelor privind alegerea membrilor cadre didactice ( procese-verbale 

Consiliul profesoral) 

- existența documentelor privind solicitarea desemnării membrilor în CA din partea 

Primăriei, Consiliului local, Asociația părinților, reprezentantul elevilor, reprezentanții 

agenților economici (dacă este cazul) 
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- existența deciziei de desemnare a secretarului Consiliului de administrație  

- existența deciziei de constituire a CA și afișarea acesteia la loc vizibil 

2. Existența deciziilor de constituire a comisiilor cu caracter permanent 

3.Completarea corectă și completă a documentelor școlare ( cataloage 2017-2018) 

4. Completarea la zi a condicii de prezență pentru personalul didactic, didactic auxiliar și 

personalul nedidactic 

5. Existența documentelor privind evaluarea personalului didactic pentru activitatea 

desfășurată în anul școlar 2016-2017 (evaluarea la nivelul comisiilor metodice, evaluarea în 

Consiliul de administrație, comunicarea calificativelor) 

6. Întocmirea orarului unității 

7. Existența deciziilor de numire a învățătorilor/profesorului diriginte, responsabilul cu 

proiecte și programe educative, responsabilul cu formarea continuă, responsabilul cu 

proiecte europene. 

8. Verificarea validării situaţiei şcolare după sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare şi 

corigenţe 

9. Planificarea ședințelor cu părinții pentru semestrul I,  an școlar 2017-2018 

10. Planificările cadrelor didactice 

11. Verificarea documentelor referitoare la transferuri ale elevilor 

12 Existenţa programelor scolare pentru disciplinele opţionale avizate de către inspectorii 

şcolari 

13. Verificarea existenţei planului de măsuri, pentru îmbunătăţirea rezultatelor  şcolare la 

examenele naţionale, în unităţile de învăţământ unde procentul de promovabilitate a fost 

scăzut; 

B. Monitorizarea modului în care unităţile de învăţământ au organizat activitatea 

instructiv-educativă şi au creat condiţiile unui climat de sigurantă fizică a elevilor în 

spaţiile şcolare pe toata durata programului. 

C. Evaluarea activităţii de formare şi perfecţionare 

D. Evaluarea calităţii managementului în cadrul Palatului şi Cluburilor Copiilor din 

judeţ 

▪ monitorizarea procesului educaţiei în domeniul educaţiei non-formale 

▪ reprezentarea educaţiei non-formale în documentele manageriale(strategie de dezvoltare, 

plan managerial, rapoarte etc.) 

E. Existenta proiectelor educaţionale cu finanţare europeană 

F. Modul în care unitatea de învătământ 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 

 

IANUARIE 

➢ Calitatea demersului didactic în semestrul I al  anului şcolar 2017-2018 

I. Obiective urmărite 

1. Verificarea avizării programelor şcolare pentru disciplinele opţionale de către inspectorii 

şcolari; 

2. Înregistrarea, monitorizarea şi raportarea absenţelor; 

3.  Situaţia statistică a notelor la disciplinele de examen pentru clasele a VIII- a/a XII- a; 

4.  Planificarea pregătirii olimpiadelor şi concursurilor şcolare; 
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5. Verificarea modului în care unitatea de învățământ pregătește organizarea Examenului de 

Bacalaureat Național-2018 

6. Verificarea modului în care conducerea unității de învățământ a adus la cunoștința 

cadrelor didactice, elevilor și părinților prevederile OMEN 3027/2018 pentru modificarea și 

completarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar 5079/2016. 

7. Verificarea activităţii educative 

 

FEBRUARIE 

➢ Organizarea  activităţii  manageriale şi  didactice 

I.  Obiective urmărite 

➢ Validarea situaţiei școlare pe semestrul I, anul școlar 2017-2018 

➢  Modul de proiectare a activităţii privind încheierea situației școlare a elevilor amânați 

pe semestrul I, anul şcolar 2017-2018;  

➢ Transferurile de elevi efectuate în vacanţa de iarnă, anul şcolar 2017-2018, modul de 

organizare a examenelor de diferenţă pentru elevii transferaţi, în condiţiile schimbării 

profilului, filierei sau specializării(dacă este cazul) ; 

➢ Proiectarea şi organizarea activității pe semestrul al II-lea, anul şcolar 2017-2018;  

➢ Monitorizarea modului de desfăşurare a probelor A,B,C,D ale Examenului Naţional de 

Bacalaureat 2018;   

➢ Diverse:    

• Verificarea “Planului de măsuri pentru pregătirea şi organizarea admiterii în 

învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019” 

• Verificarea numărului de CDŞ-uri existente la nivelul unităţii de învăţământ 

• Monitorizarea activităţii de formare continua a cadrelor didactice în semestrul I al 

anului şcolar 2017-2018 

 

 23 MAI 2018 

➢ Monitorizarea modului în care se efectuează activitatea de pregătire suplimentară 

în vederea obţinerii de rezultate bune la examenele naţionale 2018 și comunicarea cu 

factorii interesați 

I. Obiective urmărite 

1. Existenţa documentelor prin care s-a făcut analiza rezultatelor de la simularea evaluării 

examenelor naționale; 

2. Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea prezentării cu succes a elevilor la 

examenele naţionale. Focusarea activității de evaluare pe modelele oficiale pentru fiecare 

disciplină (lucrarea scrisă pe semestrul al II-lea să fie construită după aceste modele) ; 

3. Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se 

asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; 

4. Asigurarea unui program de activităţi remediale/ pregătire eficientă a elevilor, pe tot 

parcursul anului şcolar la discipliniele de examen; 

5. Monitorizarea frecvenţei elevilor atât la orele de curs cât şi la orele de pregătire 

suplimentară şi a modului de asigurare a unei bune colaborări cu familia 
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MAI-IUNIE 

➢ Calitatea demersului didactic în semestrul al II-lea al  anului şcolar 2017-2018 

I.  Obiective urmărite 

1. Verificarea modului de respectare şi de aplicare  a prevederilor legale privind frecvenţa și 

notarea ritmică pe semestrul al II-lea; 

2. Verificarea modului de organizare şi pregătire privind desfășurarea examenelor  

Evaluare naţională/Bacalaureat; 

3. Verificarea asistentelor la ore ale directorilor; 

4. Verificarea prin sondaj a documentelor Consiliului de administraţie; 

 

 

Inspecţii şcolare 

tematice  

Nr. inspecţii tematice 

planificate 

Nr. inspecţii tematice 

realizate 

Nr. de unităţi 

inspectate 

Semestrul I – 3  Semestrul I – 3  IT 1 - 67 

IT 2 – 51 

IT 3 - 37 

Semestrul II - 2 Semestrul II - 2 IT 1 - 69 

IT 2 – 47 

 

Inspector şcolar general adjunct,  

Prof. GUDEA  Mioara  

Inspector şcolar,  

                                                                                                                Prof. PUŞCAŞ Floare 

 

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI ALE INSPECTORILOR ȘCOLARI REFERITOARE 

LA ASPECTE REZULTATE DIN TOATE TIPURILE DE INSPECŢIE REALIZATE 

 

ARIA CURRICULARĂ 

DISCIPLINA  EDUCAȚIE  TIMPURIE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:36 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști:85 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

 Proiectarea didactică respectă, în general, standardele unei proiectări eficiente; 

 Planificarea temelor anuale în acord cu nivelul de vârstă al copiilor și cu interesele de 

cunoaștere ale acestora; 

 Proiectarea și desfășurarea activităților este predominant de tip integrat; 

 Utilizarea metodelor interactive în demersul didactic este o practică frecventă în cadrul 

inspecțiilor școlare desfășurate în învățământul preșcolar; 

 Mijloacele didactice sunt variate, estetic realizate, eficient utilizate în fiecare moment al 

activității și cu înaltă valoarea educativă; 

 Adaptarea demersului didactic la particularitățile psihoindividuale și de vârstă ale 

copiilor se realizează constant; 
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 Oferirea unor numeroase oportunități de completare a educației formale cu cea 

nonformală și informală; 

 Diseminarea exemplelor de bune practici educaționale în cadrul simpozioanelor, 

conferințelor, comisiilor metodice, cercurilor pedagogice și prin publicarea de articole de 

specialitate; 

 Educatoarele inspectate prin diverse tipuri de inspecție școlară dau dovada de seriozitate, 

organizare, calm, disponibilitate și creativitate; 

 Profesionalism dovedit de către echipele județene de îndrumare a educatoarelor 

debutante; 

  O valoroasă activitate realizată de educatoarele care au coordonat practica pedagogică a 

elevelor Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău și a studentelor înscrise la universități 

din județele Cluj, Maramureș, Bihor; 

 Bună pregătire profesională și cunoaștere temeinicăa specificului activităților 

desfășurate cu preșcolarii; 

 Interes crescut pentru formarea profesională, atât prin obținerea gradelor didactice, cât 

și prin participarea la cursuri de formare; 

 Interes crescut pentru accesarea resurselor informaţionale din  bibliotecile/centrele de 

documentare şi informare din unitățile de învățământ şi a  resurselor educaționale deschise; 

 Rezultate deosebite la concursurile naționale de titularizare și definivare în învățământ; 

 Note acordate cadrelor didactice din învățământul preșcolar la inspecțiile speciale 

situate între 9 și 10, respectiv numai calificative de Foarte bine în inspecțiile curente; 

 Relația apropiată față de copii și numeroase exemple de practici adecvate în integrarea 

preșcolarilor de etnie rromă în colectiv; 

 Tratarea diferențiată a preșcolarilor pe parcursul activităților, în conformitate cu nivelul 

de formare al deprinderilor de lucru, cu nevoile de învățare și interesele de cunoaștere ale 

acestora; 

 Un potențial creativ deosebit, disponibilitate și implicare, dorință de autodepășire a 

educatoarelor; 

 Un climat afectiv pozitiv în timpul activităților desfășurate cu preșcolarii, o stare de 

calm, de liniște și siguranță bazată pe o comunicare de tip asertiv, indiferent de problematica 

abordată. 

2.2  Puncte slabe: 

 Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în unele grădinițe din mediul 

rural;  

 Puține proiecte de tip Erasmus+  sau  eTwinning scrise la nivel preșcolar; 

2.3  Oportunități: 

 Perspectiva generalizării gradate a educației timpurii prin adoptarea  cadrului legislativ 

în acord cu legislația europeană; 

 Crearea unor grupuri de lucru pe diverse teme profesionale constituite la nivel regional 

și national; 

 Numeroase schimburi de experiență interjudețene, regionale și naționale; 

 Dotarea materială a unităților de învățământ, inclusiv conectarea la Internet, dotare cu 

computer în sala de grupă, imprimante, video-proiectoare și alte mijloace didactice moderne 

de învățământ; 
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 Interesul tot mai crescut al părinților pentru educația timpurie  asigurată copiilor în 

grădinițe; 

2.4  Amenințări: 

 Natalitatea scăzută înregistrată la nivel național și județean, părăsirea țării de către tineri 

în favoarea unor țări din U.E., respectiv stabilirea domiciliului  în centre universitare și 

municipii mai dezvoltate din județele limitrofe; 

 Numărul grupelor de 0-3 ani care nu acoperă solicitările părinților care doresc să înceapă 

activitatea  înaintea împlinirii vârstei de 2 ani a copilului lor. 

3.  Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

 Schimburi de experiență și grupuri de lucru pentru pilotarea Curriculumului 2018 

împreună cu grădinițe din județele  Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sibiu și 

Municipiul București; 

 Grup de lucru în vederea revizuirii  Fișei de evaluare a progresului care a devenit Anexă 

la Curriculum 2018; 

 Conferința Națională ,,Abordările curriculare integrate și eficiența lor didactică`` în 

colaborare cu MEN și U.B.B Cluj-Napoca 

 Un număr de 11 proiecte educative înscrise în CAER și 5 proiecte educative înscrise în 

CAEJ; 

 Ateliere de Vară în grădinițe aflate în medii dezavantajate cu sprijinul Asociației Ovidiu 

Ro (Grădinița  Nr. 3 Jibou, Grădinița Dragu); 

 Un număr de 9 documente RED înscrise pe site-ul I.Ș.J Sălaj 

 Participarea grădinițelor la acțiunile din cadrul ,,Festivalului Național al Științei” și a 

„Săptămânii Mondiale a Spațiului”; 

 Parteneriate numeroase încheiate cu instituții din comunitatea locală. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

 necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel 

European, cu impact și cu implicaţii semnificative, cum ar fi: Recomandarea 

Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie 

din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC); Comunicarea 

Comisiei Europene și Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind educația și 

îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel mai bun start pentru lumea de mâine 

(2011/C/175/03), A Quality Framework for Early Childhood Education and Care – 

Raportul Grupului de Lucru pentru Educație și Îngrijire Timpurie de la nivelul Comisiei 

Europene (2014) etc; 

 corelarea cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul 

sistemului educaţional românesc și pentru conturarea, alături de educaţia produsă la 

celelate niveluri de învăţământ, a „profilului de formare la nivel european”; 

 corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile care vizează 

domeniul educaţiei timpurii din: Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.263/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările 

ulterioare; Hotărârea de Guvern nr.1252/2012 de aprobare a Metodologiei de 
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organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie 

antepreșcolară; 

 atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale 

de referinţă pentru domeniul educaţiei, respectiv: Strategia Europa 2020, Strategia 

naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015), Strategia 

națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (HG nr.383/2015); Strategia 

națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (HG nr.1113/2014); 

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

rome pentru perioada 2014-2020 (HG 18/14.01.2015);Strategia națională de învăţare pe 

tot parcursul vieţii 2015 -2020 (HG nr.418/2015), Strategia naţională pentru dezvoltare 

durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 – 2030; 

 necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, 

educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară, evitându-se abordarea lor fragmentată, așa 

cum s-a întâmplat până acum; 

 iniţierea şi adoptarea unor schimbări relevante, cu valoare constructivă, având la bază 

reuşitele şi progresele realizate până acum (datorită precedentului curriculum şi 

demersurilor subsecvente – generalizarea învăţământului preşcolar, promovarea 

obligativităţii acestuia şi a avantajelor educaţiei de la vârste fragede; investiţia în 

infrastructura educaţională; formarea cadrelor didactice şi a celorlalţi actori care intră în 

contact cu copilul preşcolar; promovarea şi implementarea unor noi abordări educaţionale 

etc.). 

 

2.   ÎNVÂȚĂMÂNT PRIMAR (SECŢIA ROMÂNĂ) 

1.1. Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 12  

1.2. Număr de inspecții realizate de către metodiști: 121  

  2. Analiza S.W.O.T. a disciplinei 

2.1 Puncte tari: 

• cadre didactice calificate în proporţie de peste 95%; 

• numărul foarte mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II; 

• număr mare de manageri cu experienţă, formaţi în management educaţional, chiar şi la 

nivelul învăţământului primar; 

• existenţa unui număr mare de programe MEN, ISJ, CCD de formare a cadrelor 

didactice; 

• numărul mare de învăţători care dispun de auxiliare curriculare şi mijloace de 

învăţământ personale; 

• rezultate peste nivelul mediei pe ţară în ceea ce priveşte testarea de la clasele a II-a şi a 

IV-a; 

• existenţa unui număr foarte mare de unităţi şcolare cu promovabilitate 100% la finele 

anului şcolar; 

• manifestarea unui interes deosebit pentru angrenarea şcolilor în proiecte şi programe 

internaţionale, naţionale şi judeţene; 

• dotarea şcolilor cu clasele I-VIII cu câte o reţea de calculatoare şi un server şi conectarea 

acestora la Internet prin fibră optică; dotarea cu câte cel puţin a unui calculator şi a unor 

şcoli mici (structuri cu clasele I-IV); 
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• existenţa bibliotecilor şi a fondului de carte şcolară în toate unităţile şcolare cu PJ, dar şi 

în unele şcoli mici; 

• preocuparea permanentă a conducerilor unităţilor şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 

• exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor; 

• implicarea în actul decizional al şcolilor cu PJ a unui număr destul de mare de învăţători 

şi profesori pentru învăţământul primar; 

• o  colaborare  eficientă  cu  familia,  privită  ca  principal  partener  educaţional  

(contract cu familia, parteneriate „Step by Step”, parteneriat „şcoala de după şcoală” etc.); 

• crearea unei autonomii potenţiale a unităţilor cu PJ şi a structurilor aferente. 

1.2 Puncte slabe: 

• reticenţa unor  cadre didactice faţă de nou şi schimbare, faţă de cerinţele exprese impuse 

de programe şi manuale la clasele I-IV; 

• insuficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala, în special în unităţile de învăţământ din 

mediul rural şi în zonele cu populaţie aparţinând grupurilor dezavantajate; 

• uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în şcolile mici din 

mediul rural. 

 2.3 Oportunități: 

• existenţa unor direcţii de redresare a învăţământului rural, cuprinse în Programul de 

Guvernare; 

• existenţa unui cadru legislativ relativ stabil în domeniul învăţământului; 

• posibilitatea implicării în programe de cooperare naţională şi internaţională; 

• creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar 

pentru dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare la nivelul învăţământului primar; 

• lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic, fie chiar şi nebugetat; 

• existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice prin sistemul 

on-line; 

• buna colaborare cu autorităţile locale şi judeţene; 

• creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

• accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităţilor şcolare; 

• continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ; 

• completarea fondului de carte din biblioteci şi adaptarea acestuia şi la programele şcolare 

de la nivelul claselor primare; 

• găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea şi utilarea unităţilor prin 

contracte de sponsorizare şi parteneriate realizate prin implicarea învăţătorilor şi a 

profesorilor pentru învăţământul primar. 

    

   2.4 Amenințări:  

• greutatea preluării şi prelucrării rapide a informaţiei, mai ales în zona rurală, chiar dacă 

aproape toate şcolile cu I-VIII sunt conectate la Internet; 

• scăderea stringentă a populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului 

didactic şi a reţelei şcolare, necesitând restrângeri de activitate şi fluctuaţie mare la clase; 

• lipsa încadrării în toate şcolile a personalului calificat în consilierea copiilor cu cerinţe 

educative speciale; 
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• lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită 

atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria formare şi 

dezvoltare profesională; 

• existenţa predării în condiţii simultane; 

• posibilitatea ca Primăriile să nu dispună de resursele corespunzătoare cerinţelor şcolii sau 

pentru suportul financiar necesar decontării cheltuielilor de transport pentru învăţătorii şi 

profesorii pentru învăţământul primar care navetează; 

• limitarea  autonomiei  unităţilor  şcolare  în  luarea  deciziilor  importante, în condiţiile 

neînţelegerii nevoii de autonomie sau a necunoaşterii şi înţelegerii corecte a legislaţiei.  

3. Activităţi/manifestări/întâlniri coordonate la nivel judeţean  

Activităţi metodice: 

A. Consfătuiri 

▪ Tema:  

      1. Raport privind starea învăţământului primar în anul şcolar 2016-2017 

      2. Proiectul Planului managerial/operaţional pentru anul şcolar 2017-2018 

      3. Studiu privind Abilitarea curriculară pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2017-

2018   

      4. Aspecte privind inspecția școlară_2016-2017 şi 2017-2018 (definitivat) 

      5. Aspecte cu privire la EN_II_IV_2017 și EN_II_IV_2018 

      6. Prevederi ale Legii Educației Naționale nr.1/2011 privind procesul de învăţământ la 

nivelul învăţământului primar 

      7. Diseminarea informaţiei privind noile Planuri-cadru şi programe şcolare la nivelul 

învățământului primar pentru anul școlar 2017-2018 

      8. Alegerea consiliului consultativ şi a responsabililor de cerc la nivelul învăţământului 

primar, statutul metodiştilor pentru anul şcolar 2017-2018 etc. 

      9. Legislaţia şcolară în actualitate, diverse (manuale, auxiliare, comisii metodice, 

opţionale, grade didactice) etc. 

      10. Modalităţi de  realizare: prezentare de materiale ppt, dezbateri, ateliere de lucru etc. 

B. Cercuri pedagogice: 

1. Semestrul I  

TEMA: Rolul și importanța activităților ludice în predarea integrată la nivelul 

învățământului primar 

Modalităţi de desfăşurare: activităţi practice, ateliere, lecţii, dezbatere, analiză. 

2. Semestrul al II-lea 

             TEMA: Modalități și forme de integrare a gramaticii limbii române 

contemporane la nivelul disciplinelor din învățământul primar 

 Modalități de desfășurare: activităţi practice (ateliere, lecții, dezbatere, analiză).  

3. Priorităţi ale disciplinei pentru anul şcolar 2018 - 2019 

▪ realizarea unor proiectări funcţionale personalizate în funcţie de curriculumul din 

trunchiul comun şi cel opţional, de resursele umane şi materiale existente, cu marcarea 

elementelor esenţiale care ţin de parcursurile secvenţial-didactice ale actului de predare-

învăţare, dar mai ales de evaluare (clasa a II-a şi clasa a IV-a); 

▪ organizarea unor activităţi periodice cu caracter de consultare/consiliere la care să 

participe grupuri mici de învăţători, profesori pentru învăţământul primar şi inspector şcolari 
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(mai ales cei în primul an de învăţământ sau suplinitori) – formarea iniţială pentru profesie 

vs. iniţierea în cariera didactică; 

▪ planificarea și predarea integrată la clasa pregătitoare, clasa I şi a II-a, dar și la clasele a 

III-a și a IV-a, acolo unde conținuturile permit demersal integrat; 

▪ abordarea individual şi diferenţiată a unor parcursuri didactice şi utilizarea unor metode 

alternative de predare, interactive; 

▪ sporirea interesului pentru cultivarea exprimării orale (comunicării interpersonale), 

modelarea raporturilor interpersonale, cultivarea dialogului în vederea îndeplinirii funcţiilor 

sociale ale limbajului şi iniţierea actului de lectură, ca demers integrat la toate clasele din 

învăţământul primar; 

▪ diminuarea raportului informativ în favoarea formativului şi a aplicării unei învăţări de 

tip cogniţional, în scopul formării şi dezvoltării de deprinderi de muncă intelectuală, 

antreprenorială, dezvoltării capacităţilor de cunoaştere, în funcţie de potenţialul fiecărui 

copil şi crearea unui stil independent de muncă (a-i învăţa pe copii cum să înveţe); 

▪ adoptarea şi adaptarea unor instrumente auxiliare de muncă care pot fi utilizate în mod 

creator de către învăţător şi profesorul pentru învăţământul primar, cu mai puţină tentă 

comercială; realizarea de experimente, experienţe, excursii documentare, vizite, care să 

conducă elevii spre receptarea şi intuirea unor activităţi informatizate, spre o societate a 

viitorului care nu mai are nevoie în primul rând de naratori/povestitori, ci de oameni de 

acţiune, sporirea actului decizional, copilul fiind privit în primul rând ca un colaborator, un 

decident şi nu ca un executant; 

▪ provocarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţare, ca proces, dar mai ales ca 

produs, care să angajeze efortul personal al copiilor, motivaţia, plăcerea de a afla, de a şti să 

facă, de a aplica şi de a crea; 

▪ îmbunătăţirea raportului dintre gândire şi limbaj prin fructificarea celui de-al doilea 

nivel al alfabetizării, eficientizând aspectul comunicării simbolice (arta de a vorbi, de a citi, 

de a scrie, de a simboliza şi de a exterioriza). 

 

Inspector școlar, 

Prof. Zamfira CÂMPEAN 

 

3.ARIA CURRICULARĂ: Învățământ primar și alternative educaționale (secția 

maghiară) 

DISCIPLINA: Învățământ primar și alternative educaționale (secția maghiară) 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 56 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 31 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• Încadrarea cu cadre didactice calificate, având gradele didactice I, II şi definitiv; 

• Existenţa unui număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile județene, 

regionale, naţionale; 

• Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale; 

• Interesul deosebit al cadrelor didactice pentru cunoaşterea şi însuşirea de metode şi 

procedee alternative de predare, educare a elevilor în şcoli; 

• Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării; 
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2.2  Puncte slabe: 

• Comunicarea, uneori ineficientă, între părinţi şi şcoală; 

• Existența unor sarcini administrative în fișa postului cadrului didactic. 

2.3  Oportunități: 

• Programe de formare pentru cadre didactice; 

• Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor elevilor aparținând 

minorităţilor naţionale; 

• Strategia I.S.J.Sălaj de asigurare a accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate 

2.4  Amenințări: 

• Deteriorarea mediului socio-economic, familial;  

• Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

• Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei. 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-2018 

• Coordonarea simpozionului regional ”Trucuri de predare în sprijinul aprofundării 

cunoștințelor”; 

• Coordonarea proiectului educativ ”Zâmbet pentru zâmbet”, cuprins în CAERI 2018; 

• Coordonarea unui număr de 17 concursuri școlare la nivel județean, unele chiar și la 

nivel național. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

• Prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la învățământul 

primar la învățământul gimnazial;  

• Măsuri vizând prevenirea și reducerea absenteismului și părăsirea timpurie a școlii;  

• Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării astfel încât să se 

asigure progresul școlar al tuturor elevilor; 

• Valorificarea rezultatelor evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de 

învățare 

Inspector școlar,  

Prof. Tünde Hajnalka HARI 

 

 

4.ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

   DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:35 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 16 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari:  

•  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; 

• Cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, inclusiv aparatura modernă 

(videoproiector, laptop etc.); 

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

• 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; 

2.2  Puncte slabe: 

• 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); 

• Predomină strategiile didactice tradiţionale, metodele moderne fiind destul de rar 

utilizate; 

• La unii elevi învăţarea este mecanică, nu logică şi conştientă; 

• Interesul elevilor pentru studiu şi, mai ales, pentru lectură lasă de dorit; 

2.3 Oportunități: 

• Înființarea unor cluburi și cercuri de lectură, inclusiv a cenaclurilor literare în școli; 

• Aplicarea periodică a testelor ortografice și a chestionarelor de lectură; 

• Introducerea cursurilor opţionale, elaborate de Ministerul Educației, la nivelul 

disciplinei Limba și literatura română (de exemplu, Lectura ca abilitate de viață); 

• Dotarea cu mijloace şi materiale didactice moderne a cabinetului de Limba și literatura 

română; 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniul specialității; 

• Realizarea unor interasistențe la lecții, la nivelul Comisiei Metodice 

2.3 Ameninţări :  

• Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice, care aplică, exclusiv 

metodele tradiționale; 

• Slaba participare la Olimpiadele școlare a elevilor din mediul rural; 
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• Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra predării eficiente (predarea în regim 

simultan); 

• Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru practicarea meseriei 

de dascăl 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

• Consfătuirile județene ale profesorilor de Limba și literatura română; 

• Cercurile pedagogice ale profesorilor de Limba și literatura română; 

• Festivalul Județean de teatru pentru elevi (gimnazii și licee); 

• Concursul Județean de recitare din lirica românească (gimnazii și licee); 

• Zilele revistei „Caiete Silvane”; 

• Concursul Județean „Tinere condeie” (gimnazii și licee); 

• Concursul Județean de reviste școlare (gimnazii și licee); 

• Concursul de creație literară pentru elevi „Iuliu Suciu” (licee) 

4.  Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

1. Cunoaşterea de către profesori şi elevi a noilor programe de limba și literatura română la 

clasele a VI-a (secția română și secția minorități; 

2. Aplicarea testelor inițiale, mai ales, la clasele a V-a şi a IX-a, şi stabilirea unui plan de 

măsuri remediale în cadrul Comisiilor Metodice;   

3. Elaborarea, adaptarea și personalizarea planificărilor calendaristice, în funcție de 

manualul ales, dar și de specificul /profilul claselor de elevi; 

4. Pregătirea elevilor pentru evaluările curente şi naţionale, prin parcurgerea programelor 

în vigoare; 

5. Asigurarea parcurgerii corecte şi adecvate planificării a programelor şcolare în vigoare;; 

6. Parcurgerea integrală a programelor şcolare, nu doar a programei pentru Examenele 

Naţionale; 

7. Predarea-învățarea-evaluarea la Limba și literatura română, ținând cont de componentele 

oral –scris (înțelegere, vorbire, scriere), respectiv de ponderea aplicațiilor (a diferitelor tipuri 

de compuneri, exerciţii, în conformitate cu structura subiectelor de la examene); 

8. Optimizarea predării şi studierii Limbii şi literaturii române, în şcolile cu predare în 

limbile minorităţilor naţionale (realizarea unor activităţi specifice precum şi a unor 

parteneriate între aceste şcoli ); 

9. Eliminarea discrepanţelor dintre notele obţinute la clasă şi notele de la Examenele 

Naţionale prin intermediul autoevaluării, al notării şi aprecierii obiective;  

10. Asigurarea pregătirii elevilor capabili de performanţe înalte; 

11. Oferirea de sprijin elevilor care înregistrează rămâneri în urmă la învăţătură 

12. Predarea limbii latine, la clasele a VIII-a, printr-o continuă raportare la cultura şi 

civilizaţia antică, la specificul limbii române ca limbă romanică;  

13. Dezvoltarea, prin formare continuă, a competențelor profesionale deținute de cadrele 

didactice (înscrierea la gradele didactice, la cursurile de formare în domeniul specialității ); 

14. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române, prin intermediul aplicării periodice  a 

momentelor DOOM 2 precum și a testelor ortografice (minimum două teste, semestrial, la 

clasele V-XII); 
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15.  Dezvoltarea Competențelor de Lectură (aplicarea programelor de opțional aprobate prin 

ordin MECTS), prin intermediul Cercurilor şi al Cluburilor de Lectură, al organizării şi 

participării la activități culturale (proiecte, parteneriate, lansări de carte, conferinţe publice 

etc.), desfășurate, pe tot parcursul întregului an școlar și – mai ales ! – în cadrul 

programului naţional Şcoala altfel ; 

16. Stabilirea unui orar de consultații și realizarea unor simulări/evaluări periodice în 

vederea pregătirii elevilor pentru Examenele Naționale (testele de evaluare/lucrările 

semestriale vor respecta structura subiectelor și itemii de la Evaluarea Națională / 

Bacalaureat ) 

                                                            Inspector școlar,  

Prof. Marcel LUCACIU 

5. ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

     DISCIPLINA: LIMBA MATERNĂ 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:21 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști:34 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• Lecțiile se desfăşoară cu respectarea planificărilor calendaristice, semestriale și pe 

unități de învățare; activităţile de învăţare în general sunt centrate pe elevi, formele de 

lucru sunt variate, se utilizează metode didactice clasice și moderne interactive; 

• Strategiile de evaluare au în vedere evaluarea iniţială, sumativă şi formativă; se 

realizează un feedback corespunzător, constructiv şi motivant;  

• Se constată ritmicitatea notării la toate clasele şi se realizează prin respectarea normelor 

docimologice; 

• Materialele didactice curriculare vin în sprijinul demersului didactic, dicționarele, 

volumele literare, caietele speciale, culegerile de texte literare şi nonliterare, fişele de 

lucru sunt utilizate în funcție de obiective și conținuturi; 

• Spaţiul şcolar, sălile de clasă sunt amenajate corespunzător; 

2.2  Puncte slabe: 

• În cadrul proiectărilor didactice, în unele cazuri, nu sunt prevăzute strategii didactice în 

vederea realizării învăţării diferenţiate; 

• Materialele auxiliare nu prezintă întotdeauna o varietate adecvată procesului didactic, 

Mijloacele de învăţământ multimedia sunt rar sau deloc folosite din cauza lipsei dotării 

necesare.  

• Bibliotecile şcolare nu sunt suficient valorificate în demersul didactic. 

2.3  Oportunități: 

• Participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de formare organizate CCD Sălaj, de 

către Uniunea Pedagogilor Maghiari din România „Bolyai Nyári Akadémia” 

• Colaborarea cu mass-media în vederea  popularizării rezultatelor elevilor minorităţilor 

naţionale 

2.4  Amenințări: 

• Scăderea drastică a numărului de elevi  

• Deteriorarea mediului socio-economic determină reducerea capacității familiilor de a 

susține pregătirea școlară.  
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3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

Coordonarea unui număr de 6 olimpiade județene, a 13 concursuri școlare la nivel județean, 

un concurs la nivel național, activități culturale care marchează viața comunităților de 

minorități. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

• Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice, punând accent şi mai mare pe aspectul 

perfecţionării metodico-ştiinţifice a cadrelor didactice, participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare;  

• Diversificarea şi modernizarea materialelor didactice, utilizarea mai frecventă a 

mijloacelor multimedia în cadrul activităţilor;  

• Proiectarea unor secvenţe recuperatorii pentru elevii cu rezultate slabe la 

simulările/examenele naţionale. 

Inspector școlar, 

Prof. Rita ROZS 

 

6.  ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

     DISCIPLINA: LIMBI MODERNE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

Disciplina Număr inspecții 

Limba engleză 25 

Limba franceză 10 

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 

Disciplina Număr inspecții 

Limba engleză 46 

Limba franceză 30 

Limba germană modernă 5 

 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• Promovarea unei activități didactice interactive, centrate pe elev, care să favorizeze 

învățarea prin cooperare;  

• Utilizarea tehnologiilor multimedia și de internet, a site-urilor de specialitate dedicate 

atât cadrelor didactice cât și pentru studiul individual al elevilor; 

• Participarea profesorilor la  activități de formare: seminarii, simpozioane, conferinţe etc. 

organizate la nivel zonal, national şi internațional; 

• Utilizarea, alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare şi a unor forme și 

instrumente complementare, aşa cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, 

evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor; 

• Propunerea de resurse educaționale deschise de către un număr mare de cadre didactice 

la cele trei discipline; 

• Descoperirea și promovarea valorilor, a performerilor, în rândul elevilor prin participarea 

la olimpiade și concursuri la nivel județean și național; 
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• Promovarea grupelor de la Centrul de Excelență Sălaj pentru a asigura accesul tuturor 

elevilor capabili și dornici de performanță; 

• Participarea unui număr mare de elevi la olimpiadele și concursurile de profil. 

2.2  Puncte slabe: 

• Folosirea, de către unele cadre didactice, de metode și tehnici care favorizează achiziția 

de conținuturi și nu dezvoltarea competențelor de comunicare; 

• Nevoia de pregătire metodică suplimentară a cadrelor didactice care se găsesc în perioada 

de stagiatură; 

• Dotarea cu mijloace didactice care să înlesnească învățarea limbilor moderne este 

insuficientă în unele unități de învățământ din mediul rural; 

• Nivelul atingerii standardelor educaţionale este scăzut în unele școli din mediul rural. 

2.3  Oportunități: 

• Existența unei oferte bogate şi variate de resurse (cărti, CD-uri, DVD-uri, culegeri, site-

uri) ușor accesibile; 

• Variate posibilități de formare puse la dispoziție de Casa Corpului Didactic, Edituri, 

Universități, Consiliul Britanic, formări on-line; 

• Motivarea elevilor în obţinerea diplomelor de tip Cambridge, Michigan și alte examene 

de recunoaștere internațională a competențelor lingvistice; 

• Proiectarea curriculară centrată pe competenţe şi dezvoltarea unei strategii didactice care 

să urmărească formarea de competenţe conform Cadrului European Comun de Referinţă 

(CECRL); 

• Încurajarea schimbului de experiență între cadrele didactice și promovarea 

interasistențelor la nivelul catedrei, a activităților din cadrul cercurilor pedagogice și a 

întâlnirilor metodice la nivel local sau județean. 

2.4  Amenințări: 

• Lipsa unui program de mentorat care să asigure consolidarea cunoștințelor de metodică și 

pedagogie pentru profesorii debutanți; 

• Bugetele locale din unele localităţi rurale sunt insuficiente pentru dotarea școlilor cu 

mijloace didactice moderne; 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

• Olimpiada de limba engleză. La olimpiada de limba engleză, etapa județeană, au 

participat un număr de 512 elevi, clasele VII-XIII. S-au obținut 132 de premii și mențiuni la 

etapa județeană. La etapa națională au reprezentat județul Sălaj un număr de 6 elevi, 

obținându-se 1 premiul I la etapa națională. 

• Concursul „The National Public Speaking Competition in English”. La concurs s-au 

înscris 41 de elevi, dintre care 6 s-au calificat la etapa regională unde s-au obținut 2 

mențiuni. 

• Festivalul Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi “Come with us to 

Dramaland”.Trei trupe de teatru au reprezentat județul Sălaj la etapa națională și s-au întors 

acasă cu 12 premii. 

• Concursul de creativitate SPEAK OUT –”Monologuri și povestiri scurte în limba 

engleză”. La acest concurs au participat 190 de elevi obținând 57 de premii la etapa 

județeană. La etapa națională s-a obținut un premiul III. 
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• Olimpiada de limba franceză. La etapa județeană a olimpiadei de limba franceză au 

participat 35 de elevi și au obținut premii și mențiuni 28 de elevi. La etapa națională au 

reprezentat județul 5 elevi și s-a obținut o mențiune. 

• Concursul regional ”Clubul Francofon de Afaceri”. La acest concurs interdisciplinar s-

au obținut 3 premii la etapa națională. 

• Concursul Național  „Prietenii Limbii Franceze”. Județul Sălaj a fost reprezentat de 10 

elevi la etapa națională și s-au obținut 4 premii și mențiuni. 

• La Festivalul Concurs „Les voyageurs francophones”, etapa națională, s-au obținut 2 

premii. 

• La Olimpiada de limba germană modernă, etapa județeană, au participat 28 de elevi, din 

care ne-au reprezentat județul la etapa națională 5 elevi, care s-au întors acasă cu 1 premiu și 

2 mențiuni. 

• ”Sesiunea de comunicări publice într-o limbă modern” (engleză, franceză, germană), un 

proiect județean care a implicat elevi și profesori de la cele 3 limbi străine studiate în județ, 

s-a finalizat cu acordarea a 28 de premii. 

• Organizarea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru 

absolvenți claselor cu studiu intensiv și bilingv al limbii engleze. 

• Promovarea programului partenerial ”Franceza în contextul globalizării schimburilor 

culturale, economice și sociale” și a concursului„Premiile Cluburilor Francofone de 

Afaceri”. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019: 

• Monitorizarea punerii în aplicare, de către toți profesorii de limbi moderne, a noilor 

programe pentru clasa a V-a și a VI-a; 

• Consilierea cadrelor didactice în scopul unei mai bune proiectări a activității de predare- 

învățare –evaluare și de aplicare a metodelor moderne; 

• Verificarea traseului profesional al cadrelor didactice, cu precădere al acelora înscrise la 

grade, definitivat și titularizare; 

• Monitorizarea modului în care sunt aplicate documentelor școlare reglatoare – planurile 

cadru, programe școlare, regulamente, ordine în vigoare; 

• Organizarea de olimpiade, concursuri de profil și acțiuni, conform metodologiei și a 

regulamentelor cadru. 

Inspector școlar pentru limba engleză și franceză,  

Prof. HOSSU Cristina-Ioana 

 

 

7. ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ŞTIINŢE 

     DISCIPLINA MATEMATICĂ 

1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:29 

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:42 

  2.  Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• În realizarea proiectării didactice a fost respectat elementul central, şi anume programa 

şcolară, în special la clasa a V-a unde a crescut şi numărul opţionalelor integrate; 



 

 
 
 

 

 

59 

 

Starea învățământului sălăjean                                                    An școlar 2017-2018 

• Integrarea coerentă a evaluărilor ritmice în activitatea cu elevii şi familiarizarea acestora 

cu situaţii care îi aşteaptă la examenele naţionale; 

• Organizarea în bune condiţii a concursurilor şcolare, a cercurilor pedagogice, a 

simulărilor şi a examenelor naţionale prin implicarea responsabilă a conducerii şi a cadrelor 

didactice 

2.2  Puncte slabe: 

• Pagina RED de pe site-ul ISJ Sălaj, nu avut succesul scontat, profesorii de matematică 

fiind reticenţi în transmiterea materialelor datorită implicaţiilor legale a legii drepturilor de 

autor 

1.3 Oportunități: 

• Funcţionarea Centrului Judeţean de Excelenţă cu cele mai multe grupe la disciplina 

matematică; 

• Acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut rezultate bune şi foarte bune 

la olimpiade şi concursuri de către Primării, Consiliul Judeţean şi alte organizaţii 

2.4  Amenințări: 

• Predarea acestei discipline de examen în regim simultan din cauza scăderii populaţiei 

şcolare în mediul rural 

•  

   3. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

• Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic de specialitate prin 

informare şi formarea continuă în scopul creşterii eficienţei didactice, al valorificării şi 

stimulării creativităţii profesionale; 

• Pregătirea examenelor naționale - obiectiv prioritar al orelor de matematică. 

Identificarea strategiilor de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naționale la 

matematică; 

• Asigurarea caracterului practic - aplicativ al matematicii în activitățile de predare - 

învățare – evaluare; 

• Instruirea interactivă, centrată pe elev, dozarea echilibrată și diferențiată a sarcinilor de 

lucru în vederea asigurării egalităţii de șanse tuturor copiilor. 

 

Inspector școlar, 

Prof. Adonia OPRIȘ 

 

 

8. ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ŞTIINŢE 

    DISCIPLINA:FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

- biologie: 16 

- fizica: 3 

- chimie: 3 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 

- biologie: 9 

- fizica: 11 

- chimie: 7 
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      2.  Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• Documentele proiective au fost concepute și redactate în concordanță cu recomandările 

M.E.N. și detaliază, pe domenii de competență, tipurile de demersuri asociate obiectivelor 

prioritare; 

• Identificarea și adoptarea metodelor specifice de comunicare, monitorizare și evaluare a 

activității didactice la fizică, chimie și biologie, în concordanță cu specificul postului și 

particularitățile unităților de învățămant; 

• Demersurile majore au fost realizate cu consultarea și sprijinul competent al cadrelor 

didactice din structurile de colaborare ale I.S.J.(consiliul consultativ,metodiști); 

• Existența unui ethos pozitiv și al unei comunicări eficiente între inspectorul școlar și 

conducerea unitățiilor școlare, dar și inspector școlar și cadre didactice; 

• Asigurarea formării continue a personalului didactic, a cadrelor didactice debutante prin 

cursuri de abilitare curriculară furnizate de către inspectorul școlar prin CCD sau prin 

proiecte; 

• Progresul înregistrat până în prezent ca urmare a implementării diferitelor proiecte în 

domeniile curricular, al promovării educației incluzive, domeniul dezvoltării resurselor 

umane (formarea continuă, reconversia profesională a cadrelor didactice); 

• Resurse umane cu o pregătire managerială foarte bună ( metodiști, cadre didactice 

calificate superior – stagii de formare, masterat în management educațional, doctorat); 

2.2  Puncte slabe: 

• Resurse financiare insuficiente pentru dotarea laboratoarelor, în vederea implementării 

recomandărilor formulate în urma inspecțiilor   

• 2.3  Oportunități: 

• Comunicare eficientă, colaborare bună cu autoritățile  locale ( Consiliul Județean Sălaj, 

Prefectura Județului Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, DSP, Biblioteca Județeană, Agenția 

ANTIDROG, Crucea Roșie, etc. ), cu structurile ierarhic superioare (M.E.N.), cu alți 

parteneri educaționali și instituționali; 

• Grad ridicat de implicare a majorității comunităților locale și județene în rezolvarea 

problemelor școlii, în condițiile descentralizării și sporirii autonomiei locale; 

• Gama diversificată de programe educaționale cu rol de integrare socială și școlară a 

copiilor din zone defavorizate. 

2.4  Amenințări: 

• Spor demografic negativ cu impact asupra dimensionării rețelei școlare și încadrării cu 

cadre didactice calificate; 

• Lipsa de motivație a absolvenților din învățământul superior pedagogic pentru profesia 

didactică. 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018: 

• Olimpiada de Biologie/ Olimpiada de Chimie/ Olimpiada de Fizică  (etapele pe şcoală şi  

judeţeană); 

• Olimpiada Interdisciplinară – „Ştiinţele Pământului”(etapele pe şcoală şi  judeţeană); 

• Olimpiada de astronomie și astrofizică”(etapele pe şcoală şi  judeţeană); 

• Olimpiada ”Științe pentru juniori” (etapele pe şcoală şi  judeţeană); 
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• Concursul de Fizică și Chimie pentru elevii din mediul rural ”Impuls Perpetuum” 

(etapele pe şcoală şi  judeţeană); 

• Concursul de chimie „Raluca Ripan”(cls.a VII-a) ”(etapele pe şcoală şi  judeţeană); 

• Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade” (etapele pe şcoală,  

judeţeană și națională); 

•  Concursul de chimie “Petru Poni” ”(etapele pe şcoală şi  judeţeană); 

• Concursul de Educație pentru Sănătate și Prim Ajutor “Sanitarii pricepuți” ”(etapele pe 

zonă şi  judeţeană); 

• Organizare la nivelul județului a proiectului” Romanian Secondary Education –ROSE”, 

finanţat de BIRD, sub-proiectului intitulat <Viitorul Planetei Pămȃt – VIPP>. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

• Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de 

biologie/fizică/chimie; 

• Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de 

activitate; 

• Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare; 

• Dotarea laboratorului de biologie/fizică/chimie şi utilizarea softurilor educaționale în 

predarea lecţiilor de biologie/fizică/chimie; 

• Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării. 

Inspector școlar, 

Prof. Dana Alexandrina CHIȘ  

9.ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE 

DISCIPLINA: ISTORIE/ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 20 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 27 

DISCIPLINA: GEOGRAFIE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 3 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 31 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1 Puncte tari 

• Încadrarea cu cadre didactice de specialitate este foarte bună; 

• Promovabilitate foarte bună la examenul de bacalaureat; 

• Implicarea în actul decizional a unui număr mare de cadre didactice (membrii consiliului 

consultativ, profesorii metodişti, responsabilii de centre metodice); 

• Colaborarea eficientă cu partenerii educaţionali, inclusiv familia, privită ca principal 

partener educaţional; 

• Circulaţia optimă a informaţiei între MEN-ISJ-unitățile școlare; 

• Activitate bună a profesorilor metodişti, a membrilor consiliului consultativ şi a 

responsabililor de centre metodice; 

• Organizarea cu responsabilitate a examenului de bacalaureat național; 

• Profesorii au documente de proiectare a activității realizate corect; folosesc metode 

variate, tradiționale și interactive; integrează în lecții mijloace didactice specifice, care 
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eficientizează lecțiile; utilizează metode și tehnici diverse de evaluare, inclusiv 

alternative; 

• Elevii se descurcă bine cu metodele tradiționale de predare, precum și cu cele activ-

participative; participă în număr destul de mare la olimpiade și concursuri naționale, 

precum și la activități extracurriculare. 

2.2 Puncte slabe 

• Introducerea relativ lentă şi parţială a TIC în comunicare şi instruire la clasă; 

• Planificarea inadecvată, în unele situaţii, a resursei de timp; 

• Participarea mai puțin activă a unor cadre didactice la cercurile pedagogice. 

2.3 Oportunităţi 

• Aplicarea prevederilor legale care stipulează că învăţământul este prioritate naţională; 

• Politica educaţională a MEN şi a UE privind respectarea principiilor unui învăţământ 

european de calitate; 

• Conţinutul planurilor-cadru oferă posibilitatea introducerii cursurilor opţionale la istorie, 

științe socio-umane și geografie; 

• Dotarea cu mijloace şi materiale didactice moderne conduce la aplicarea metodelor 

activ-participative în actul de predare-învăţare-evaluare; 

• Extinderea informatizării unităților de învățământ și deschiderea tinerei generaţii către 

formarea deprinderilor de a opera pe calculator; 

• Existenţa programelor de dezvoltare profesională și formare continuă la nivel local, 

regional, national, european; 

2.4 Ameninţări 

• Legislație instabilă; 

• Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice; 

• Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare; 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

• Organizarea consfătuirilor județene: 

- Istorie/Științe socio-umane – Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău, 13.09.2017 

- Geografie – Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău, 14.09.2017 

• Organizarea cercurilor pedagogice: 

- Istorie/Științe socio-umane 

Semestrul  I 

Tema - Istorie: Multiperspectivitatea în predarea istoriei 

Tema - Științe socio-umane: Finalități educaționale ale științelor socio-umane     

Semestrul  al  II-lea 

Tema: Sălajul și Marea Unire. Contribuții ale personalităților sălăjene la Marea Unire de la 

1 Decembrie 1918 

- Geografie 

Semestrul  I 

Tema: Schimbare de paradigmă în predarea geografiei: de la orientarea enciclopedică la cea 

practic-aplicativă 
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Semestrul  al  II-lea 

Tema: Marea Unire. Sistemul carpato-danubiano-pontic și unitatea poporului român 

• Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

- Olimpiada de Istorie – etapa județeană: Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău, 17 martie 2018 

- Olimpiada de Științe socio-umane – etapa județeană: Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” 

Zalău, 10 martie 2018 

- Olimpiada de Geografie – etapa județeană: Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău, 3 

martie 2018 

- Olimpiada Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului” – etapa județeană: Liceul Pedagogic 

”Gheorghe Șincai” Zalău, 10 martie 2018 

- Concursul Național ”Memoria Holocaustului” - etapa judeţeană: Şcoala Gimnazială 

”Corneliu Coposu” Zalău, 24 mai 2018 

- Concursul Interdisciplinar ”Cultură și civilizație în România” – etapa județeană: Colegiul 

Național ”Silvania” Zalău, 29 martie 2018 

- Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina 

Istorie – etapa județeană: Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, 25 mai 2018 

- Concursul de Istorie ”Contribuții sălăjene la Marea Unire”: Colegiul Tehnic ”Alesandru 

Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, Liceul Teoretic 

”Ion Agârbiceanu” Jibou, 5 mai 2018 

- Concursul Național de Geografie ”Terra” – etapa județeană: Școala Gimnazială ”Simion 

Bărnuțiu” Zalău, 14 aprilie 2018; etapa națională: Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău, 19 mai 2018 

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina Geografie 

– etapa județeană: Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, 25 mai 2018 

• Proiecte/activități derulate de unitățile școlare din județ în Anul Centenar 2018: 

la finalul trimestrului al II-lea al anului 2018 au fost înregistrate 90 de proiecte/activități 

propuse de unități de învățământ din județ 

• Proiectul educativ ”100 de ani de unitate” 

Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, Centrul 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj 

Perioada de desfășurare: 15.01.2018-21.12.2018 

Activități: 

1. România 100 – mai uniți, mai puternici! – flashmob realizat de elevi ai unităților școlare 

din Zalău 

2. 100 de ani de unitate – simpozion de comunicări științifice ale profesorilor din județ 

3. Mândru că sunt român! – expoziție cu produse realizate de elevi ai școlilor din județ 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019 

• Cunoașterea de către cadrele didactice a documentelor care reglementează desfășurarea 

activității educative (planuri-cadru, programe școlare etc.); 

• Parcurgerea integrală a programei școlare, pentru atingerea standardelor naționale și a 

susținerii cu succes a examenului de bacalaureat național 2019; 

• Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării 

procesului de predare-învățare; 

• Pregătirea și desfășurarea în condiții optime a olimpiadelor și concursurilor școlare, 

conform noii metodologii-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare; 
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• Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități extracurriculare relevante 

pentru disciplinele ariei curriculare Om și societate; 

• Pregătirea de specialitate și metodică a cadrelor didactice, dezvoltarea profesională și 

formarea continuă a acestora. 

 

Inspector școlar, 

prof. ALEXUȚAN Cristian 

 

 

10.ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE 

    DISCIPLINA: RELIGIE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 18 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 15 

2.  Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

▪ Profesorii deţin portofolii consistente şi bine structurate în care includ alături de 

documentele personale şi cele curriculare, o multitudine de documente suport pentru 

activităţile didactice; 

▪ Sarcinile didactice folosite în cadrul activităţilor asistate au creat premise pentru 

echilibrul dintre  informativ (cunoştinţe) – formativ (capacităţi/competenţe), avându-se în 

vedere şi dezvoltarea metacogniţiei (a învăţa să înveţi); 

▪ Utilizarea manualelor digitale la clasele  I-V; 

▪ Profesorii au o preocupare susţinută pentru managementul claselor, o permanentă 

conexiune, bazată pe o structurare logică şi succesivă a activităţii, o ţinută demnă în faţa 

clasei, dispunând de un limbaj verbal şi nonverbal adecvat; 

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

rezultate foarte bune la Olimpiada de religie și la alte concursuri la care au participat 

(Concursul Naţional „Biserica, locaş de închinare”, Concursul Național ”Unirea: libertate și 

unitate”, Concursul Național "Cultură şi spiritualitate românească", Concursul judeţean “În 

lumina lui Hristos”); 

▪ Profesorii de religie îi implică pe elevi în numeroase proiecte de parteneriat educațional 

încheiate cu instituții care înţeleg rolul școlii  în educaţia copiilor comunităţii şi o tratează ca 

atare venind în sprijinul acesteia;  

2.2  Puncte slabe: 

▪ Unele cadre didactice necesită o abordare mai curajoasă a metodelor activ participative; 

2.3  Oportunități: 

▪ Stimularea participării profesorilor de religie la cursuri de formare, simpozioane 

naţionale, internaţionale şi popularizarea experienţei pozitive; 

▪ Apariția programei școlare la clasa a VI-a. 

2.4  Amenințări: 

▪ Scăderea numărului de elevi în unitățile de învățământ. 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar  2017-

2018 

▪ Consfătuirea județeană a profesorilor de religie; 

▪ Cercurile pedagogice ale profesorilor de religie; 



 

 
 
 

 

 

65 

 

Starea învățământului sălăjean                                                    An școlar 2017-2018 

▪ Proiectul de parteneriat educațional ”Biserica, tinerii şi colindele”; 

▪ Proiectul județean ”Pot mai mult pentru Ștefania”; 

▪ Coordonator local în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC); 

▪ Competiția ”Profesorul anului”; 

▪ Revista profesorilor de religie și a elevilor „Din suflet, pentru suflet”; 

▪ Revista Concursului Național ”Biserica, locaș de închinare”; 

▪ Festivitatea de premiere a olimpicilor la disciplina Religie; 

▪ Întâlnirea tinerilor ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

▪ Participarea profesorilor de religie la Proiectul ”Curriculum relevant, Educație deschisă 

pentru toți - CRED”; 

▪ Implicarea profesorilor în realizarea manualelor, auxiliarelor didactice și a Resurselor 

Educaționale Deschise (RED); 

▪ Participarea profesorilor la cursuri de formare; 

▪ Realizarea unor proiecte educaționale legate de „Anul omagial al satului românesc (al 

preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim 

Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”. 

 

                                                                                                                                 Inspector școlar, 

Prof. Claudia BOHA 

 

11.ARIA CURRICULARĂ: ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT   

Disciplina: psihopedagogie specială 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 27 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 17 

Disciplina:consiliere psihopedagogică şi logopedie 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 27 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 12 

2.   Analiza SWOT a disciplinei 

2.1 Puncte tari 

• Implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice (consiliul 

consultativ, profesori metodişti, responsabili de centre metodice); 

• Colaborarea eficientă cu partenerii educaţionali, inclusiv familia, privită ca principal 

partener educaţional; 

• Circulaţia optimă a informaţiei între MEN-ISJ-unități școlare; 

• Activitate bună a profesorilor metodişti, membrilor consiliului consultativ şi 

responsabililor de centre metodice; 

• Profesorii au documente de proiectare a activității realizate corect; folosesc metode 

variate, clasice și interactive; integrează în lecții mijloace didactice specifice, care 

eficientizează lecțiile; utilizează metode și modalități diverse de evaluare, inclusiv 

alternative; 

2.2 Puncte slabe 

• Inexistenţa unor ateliere protejate pentru inserţia profesionala tinerilor absolvenţi 

• O data cu creșterea numărului elevilor cu CES, datorită HG 564/2017 numărul 

profesorilor de sprijin devine insuficient 
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2.3 Oportunităţi 

• Aplicarea prevederilor legale care stipulează că învăţământul este prioritate naţională; 

• Politica educaţională a MEN şi a UE privind respectarea principiilor unui învăţământ 

european de calitate; 

• Noile  planurilor-cadru pentru învăţământ special 

• Dotarea cu mijloace şi materiale didactice moderne conduce la aplicarea metodelor 

activ-participative în actul de predare-învăţare-evaluare; 

• Extinderea informatizării unităților de învățământ și deschiderea tinerei generaţii către 

formarea deprinderilor de a opera pe calculator; 

2.4 Ameninţări 

• Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare; 

• Datorită prevederilor HG 564/2017 tot mai mulți elevi cu CES nu înregistrează progres 

școlar  

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

• Organizarea consfătuirilor județene: 

Tema:Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ, în anul şcolar 2017-

2018; Informare în legătură cu  videoconferinței Consfătuirilor Naționale ale inspectorilor 

din învățământul special și special integrat  2017; 

Locul de desfăşurare: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei; 

• Organizarea cercurilor pedagogice: 

Semestrul I 

Tema: Adaptarea și individualizarea conținuturilor în procesul instructiv-educativ-

recuperativ-compensatoriu la elevii cu dizabilități mintale. 

Semestrul al II-lea 

Tema:  „Învățământul special din Sălaj la ceas aniversar” - 50 de ani de  învățământ special 

la Șimleu  Silvaniei: mese rotunde, exemple de bună practică, dezbateri etc. 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019 

• Cunoașterea de către cadrele didactice a documentelor care reglementează desfășurarea 

activității educative (noile planuri-cadru, programe școlare etc.). 

• Individualizarea și diferenţierea instruirii – soluţie optimă pentru  integrarea cu success 

în activitatea şcolară a copiilor cu CES. 

• Promovarea unui sistem educaţional deschis şi flexibil pentru asigurarea unei bune 

comunicări între şcoală–părinţi-elevi, precum şi cu instituţiile partenere, care să ducă la 

realizarea unui  progres educaţional, să ofere şansa copiilor cu cerinţe educative speciale 

să se integreze socio-profesional. 

• Creşterea credibilităţii sistemului educaţional special şi special integrat prin asigurarea 

unui demers permanent şi coerent de informare privind eforturile şcolii, ale cadrelor 

didactice, în ceea ce priveşte asigurarea accesului şi a egalităţii de şanse la educaţie 

pentru toţi copiii/ elevii/ tinerii cu CES.  

• Dezvoltarea  competenţelor cadrelor didactice printr-o formare iniţială şi continuă în 

domeniul educaţiei speciale, promovarea exemplelor de bune practici; 
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• Selecția și perfecționarea personalului didactic, raportat la exigențele dezvoltării de 

perspectivă ale învăţământului special şi special integrat. 

• Utilizarea softurilor educaţionale  în predare/ învăţare/ evaluare, respectând caracterul 

practic- aplicativ al tuturor lecţiilor; 

• Depistarea copiilor cu CES şi începerea timpurie a terapiilor specifice şi de compensare 

în vederea reabilitării şi recuperării deficienţelor în dezvoltarea personalităţii acestora. 

• Evaluarea continuă şi monitorizarea progresului şcolar la elevii cu CES . 

 

Inspector şcolar, 

Prof. IANC Petru 

 

12.  ARIA CURRICULARĂ : EDUCAŢIE MUZICALĂ- EDUCAȚIE PLASTICĂ -  

ARTE 

        DISCIPLINA : EDUCAŢIE MUZICALĂ- EDUCAȚIE PLASTICĂ –ARTE 

1.1 Numărul de inspecții realizate de  către inspectorul școlar  :20 

 1.2  Numărul de inspecții realizate de  către metodiști  : 30 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1 Puncte tari: 

• Documentele de proiectare, planificare sunt bine întocmite de către majoritatea cadrelor 

didactice, în conformitate cu prevederile în vigoare. 

• Concordanţa activităţii didactice realizate cu planificarea şi  proiectarea didactică 

propusă;     

• Respectarea particularităţilor  clasei de elevi (ritm de lucru, accesibilizarea conţinuturilor, 

predarea diferenţiată, sarcini  suplimentare);   

•  Utilizarea strategiilor didactice diversificate, orientate spre implicarea activă și 

diferențiată a elevilor; 

•   Rezultate foarte bune la etapa naţională a olimpiadelor/concursurilor şcolare     

• Profesorii folosesc o terminologie adecvată adaptată la nivelul de înțelegere al 

colectivelor de elevi. 

2.2 Puncte slabe :                      

• În cazul unor profesori debutanți documentele de proiectare necesită îmbunătățiri; 

2.3 Oportunități  

• Adaptarea planificărilor la noile reglementări ( proiectarea unității de învațare ). 

• Creșterea interesului elevilor prin abordarea unor  lecții atractive, evitând șablonismul 

2.4  Amenințări: 

• Scăderea numărului de profesori de specialitate dornici să intre în sistem 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

• Consfătuirea cadrelor didactice 

• Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea 

• Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale și inspecțiilor tematice în 

specialitate;         

• Coordonarea Consiliului Consultativ al Disciplinei;  
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• Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă şcolară: olimpiade/concursuri 

şcolare locale/judeţene.  

4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019: 

• Eficientizarea activităților cercurilor pedagogice prin reorganizarea acestora. 

 • Inspecții tematice în specialitate: „Monitorizarea activității didactice desfășurate la 

disciplina educație muzicală ,educație plastică, clasa a V-a și a VI-a; 

 

Inspector şcolar, 

Prof.  Alina Ramona COZAC  

 

13.ARIA CURRICULARĂ : EDUCAŢIE FIZICĂ  ŞI  SPORT 

     DISCIPLINA : EDUCAŢIE FIZICĂ  ŞI  SPORT 

    1.1 Numărul de inspecții realizate de  către inspectorul școlar  : 40 

    1.2 Numărul de inspecții realizate de  către metodiști  : 60 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1 Puncte tari: 

• Documentele de proiectare, planificare sunt bine întocmite de către majoritatea cadrelor 

didactice, în conformitate cu prevederile în vigoare. 

• Cadrele didactice folosesc eficient baza materială a școlii. 

• Profesorii folosesc o terminologie adecvată adaptată la nivelul de înțelegere al 

colectivelor de elevi. 

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

• Elevii știu să acționeze eficient în activități motrice folosind calitățile și deprinderile 

motrice de baza precum și cele specifice disciplinei sportive studiate ; 

2.2 Puncte slabe :  

▪ Insuficiența preocupare din partea unor cadre didactice pentru participarea  elevilor la 

olimpiade şi alte concursuri sportive şcolare;                      

▪ Lipsa echipamentului sportiv adecvat pentru participarea elevilor la ore și activități 

sportive. 

2.3 Oportunități  

• Centrarea activităților didactice pe elev. 

• Creșterea interesului elevilor prin abordarea unor  lecții atractive, evitând șablonismul. 

• Asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecții continue având 

ca obiectiv promovarea în grupe de nivel superior la clasele din învățămantul sportiv . 

• Analiza atentă și responsabilă a profesorului antrenor în determinarea specializării 

sportivului pe proba sau post, pentru valorificarea potențialului maxim de care dispune 

sportivul. 

2.4  Amenințări: 

• Lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive școlare 

3.     Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-

2018 

• Consfătuirea cadrelor didactice;  

• Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea 
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• Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale și inspecțiilor tematice în 

specialitate;    

•  Coordonarea Consiliului Consultativ al Disciplinei;  

• Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă şcolară: olimpiade/concursuri 

şcolare locale/judeţene/interjudețene/naționale:  Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 

”Gimnaziada”.  

4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019: 

• Eficientizarea activităților cercurilor pedagogice prin reorganizarea acestora. 

 • Inspecții tematice în specialitate: „Monitorizarea activității didactice desfășurate la 

disciplina educație fizică și sport, clasa a V-a și a VI-a; 

 

Inspector şcolar,  

Prof. Alina Ramona COZAC  

 

14. ARIA CURRICULARĂ:TEHNOLOGII 

       DISCIPLINA: INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICAȚIILOR 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 46 

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 2 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• Documentele de proiectare şi planificare sunt întocmite conform metodologiei în 

vigoare; 

• Concordanţa activităţii didactice realizate cu planificarea şi  proiectarea didactică propusă; 

• Respectarea  particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru, accesibilizarea 

conţinuturilor, predarea diferenţiată, sarcini suplimentare;)   

• Utilizarea  strategiilor didactice diversificate, orientate spre  implicarea activă și 

diferențiată a elevilor; 

• CDȘ-urile respectă etapele metodologice obligatorii, sunt avizate  de conducerea şcolii, 

codate și avizate de inspectorul de specialitate, sunt înscrise în catalog;  

• Existenţa grupelor de excelenţă, la nivel liceal şi gimnazial;  

• Existența unei oferte bogate de concursuri şcolare în vederea pregătirii lotului olimpic; 

• Rezultate foarte bune la etapa naţională a Olimpiadei de Informatică și a Olimpiadei de 

Tehnologia informaţiei; 

1.4 Puncte slabe: 

• Dotarea laboratoarelor de informatică este în unele cazuri învechită. 

2.3  Oportunități: 

• Proiecte educaționale: Hour of Code, Ziua siguranței pe Internet, Concurs național 

Siguranța on line în școala ta, Bebras 

• Programe de formare dedicate disciplinelor  informatice;  

• Participarea profesorilor în comisiile naționale pentru Olimpiada de Informatică și 

Olimpiada de Tehnologia informaţiei. 

2.4  Amenințări: 

• Scăderea numărului de profesori dornici să intre în sistem 
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3.  Activități/manifestări/întâlniri  coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-2018 

• Consfatuirea la nivel județean a cadrelor didactice 

• Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea 

• Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale  și inspecțiilor tematice în 

specialitate;  

• Coordonarea Consiliului  Consultativ al Disciplinei;  

• „Informatică și TIC pentru  clasa a 5-a” – activitate desfășurată în unitățile de 

învățământ:  

• Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă  şcolară: olimpiade/concursuri 

şcolare locale/judeţene, grupe de excelenţă: 

•  Olimpiada de Informatică – etapa locală și județeană;  

• Olimpiada de Tehnologia Informației – etapa locală și județeană;  

• Concursul Infoeducaţie  

• Concursul Național AcadNet  

4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019: 

•    Eficientizarea activităților cercurilor pedagogice prin reorganizarea acestora. 

•    Formarea profesorilor pentru disciplina Informatică și TIC pentru gimnaziu, la clasa a 5-

a și a VI-a; 

 • Inspecții tematice în  specialitate: „Monitorizarea activității didactice desfășurate la 

disciplina Informatică și TIC”, clasa a 5-ași a VI-a; 

 

Inspector şcolar,  

Prof. PUȘCAȘ Floare 

 15.ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII 

     DISCIPLINE TEHNOLOGICE 

1.1  Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 35  

1.2  Număr de inspecții realizate de către metodiști: 8 

2.     Analiza SWOT a disciplinei 

2.1  Puncte tari: 

• cadre didactice calificate cu experienţă didactică care au participat la formare 

profesională; 

• derularea și implementarea proiectelor Erasmus+ în liceele tehnologice; 

• dotarea unui laborator Tenaris la Liceul Tehnologic ”O. Goga” din Jibou; 

• rezultate foarte bune obținute la olimpiadele naționale și concursurile pe meserii 

2.2  Puncte slabe: 

• lipsa soft-ului educaţional pentru învăţământul profesional şi tehnic; 

• insuficienta dotare a atelierelor şi laboratoarelor în unele unităţi IPT. 

2.3  Oportunități: 

• oferta MEN, ISJ și CCD de formare/informare prin programe regionale, naţionale şi 

internaţionale; 

• programele de colaborare şi parteneriat ale Consiliului Local, agenţi economici; 

• existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat;. 

2.4  Amenințări: 

• necorelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul curriculum; 
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• scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă ;  

3.     Activități/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2017-2018 

• Consfătuirea cadrelor didactice 

• Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea 

• Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale și inspecțiilor tematice în 

specialitate;         

• Coordonarea Consiliului Consultativ al Disciplinei;  

• Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă şcolară: olimpiade/concursuri 

şcolare locale/judeţene.  

• Concursuri, târguri, simpozioane, proiecte educaționale școlare și extracurriculare, etc 

4.     Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018–2019 

• Proiectarea planului de scolarizare pentru IPT in raport cu numărul de elevi absolventi ai 

clasei a VIII-a;  

• Monitorizarea  si evaluarea  progresului şcolar prin utilizarea eficientă  a metodelor şi 

instrumentelor de evaluare sumativă;  

• Valorizarea şi valorificarea activităţii metodiştilor la nivelul cercurilor metodice şi la 

nivelul unităţilor de învaţământ; 

• Eficientizarea parteneriatelor unităţilor de învăţământ cu agenţii economici.  

 

Inspector şcolar, 

Prof. Daniela Flavia GOZMAN  

 

16.ALTE TIPURI DE INSPECȚII 

16.1 Activități de evaluare externă realizate de ARACIP 2017-2018 

 

R. 

CRT. 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

 

TIP DE EVALUARE EXTERNĂ 

 

Autorizare Acreditare 
Periodică 

 

1. Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag 
3 calificări  

1 specializare 
- - 

2. 
Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” 

Zalău 
- - Da 

3. 
Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” 

Crasna 
- - Da 

4.  
Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” 

Zalău 
- - Da 

5. Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău - - Da 

6. 
Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” 

Zalău 
5 calificări 1 calificare  - 

7. 
Liceul Ortodox ”Sfântul Nicolae” 

Zalău 
nivel gimnazial - - 

8. Liceul Tehnologic Nr.1 Nușfalău  - - Da 
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9. Școala Postliceală Sanitară Zalău - - Da 

10. Liceul Reformat ”Wesselenyi” Zalău - nivel gimnazial - 

11. Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag - - Da 

 
Total: 12 vizite de evaluare în 11 

unități 
3 2 7 

 

Inspector școlar, 

Prof. Natalia Aida POP 

 

 

 

4.1.1.MANAGEMENT INSTITUȚIONAL  

I. Diagnoză: 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, activitatea domeniului Management din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Sălaj s-a desfăşurat în baza Planului managerial general şi a 

graficului de activităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, fiind fundamentată pe 

legislaţia în vigoare şi pe direcţiile de acţiune ale inspectoratului şcolar, cu măsurile şi 

acţiunile specifice. 

 Obiectivele prioritare ale compartimentului Management instituțional pentru anul 

şcolar   2017-2018, au fost:  

▪ consilierea conducerii unităților de învățământ pe probleme de management, cu 

precădere acolo unde au exsistat directori nou-numți; 

▪ monitorizarea implementării descentralizării instituționale; 

▪ organizarea periodică a întâlnirilor cu factorii de conducere din unitățile de învățământ 

(ședințe cu directorii, cercuri pedagogice); 

▪ actualizarea bazei de date cu personalul de conducere de la nivelul județului Sălaj; 

▪ rezolvarea posibilelor conflicte în care au fost implicate conducerile unităților de 

învățământ; 

▪ comunicarea eficientă cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Ministerul Educației 

Naționale. 

 Pentru realizarea acestor obiective, în anul şcolar 2017-2018 s-au realizat următoarele 

activităţi şi acţiuni: 

▪ elaborarea fişelor postului pentru toţi directorii și  a fișei-cadru pentru directorii 

adjuncți; 

▪ realizarea bazei de date cu persoanele care asigură conducerea uniăților de învățământ; 

▪ evaluarea activităţii directorilor și directorilor adjuncți în vederea acordării 

calificativului anual; 

▪ şedinţe de lucru cu directorii; 

▪ rezolvarea petiţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ; 

▪ realizarea fişei de evaluare a activității directorului în vederea acordării gradaţiei de 

merit și evaluarea activităţii pe baza raportului de autoevaluare şi a documentelor 

justificative. 
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Modalitatea de ocupare 
Situația ocupării posturilor 

de director / director adjunct în anul școlar 2017-2018 

NUMĂR TOTAL POSTURI - 140 

DIRECTORI DIRECTORI ADJUNCȚI 

112               28 

Concurs 2016 66 Concurs 2016 16 

Concurs 2017 22 Concurs 2017 5 

Detașare în interesul 

învățământului 
24                                                    7                                                                     

 

      II. Analiza S.W.O.T. 

      2.1 Puncte tari :  

• documentele de analiză și sinteză s-au realizat  în concordanță cu reglementările M.E.N., 

aplicându-se metode moderne de analiză; 

• susținerea unui curs de formare Managementul serviciilor educaționale de către 

inspectorul școlar pentru management instituțional; 

• majoritatea directorilor în funcție au o bună experiență managerială și o foarte bună 

colaborare din partea colectivelor de cadre didactice; 

• existența unui domeniu de comunicare virtuală cu unitățile școlare, care face ca 

informația să circule foarte repede pe traseul I.S.J./școală și reciproc; 

• participarea unui important număr de manageri  la proiecte și programe județene, zonale, 

regionale, naționale și europene precum și la mobilități europene; 

2.2  Puncte slabe: 

• imposbilitatea realizării mai multor activități de consiliere în cât mai multe  unitatăți de 

învățământ, având în vedere nr. mare de unități cu personalitate juridică; 

• insuficienta valorizare a experiențelor pozitive și a bunelor practici în domeniul 

managerial; 

     2.3 Oportunități:  

• disponiblitatea managerilor pentru participarea la activități de formare în vederea 

realizării descentralizării instituționale, dezvoltarea și managementul resursei umane, în 

formare continuă și participarea la proiecte și programe comunitare, la mobilitate 

europeană; 

• colaborare instituțională eficientă cu autoritățile naționale și județene (Instituția 

Prefectului, Consiliul Județean, Poliție, Jandarmerie, etc.); 

• existența unui număr important de acorduri de parteneriat, colaborări  cu O.N.G.-uri și 

instituții locale și județene pentru derularea de activități extracurriculare, de realizare a 

activităților educative într-un cadru mai puțin formal și care are mare legătură cu 

comunitatea; 

• existența unui număr important de formatori naționali și județeni în cadrul programelor 

de formare, cu activitate eficientă; 

      2.4 Amenințări: 

• Supraîncărcarea cu sarcini administrative a managerilor unităților de învățământ;  
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    III.Priorități 

• Consilierea conducerii unităților de învățământ în vederea respectării legislației în    

vigoare ; 

• Monitorizarea activității consiliilor de administrație din unitățile de învățământ ; 

• Diminuarea cazurilor  în care situațiile problemă de la nivelul unității de învățământ sunt 

transferate în sarcina ISJ/MEN cu toate că sunt de competența conducerii unității de 

învățământ. 

• Monitorizarea implementării descentralizării instituționale. 

                                                               

Inspector școlar, 

                                                                              Prof. Laura CRIȘAN 

 

4.2 ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

 

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2017-2018 s-a realizat în conformitate cu 

adresa nr. 2504/DGISSEP/1.08.2018 a Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia Generală 

Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă şi prin analiza obiectivelor stabilite 

în Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018, înregistrat la Casa Corpului Didactic 

Sălaj cu nr. 450/06.09.2017şi avizat de inspectorul şcolar general al județului Sălaj. 

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar 

general, pentru anul şcolar 2017-2018. 

Obiective 

strategice PDI 

2015 - 2019 

Obiective generale  

2017-2018 

Obiective specifice  

2017-2018 
Domenii de activitate 

Contribuţii la 

susţinerea 

reformei şi 

inovaţiei în 

învăţământul 

sălăjean 

OG1. Asigurarea 

calităţii activităţilor de 

formare continuă a 

personalului didactic 

prin monitorizarea 

impactului 

programelor de 

formare la nivelul 

clasei şi al unităţii de 

învăţământ 

preuniversitar 

 

OS1. Analiza de nevoi în 

vederea asigurării 

dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice din 

învăţământul 

preuniversitar sălăjean 

OS2. Propunerea şi 

derularea unor programe 

de formare adecvate 

nevoilor cadrelor 

didactice 

OS3. Evaluarea 

impactului formării 

continue asupra calităţii 

actului educaţional 

Domeniul I. 

Perfecţionare/formare 

continuă pentru 

personalul din 

învăţământul 

preuniversitar (programe 

acreditate, programe 

avizate M.E.N.) 

Domeniul II. Informare, 

documentare, consultanţă 

Creşterea 

calităţii actului 

educaţional prin 

diversificarea 

activităţilor de 

formare 

OG2.  Creşterea 

calităţii actului 

educaţional prin 

diversificarea 

activităţilor ştiinţifice, 

metodice şi culturale 

OS1. Creşterea calităţii 

activităţilor ştiinţifice, 

metodice şi culturale 

OS2. Eficientizarea 

activităţii specifice 

bibliotecilor şi centrelor 

 

Domeniul III.  

Activităţi ştiinţifice, 

metodice şi culturale 
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continuă  de documentare şi 

informare 

Diversificarea 

activităţii CCD 

Sălaj prin 

extinderea 

colaborării cu 

parteneri interni 

şi externi 

OG3. Dezvoltarea 

profesională prin 

proiecte şi parteneriate 

educaţionale 

 

OS1. Coordonarea 

activităţii în Centrele de 

documentare şi 

informare 

OS2. Realizarea de 

parteneriate în vederea 

iniţierii şi implementării 

de proiecte educaţionale 

Domeniul V. Parteneriat 

extern 

 

Domeniul VI. Proiecte 

europene derulate de 

Casa Corpului Didactic 

Sălaj, în calitate de 

aplicant /partener 

Eficientizarea 

activităţii CCD 

Sălaj prin 

dezvoltarea 

resurselor 

umane, 

financiare şi 

materiale 

OG4. Promovarea şi 

consolidarea rolului 

Casei Corpului 

Didactic Sălaj în 

sistemul de învăţământ 

preuniversitar sălăjean. 

OS1. Editarea de 

publicaţii şi materiale 

didactice 

OS2. Asigurarea 

accesului cadrelor 

didactice la resurse 

educaţionale 

Domeniul IV.  

Editare şi difuzare de 

carte şi de publicaţii 

 

Domeniul VII. 

Marketing educaţional, 

publicitate/ diseminare 

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în 

domeniul dezvoltării resurselor umane. 

Obiectivele Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Sălaj 
Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic Sălaj 

1. Dezvoltarea sistemului de formare 

continuă a personalului didactic, 

monitorizarea unităţilor şcolare cu privire 

la valorizarea resurselor umane, utilizarea 

corectă şi eficientă a resurselor materiale 

şi financiare în vederea creşterii calităţii 

actului educaţional. 

OG1. 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. Accesarea programelor europene de 

educaţie şi formare în sprijinul creşterii 

calităţii actului educaţional, dezvoltării 

instituţiilor educaţionale, asigurării unui 

climat optim în şcoală. 

OG2.  Creşterea calităţii actului educaţional prin 

diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi 

culturale. 

 

3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor 

didactice prin participarea acestora la 

programe de formare/mobilităţi în cadrul 

proiectelor cu finanţare europeană. 

OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

proiecte şi parteneriate educaţionale. 

4. Promovarea unui management eficient 

al acţiunilor de informare şi documentare 

care să conducă la realizarea obiectivelor  

strategice de dezvoltare a sistemului de 

formare continuă a personalului didactic. 

OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei 

Corpului Didactic Sălaj în sistemul de învăţământ 

preuniversitar sălăjean. 
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3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii. 

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.  

OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de 

învăţământ preuniversitar. 

           Grad de realizare-100 % 

OG2.  Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor ştiinţifice, 

metodice şi culturale. 

           Grad de realizare-100 % 

OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin proiecte şi parteneriate 

educaţionale. 

          Grad de realizare-100 % 

OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de 

învăţământ preuniversitar sălăjean. 

          Grad de realizare-100 % 

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi 

incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2018-2019). 

• atragerea de venituri extrabugetare; 

• iniţierea de activităţi pentru o mai bună popularizare a exemplelor de bună practică din 

cadrul activităţilor desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj; 

• acreditarea şi avizarea 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 naționale) 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 redistribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus 

de personal; 

• studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi aplicate în 

şcoli de responsabilii cu dezvoltarea profesională, în vederea identificării priorităţilor 

de formare continuă pentru anul şcolar 2018- 2019. 

4.a) Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul 

școlar 2017-2018, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor 

didactice din județ la activități de formare continuă/perfecționare.  
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Strategia/activitate 

 

Indicatori măsurabili utilizaţi 

 Participarea directorului şi a profesorilor 

metodişti ai Casa Corpului Didactic Sălaj, 

ca metodişti ai Inspectoratului Școlar 

Județean Sălaj, la inspecţii de specialitate 

în vederea obţinerii gradelor didactice. 

• inspectarea a 7 cadre didactice înscrise la 

susţinerea inspecţiilor de specialitate, în 

vederea obţinerii gradelor didactice. 

Culegerea de feedback prin activităţile 

desfăşurate ca metodişti ai Inspectoratului 

Școlar Județean Sălaj de către metodiştii 

Casei Corpului Didactic Sălaj.  

• realizarea rapoartelor de inspecţie în care se 

consemnează obligatoriu aspecte privind 

impactul formării 

Participarea profesorilor metodiști ai Casa 

Corpului Didactic Sălaj la Inspecțiile 

tematice ale Inspectoratului Școlar 

Județean Sălaj care vizează monitorizarea 

activităților de formare continuă 

• realizarea a 38 de rapoarte de inspecții în 

perioada 12.02.2018-22.02.2018, privind 

monitorizarea activității de formare 

continuă a cadrelor didactice în semestrul I 

al anului școlar 2017-2018 

Aplicarea de chestionare de evaluare post-

formare beneficiarilor în vederea 

identificării impactului și nivelului de 

satisfacere a nevoilor cursanților 

 

• aplicarea de chestionare de evaluare la 

finalizarea programelor de formare derulate 

prin Casa Corpului Didactic Sălaj în anul 

şcolar 2017-2018 

 Utilizarea evaluării finale la programele de 

formare continua ca modalitate de 

prezentare de exemple de bună practică 

rezultate din implemetarea achiziţiilor 

dobândite la program 

 

• cel puţin 75% dintre cursanţi prezintă 

rezultatele implementării noilor achiziţii 

 

Colaborarea cu inspectorii de specialitate 

în vederea monitorizării impactului 

formării 

 

• studierea a cel puţin 50% dintre rapoartele 

de inspecţii în vederea culegerii de 

feedback privind impactul formării 

 Identificarea impactului formării prin 

intermediul persoanelor implicate în 

activitatea managerială a şcolii (directori, 

responsabili cu dezvoltarea profesională, 

responsabili de comisie metodică) 

• chestionare privind analiza nevoii de 

formare (care vizează şi impactul formării 

prin prezentarea punctelor bune şi a 

aspectelor care necesită îmbunătăţiri) 

aplicate în cel puţin 75% dintre unităţile de 

învăţământ din judeţ 

Realizarea unui studiu de impact al 

activităţii de formare 

 

• studiu de impact pentru cel puţin 10 grupe 

de cursanţi. 

  

b) Activitățile desfășurate de Casa Corpului Didactic Sălaj în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj 

• consultarea inspectorilor școlari în realizarea Ofertei de programe de formare continuă 

pentru anul şcolar 2017 - 2018; 

• formatorii Casei Corpului Didactic Sălaj au fost selectaţi în colaborare cu inspectorii 

şcolari ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj; 

• colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea, în vederea efectuării pregătirii 

examenului naţional de definitivare în învăţământ; 
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• cuprinderea celor trei profesori metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj în rândul 

metodiştilor Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, calitate în care au efectuat inspecţii de 

specialitate; 

• includerea celor trei profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj în cadrul 

inspecțiilor tematice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;  

• în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj au fost realizate:  

• Simpozionul Judeţean cu tema „Abordări transdisciplinare în activitatea didactică” 

• Ziua Mondială a educației - 5octombrie 2017 (alţi parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj, 

Primăria Municipiului Zalău); 

• Festivalul naţional al ştiinţei- ediţia a XI-a - CAEN 2018 

• Organizarea Conferinței Naționale „Abordările curriculare integrate și eficiența lor 

didactică”; 

• participarea personalului didactic al Casei Corpului Didactic Sălaj la activităţile metodice 

ale directorilor unităţilor de învăţământ organizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj; 

• participarea în comisiile de selectare a profesorilor metodişti ai Inspectoratului Școlar 

Județean Sălaj, pentru anul şcolar 2017 - 2018; 

• susţinerea, de către profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj,a unui curs de 

formare profesională cu metodiştii Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. 

c)Inspecții tematice desfășurate în unități de învățământ din județ la care au participat 

directorul, respectivprofesori metodiști din cadrul casei corpului didactic 

Tema inspecției - Monitorizarea activității de formare continuă a cadrelor didactice în 

semestrul I al anului școlar 2017-2018. 

 

Număr total inspectții:38 

Unitățile de învățământ în care s-a desfășurat inspecția: Liceul Reformat „Wesselenyi” 

Zalău, Școala gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială „Horia” Șimleu 

Silvaniei, Școala gimnazială „Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei, Școala gimnazială Nr. 1 

Pericei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Școala gimnazială Nr. 1 Hereclean 

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” 

Șimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic Nr. 1 Gâlgău, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop”Ileanda 

Școala gimnazială nr.1 Letca, Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc, Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu” Zalău, Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, Liceul de Artă „Ioan 

Sima” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Colegiul Național „Silvania” 

Zalău, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Liceul cu Program Sportiv „Avram 

Iancu” Zalău, Colegiul Tehnic „API” Zalău, Școala Gimnazială „Marcus Aurelius” Creaca 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, Școala 

Gimnazială nr. 1 Mirșid, Școala Gimnazială nr. 1 Românași, Școala Gimnazială nr. 1 

Vârșolț, Liceul Tehnologic „Cserey Goga” Crasna, Școala Gimnazială nr. 1 Sânmihaiu 

Almașului, Școala Gimnazială nr. 1  Zimbor, Școala Gimnazială nr. 1 Cuzăplac, Școala 

Gimnazială nr. 1 Aghireș, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Grădinița cu PP 

„Pinochio” Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Zalău, Școala Gimnazială 

„Porolissum” Zalău, Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, Grădinița cu PP „Căsuța cu 

Povești” Zalău. 

Cei trei profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj și directorul Casei 

Corpului Didactic Sălaj au fost cuprinși în inspecțiile tematice organizate de Inspectoratul 
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Școlar Județean Sălaj în unitățile de învățământ din județ în anul școlar 2017 - 2018, 

conform graficului unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, 

afișat pe site-ul instituției. În cadrul inspecțiilor tematice efectuate de Inspectoratul Școlar 

Județean Sălaj în anul școlar 2017 - 2018, domeniul formării continue s-a regăsit printre 

obiectivele verificate (monitorizarea activității de formare continuă a cadrelor didactice în 

semestrul I al anului școlar 2017-2018), fiind efectuate 38 inspectii, în perioada 12.02.2018-

22.02.2018, în cadrul Inspecției tematice a Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cu tema 

Organizarea activității manageriale și didactice. Au fost purtate discuții informale cu 

directorii și cu responsabilii cu dezvoltarea personală din unitățile de învățământ vizate, au 

fost verificatedocumentele manageriale de proiectare și portofoliul responsabilului cu 

dezvolatrea profesională și s-au făcut recomandări în funcție de constatările rezultate în 

urma monitorizării realizate.  

De asemenea, profesorii metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj, în calitate de 

profesori metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, au realizat 7 inspecții de 

specialitate pentru obținerea gradelor didactice, la disciplinele: limba și literatura română 

geografie, informatică și TIC. 

d) Filiale ale CCD 

 Casa Corpului DidacticSălaj nu are în subordine filiale, deoarece CDI-urile (instituţii 

din subordinea Casei Corpului Didactic Sălaj) sunt repartizate în toate zonele judeţului; 

astfel, prin intermediul lor, se realizează legătura cu şcolile şi cadrele didactice. 

e) Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, conform OM 

5554/2011, art.14 sunt în număr de 82 la nivelul Județului Sălaj  

f) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate în județ - 20
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5.   Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

 

a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN 

 

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. 

parti 

cipanţi 

Cost 

total** 

Cost 

credit/ 

cursant*** 

 

CCD Brăila 

Informatică și TIC 

pentru gimnaziu – 

clasa a V-a 

OMEN 

4586/09.08.2017 

15 

CPT 
2/50 7331 9.77 

Centrul 

Național de 

Dezvoltare a 

Învățământului 

Profesional și 

Tehnic 

JOBS – formare 

pentru  orientare și 

consiliere în carieră 

a elevilor 

OMEN 

4586/09.08.2017 

12 

CPT 
1/25 4564.13 15.21 

 Total programe:  2   75   

 

 

 

Denumirea programului 
Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr.  

credite 
Nr. participanţi 

Cost 

total 

** 

Cost 

credit/ 

cursant 

*** 

Să-i învățăm pe elevi să 

învețe – strategii eficiente 

de învățare 

4859 din 

04.11.2014 
16 CPT 4/108 16040 9.28 

Elaborarea şi 

implementarea unui 

Curriculum la decizia şcolii 

5670 din 

18.12.2017 
20 CPT 3/78 16781 10.76 

Strategii eficiente de 

evaluare 
5670/18.12.2017 25 CPT 4/111 23169 8.35 

Management educaţional şi 

dezvoltare în carieră 
4586 / 09.08.2017 30 CPT 4/107 30804 9.59 

Total programe: 4   

Total 

participanți: 

404 
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c) Programe în concordanță cu obiectivele strtegice în domeniul resurselor umane ale 

MEN,  organizate prin casa corpului didactic: 

 

 

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN 

 

Teme din categoria: Durata Nr. cursanţi 
Cost 

total** 

Cost 

ora/cursant*** 

Abilitarea curriculară a cadrelor 

didactice din învăţământul primar 

pentru clasa pregătitoare 

16 ore 1/30 1219 2.17 

Metodistul ISJ – partener în procesul 

de îmbunătăţire a calităţii inspecţiei 

şcolare 

20 ore 2/72 2655 0.89 

Managementul serviciilor educaționale 20 ore 2/69 2505 0.91 

Managementul și asigurarea calității 

educației în învățământul 

preuniversitar (CEAC) 

20 ore 2/62 3068 1.53 

Dezvoltarea competențelor de evaluare 20 ore 6/181 9064 0.41 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Nr. adresei 

MEN 

de convocare 

Grup ţintă Durata 
Nr. 

cursanţi 

Cost 

total

** 

Cost 

ora/ 

cursant

*** 

1 

Abilitarea 

curriculară a 

cadrelor 

didactice din 

învățământul 

primar 

pentru clasa 

pregătitoare 

Adresa MEN 

2547/DGISSEP/ 

20.11.2017 

Învățători/ 

profesori pentru 

învățământul 

primar 

16 ore/ 

grupă 
30 1219 2.17 

2 

Metodistul 

ISJ – 

partener în 

procesul de 

îmbunătățire 

a calității 

inspecției 

școlare 

Adresa MEN 

2547/DGISSEP/ 

20.11.2017 

Metodiști ai ISJ 

Sălaj, pe 

discipline 

20 ore/ 

grupă 
72 2655 0.89 

 
Total 

programe:2 
   

Total 

partici- 

panți:10

2 
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a lucrărilor scrise din cadrul 

examenului national de definitivare și a 

concursului national de ocupare a 

posturilor vacante 

Pregătirea debutanților în vederea 

susţinerii examenului național de 

definitivare în învățământ 

20 ore 1/33 1391 2.11 

Pregătire cadrelor didactice 

suplinitoare în vederea participării la 

susținerea concursului național de 

ocupare a posturilor vacante 

20 ore 3/96 4161 0.72 

Dezbaterile academice - de la metodă 

didactică, la disciplină opțională de tip 

CDȘ și olimpiadă națională 

20 ore 1/31 1532 2.47 

Management și implementare eficientă 

a proiectelor europene în școală. 

Dezvoltare instituțională prin proiecte 

europene 

20 ore 1/28 1363 2.43 

Mijloace de învățământ și rolul lor 

motivațional 
20 ore 4/100 3986 0.49 

Educație estetică – atelier de creație 20 ore 4/108 4925 0.57 

Total programe: 11  

Total 

participanți: 

810 

  

 

e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ 

 

 

f) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de 

suplinitorînvedereaparticipării la susținereaconcursuluinațional de ocupare a 

posturilorvacante; 

 

Tema programului Grup ţintă Durata 
Nr. 

cursanţi 

Cost 

total 

** 

Cost ora/ 

cursant*** 

Instruire metodică în 

vederea susținerii 

examenului de 

Definitivat 

Cadre didactice 

înscrise la examenul 

de definitivare în 

învățământ 

20 ore/ 

grupă 
33 1296 1.96 

Total programe 1   

Total 

participanți 

33 
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g) Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din 

județ în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul 

examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar sau a concursulu inațional 

de ocupare a posturilor vacante; 

 

h) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ 

preuniversitar din județ 

 

 

Tema programului Grup ţintă 
Durata 

programului 

Nr. 

cursanţi 

Cost 

total 

** 

Cost ora/ 

cursant*** 

Pregătire pentru 

Concursul național 

de titularizare în 

învățământ 

Cadre didactice 

suplinitoare 

înscrise la 

Concursul național 

de titluarizare în 

învățământ 

20 ore/ grupă 96 3886 0.67 

Total programe: 1   
Total 

participanți:96 
  

Tema programului Grup ţintă 
Durata 

programului 

Nr. 

cursanţi 

Cost 

total 

** 

Cost ora/ 

cursant*** 

Dezvoltarea competențelor 

de evaluare a lucrărilor 

scrise din cadrul 

examenului national de 

definitivare și a 

concursului national de 

ocupare a posturilor 

vacante 

Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar 

care au cel puțin 

gradul didactic II 

20 ore 6/181 9064 0.41 

Total programe: 1   

Total 

participanți: 

181 

  

Nr. 

crt. 

Tema activității de 

instruire/formare 

Locul 

desfășurării 

activității 

Durata 

 

Nr. 

participanți 

Cost 

total** 

Cost ora/ 

participant*** 

1. 
Managementul 

serviciilor educaționale 
CCD Sălaj 

20 

ore/grupă 
2/69 3068 1.53 

 Total programe: 1   

Total 

participanți:

69 
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i) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și 

dezvoltarea profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ 

 

j.Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă 

 

Nr. 

crt. 

Tema activității de 

instruire/formare 

Locul 

desfășurării 

activității 

Durata 
Nr. 

participanți 

Cost 

total

** 

Cost ora/ 

participant

*** 

1. 

Prezentarea Raportului 

de activitate al CCD 

Sălaj, a Ofertei de 

programe de formare 

continuă pentru anul 

școlar 2017-2018 și a 

instrumentelor de lucru 

specifice RDP 

Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
3 ore 103 - - 

2. 

Prezentarea 

chestionarelor și a 

machetei centralizatoare 

privind identificarea 

nevoilor de formare 

continuă şi perfecţionare 

pentru anul şcolar 2018-

2019 

Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
3 ore 106 - - 

 Total activități: 2   

Total 

participanți: 

209 

  

Categoria de personal 

Nr. posturi-cf. 

machetei  

transmise de 

ISJ 

Nr. 

personal 

existent 

înjudeţ 

Nr. personal participant la 

acţiuni de formare desfăşurate 

în anul şcolar 2017-2018 

Personaldidactic:    

-educatoare 492,65 506 232 

-învăţători/institutori 629,98 672 344 

-profesori 1674,94 1749 571 

-maiştri instructori 86,18 95 7 

-personal didactic cu funcţii 

de conducere, de îndrumareşi 

de control 

163 163 135 

Personal didactic auxiliar 467,1 505 0 

Personal nedidactic 702,95 724 0 

Total 4216,8 4414 1289 
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135; 10%

571; 44%
344; 27%

232; 18%

7; 1%

Ponderea participării formabililor la programele de formare, pe 

categorii de personal

personal de conducere profesori învățători educatoare maiștri

 

 

 

 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 

urban  17 726 

rural  0 563 

Total 17 1289 

 

6.Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei 

 Personalul Casei Corpului Didactic Sălaj a asigurat informare, documentare şi consultanţă 

pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul 

didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar sălăjean. Problematica a fost diversă şi a 

cuprins atât informaţii legate de legislaţie, metodologii, oportunităţi de formare, credite 

profesionale transferabile, programe şcolare, CDI-uri, organizare a activităţilor cu elevii, cât 

şi consultanţă editorială şi informatică etc.  

• Cu prilejul întâlnirilor periodice ale directorilor unităţilor de învăţământ, directorul Casei 

Corpului Didactic Sălaj a prezentat aspecte ale formării continue a cadrelor didactice, oferta 

de programe de formare continuă şi calendarul acesteia; 

• Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj a fost diseminată 

în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din 
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şcoli, la cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice, pe site-ul instituţiei 

www.ccdsj.ro şi publicată în buletinul informativ „Şcoala sălăjeană”, semestrul I; 

• Profesorii metodişti au participat la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate 

în unităţile şcolare din judeţ, în scopul publicităţii / diseminării acţiunilor Casei Corpului 

Didactic Sălaj; 

• S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli nou-numiţi pentru întocmirea unor proiecte de 

dezvoltare instituţională şi a planurilor manageriale; 

• S-a realizat baza de date cuprinzând cadrele didactice debutante înscrise la examenul de 

definitivat, cărora li s-a acordat consultanţă de specialitate; 

• Cadrele didactice au fost îndrumate de către profesorii metodişti şi bibliotecarul Casei 

Corpului Didactic în activitatea de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii, referate 

şi comunicări ştiinţifice; 

• Informarea şi documentarea cadrelor didactice s-a realizat şi prin biblioteca Casei 

Corpului Didactic Sălaj, cu privire la: programe şcolare, manuale şcolare, literatură de 

specialitate, programe pentru susţinerea examenelor de definitivat, gradul didactic II şi 

titularizare; 

• Au fost elaborate materiale informative dedicate informării şi documentării cadrelor 

didactice: pliante cu oferta de formare, pliante cu prezentarea bibliotecii documentare a Casei 

Corpului Didactic Sălaj şi a fondului de carte veche al acesteia; 

• A fost sprijinită activitatea din bibliotecile şcolare şi din cele 20 de Centre de 

Documentare şi Informare, prin îndrumarea acordată periodic de bibliotecarul Casei Corpului 

Didactic Sălaj, prin activităţile metodice şi culturale organizate, precum şi prin punerea la 

dispoziţie a unor instrumente de lucru specifice, acestea fiind publicate şi pe site-ul instituţiei; 

• S-a realizat multiplicarea de programe pentru examenul de definitivare în sistemul de 

învăţământ şi pentru concursul de titularizare; 

• S-a acordat consultanţă de specialitate cu privire la publicarea manualelor, dicţionarelor, 

ghidurilor, auxiliarelor didactice, revistelor şcolare etc., la obţinerea codurilor ISBN / ISSN şi 

a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi privind reglementările legale în 

vigoare; 

• S-au postat în pagina web a instituţiei informaţii referitoare la publicaţiile periodice şi 

titlurile de carte apărute la Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj; 

• S-a acordat consultanţă informatică pentru toate unităţile şcolare din judeţ; 

• Pagina web a instituţiei a fost actualizată permanent cu noutăţi legislative şi informaţii 

referitoare la activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj; 

• S-a oferit acces gratuit la reţeaua Internet.    
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7.Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 

Denumirea 

activităţii 

Tipul activităţii: 

Simpozioane / 

sesiuni / 

schimburi de 

experienţă 

Locul 

desfăşurării 

activităţii 

(CCD, filiale, 

CDI, unităţi de 

învăţământ) 

Nr. 

partici-

panţi 

Cost 

total 

** 

 

Cost 

ora / 

parti 

cipant 

*** 

Prezentarea Ofertei de programe 

de formare continuă a CCD Sălaj 

(semestrul I) - activitate cu 

responsabilii cu dezvoltarea 

profesională 

Activitate metodică 
Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
103 - - 

Aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor pentru 

identificarea nevoii de formare în 

şcoli (semestrul al II-lea) - 

activitate cu responsabilii pentru 

dezvoltarea profesională 

Activitate metodică 
Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
106 - - 

Dezvoltarea socio-emoţională a 

copiilor din învăţământul primar 
Activitate metodică 

Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
28   - - 

Rolul și importanța formelor 

comunicării în stabilirea 

relațiilor interumane 

Activitate metodică 
Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
20 - - 

Factorii agresivității la copii Activitate metodică 
Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
36 - - 

Consfătuirile bibliotecarilor 

școlari 
Activitate metodică 

Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
28   

Cercul pedagogic al 

bibliotecarilor – sem I, cu tema 

Rolul bibliotecii în viața elevului. 

Relația de comunicare 

bibliotecar-elev-cadru didactic 

Activitate metodică 

Școala 

Gimnazială 

„Porolissum” 

Zalău 

25   

Cercul pedagogic al 

bibliotecarilor – sem II,  cu 

temaEducația interculturală în 

biblioteca școlară 

Activitate metodică 

Școala 

Gimnazială 

„Vasile 

Lucăcel” Someș 

Odorhei 

25   

Conferinţa națională cu tema 

Abordările curriculare integrate 

și eficiența lor didactică 

Activitate 

științifică 

Sala 

Transilvania 
235 - - 
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Simpozionul judeţean cu tema 

Abordări transdisciplinare în 

activitatea didactică - destinat 

cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar 

sălăjean  

Activitate 

științifică 

Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
48 - - 

Integrarea unei noi tehnologii în 

activitatea didactică – printarea 

3D 

Activitate 

științifică 

Casa Corpului 

Didactic Sălaj 
32 - - 

Cercul 

literar al 

cadrelor 

didactice 

din judeţul 

Sălaj 

Prof. Corina 

Bumbaș, poezie 

Activitate culturală  CCD Sălaj 35 - - 

Ziua 

Mondială 

a 

Educației 

Memoria clipei, 

expoziție de pictură, 

autor: prof. Maria 

Negreanu Iuga, 

Colegiul Tehnic 

„Alesandru Papiu 

Ilarian”  Zalău 

Activitate culturală CCD Sălaj 80 - - 

Gala olimpicilor Activitate culturală CCD Sălaj 160 - - 

Scrisoare de 

mulţumire pentru 

pensionari 

Activitate culturală CCD Sălaj 70 - - 

Expoziție: 

Auxiliarele didactice 

pentru minorități – o 

modalitate 

interculturală de 

cunoaștere 

Activitate culturală Biblioteca 

CCD Sălaj 

60 - - 

Expoziții 

 

 

Emoție și culoare, 

expoziție de 

fotografie, autor: 

prof. Mirel Matyas, 

Colegiul Tehnic 

„Alesandru Papiu 

Ilarian”  Zalău 

Activitate culturală CCD Sălaj 50 - - 
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Interferențe, 

expoziție de pictură, 

autori: elevi ai 

Clubului Copiilor 

Jibou, coordonator: 

prof. Ionel Baltă 

Activitate culturală CCD Sălaj 260 - - 

Pământul – planeta 

vie! 

Activitate culturală CCD Sălaj 150 - - 

9 Mai – Ziua 

Europei 

Activitate culturală CCD Sălaj 150 - - 

Expoziție de carte – 

manualele auxiliare 

pentru minorități – o 

modalitate 

interculturală de 

cunoaștere 

Activitate culturală CCD Sălaj 60 - - 

Bibliotecar pentru o 

zi 

Activitate culturală Biblioteca CCD 

Sălaj și 15 

biblioteci din 

unități școlare 

din județ 

501 - - 

Totalactivităţi: 22           Total participanți:  2262 
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În semestrul I al anului școlar 2017 - 2018(11.11.2017) a avut loc activitatea metodică 

a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care au 

participat 103 responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Ordinea 

de zi a activităţii a fost:  

• Prezentarea obiectivelor generale ale Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar 

2017 - 2018; 

• Prezentarea activităţilor responsabililor cu dezvoltarea profesională pentru anul şcolar 

2017 - 2018; 

• Prezentarea raportului de activitate al Casei Corpului Didactic Sălaj pe anul şcolar 2016-

2017; 

• Prezentarea Ofertei de programe de formare aCasei Corpului Didactic Sălaj pentru anul 

şcolar 2017 - 2018; 

• Prezentarea instrumentelor de lucru pentru identificarea corectă a nevoii de formare în 

şcoli (fişa de lucru) 

• Discuţii 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2017 - 2018(07.06.2018) a avut loc activitatea 

metodică a responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care 

au participat 106 responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Scopul 

acestei întâlniri a fost: prezentarea modului de completare a chestionarelor și a machetei 

centralizatoare privind identificarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare pentru anul 

şcolar 2018-2019. 

În 26 ianuarie 2018 mai, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat activitatea 

metodică cu temaDezvoltarea socio-emoţională a copiilor din învăţământul primar carea 

venit în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul primar cu informaţii utile şi exemple de 

bune practici cu privire la dezvoltarea socio-emoţională a copiilor din învăţământul 

primar.Dezvoltarea emoţională are un rol esențial în fiecare etapă a împlinirii sociale a 

copilului. Aceasta se referă la achiziționarea și deprinderea principalelor abilități sau 

aptitudini de relaționare cu ceilalţi, indiferent ca sunt adulţi sau copii. Este vorba despre 

însușirea acelor mijloace sau instrumente prin care se poate lega o relație de prietenie, 

amiciție sau se poate întreprinde o interacțiune cu o persoana - încrederea, recunoașterea 

rolurilor, dialogul etc. O dezvoltare emoțională echilibrată a copilului îl ajută să identifice 

rapid sentimente și emoţii, să le exprime și să le facă față corespunzător în anumite situații. În 

plus, îl ajută să perceapă și să identifice trăirile prin care trec cei cu care interacționează și să 

gestioneze situația și dialogul în funcție de acestea. În concluzie, dezvoltarea socială și 

emoțională a copilului mic este esențială pentru modul în care va creşte și va evolua ca 

persoană. Activitatea s-a derulat la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, la aceasta 

participând 28  profesori pentru învăţământul primar din unităţile de învăţământ din judeţul 

Sălaj. 

În mai, 2018 Casa Corpului Didactic a realizat activitate metodică „Rolul și 

importanța formelor comunicării în stabilirea relațiilor interumane”, activitate la care au 

participat 20 cadre didactice din județul Sălaj. 
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Tot în luna mai, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat activitatea metodică cu 

tema„Factorii agresivității la copii”,activitate organizată la nivel de județ, la care  au 

participat 36 cadre didactice și personal auxiliar din învățământul preuniversitar din Sălaj. 

Cercurile pedagogice ale bibliotecarilor s-au desfășurat conform calendarului ISJ 

Sălaj, iar coordonatorul cercului pedagogic a fost bibliotecarul Casei Corpului Didactic Sălaj 

Turc Rodica.  

În Noiembrie 2017, a avut loc conferința Națională cu tema Abordările curriculare 

integrate și eficiența lor didactică, organizată sub egida MEN și a UBB Cluj Napoca, scopul 

ei fiind creșterea calității educației furnizate coăpiilor oprin activități didactice de tip integrat, 

desfășurate în unitățile de învățământ din Sălaj. 

Simpozionul judeţean cu tema Abordări transdisciplinare în activitatea didactică - 

destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar sălăjean. Articolele prezentate în 

cadrul simpozionului au fost publicate în volumul cu ISBN intitulat Abordări 

transdisciplinare în activitatea didactică, editat în format electronic sub egida Editurii 

„Şcoala Noastră”, distribuit ulterior tuturor participanţilor la simpozion, împreună cu diploma 

de participare.  

Activitatea șstiințifică cu tema Integrarea unei noi tehnologii în activitatea didactică 

– printarea 3D a avut ca scop familiarizarea participanților cu una dintre cele mai modern 

tehnologii, la ea participând 32 de profesori de informatică și TIC. 

Cercul literar al Casei Corpului Didactic Sălaj s-a desfășurat în iunie 2018 și a avut-o 

ca invitați pe pe d-na prof. Bumbaș Corina de la Liceul reformat „Wesseleny” Zalău, care a 

recitat câteva din ultimele sale poezii.   

Casa Corpului Didactic a organizat activităţi desfăşurate în cadrul manifestărilor dedicate 

Zilei Mondiale a educației. Astfel, în data de 5 octombrie 2017, a avut loc vernisajul 

expoziției de pictură Memoria clipei, autor: prof. Maria Negreanu Iuga, de la Colegiul Tehnic 

„Alesandru Papiu Ilarian”  Zalău. Au fost expuse 44 tablouri în ulei pe pânză, realizată în 

tehnici diferite. Sunt lucrări ce surprind prin diversitate, prin combinații cromatice care 

încântă ochiul, în ipostaza lui de timpan al sufletului, cu care privește și ascultă fiecare 

creator coordonatele spațio-temporale ale universalității. Avalanșa culorilor vii, finețea ideii 

de absolut, precum și harul artistic de a ciopli efemerul din prezent, sunt valențe deosebite și 

demne de un artist.  

Tot în cadrul acestei manifestări, în anul şcolar 2017 - 2018, Casa Corpului Didactic 

Sălaj a desfăşurat în colaborare cu ISJ Sălaj și alte activităţi:  

1) Gala olimpicilor -Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapa 

naţională a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2016 - 2017, şi a profesorilor care i-au 

pregătit;   

2) Scrisoare de mulţumire - Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 2016 

-2017. 

Expozițiade fotografie Emoție și culoare, l-a avut ca autor pe d-l. prof. Mirel Matyas, de 

la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”  Zalău, care a expus 52 de fotografii din Delta 

Dunării. 
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Expoziție de pictură cu vernisaj: Interferențe, i-a avut ca autori pe elevii Clubului 

Copiilor Jibou, coordonați de prof. Ionel Baltă. Au fost expuse 60 de lucrări, realizate în 

tehnici și stiluri distincte. 

Cu ocazia zilei de 22 aprilie, considerată Ziua Pământului, Casa Corpului Didactic 

Sălaj a realizat o expoziţie tematică cu titlul “Pământul – planeta vie!”. Expoziţia a fost 

realizată în perioada 20.04.2018-27.04.2018 cuprinzând machete și postere cu ajutorul cărora, 

elevii care le-au realizat (de la Colegiul Național „Silvania” Zalău și Școala Gimnazială 

„Simion Bărnuțiu” Zalău), au vrut să atragă atenția asupra degradării mediului înconjurător, 

asupra efectelor poluării și să atenționeze cu privire la acțiunile pe care fiecare dintre noi le 

poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii. Lucrările au fost expuse  la etajul 1 al 

ISJ Sălaj, iar expoziţia a fost vizitată de către 115 elevi şi 35 cadre didactice din judeţul Sălaj.  

 De asemenea,Casa Corpului Didactic Sălaj, în colaborare cu Colegiul Național 

„Silvania” Zalău a realizat, cu ocazia Zilei Europei, expoziția tematică “9 Mai – Ziua 

Europei”, în cadrul căreia au fost expuse lucrări ale elevilor claselor a VI_a și a XI-a de la 

Colegiul Național „Silvania” Zalău. Lucrările eu fost expuse la etajul I al Casei Corpului 

DidacticSălaj, fiind admirate de circa 150 elevi și cadre didactice. 

 Expoziție de carte – manualele auxiliare pentru minorități – o modalitate interculturală 

de cunoaștere a avut ca scop cunoașterea modurilor de abordare a educației minorităților 

entice existente pe teritoriul Județului Sălaj și promovarea valorilor culturale specific lor.  

 La nivelul Casei Corpului Didactic Sălaj, s-au desfăşurat 22 de activităţi metodice, 

științifice și culturale, la care au participat peste 2262 de elevi, cadre didactice, reprezentanţi 

ai instituţiilor locale, părinţi etc. 

  Având în vedere feed-back-ul participanţilor, obiectivele acestor activităţi au fost 

realizate. Colaborarea instituţională oferă exemple de bună practică în privinţa funcţionării 

unor parteneriate coerente, a realizării unor activităţi interesante cu cadrele didactice şi cu 

elevii. Prin aceste activităţi culturale, ştiinţifice şi metodice, sunt împărtăşite şi valorificate 

experienţa de la catedră, preocupările extracurriculare şi extraşcolare: cultivarea interesului 

pentru literatură, arte, ştiinţe, a spiritului practic, a capacităţii de îmbinare a plăcutului cu 

utilul.  

8..Elaborare, editare și difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct 

materialele elaborate, cele editate, precum  şi cele difuzate)  

 În anul şcolar 2017-2018, Editura „Şcoala Noastră” a acordat consultanţă editorială la 

solicitare, venind în sprijinul cadrelor didactice care doresc să-şi pună în valoare activitatea 

didactică, ştiinţifică şi literară. A fost actualizat fondul de carte, îndeosebi fondul de 

monografii şcolare şi locale existent în momentul de faţă în editură (inclusiv titluri de carte 

prezentate la Zilele Învăţământului Sălăjean). În funcţie de necesităţi, au fost desfăşurate 

activităţi de relaţii cu publicul, acordând consultanţă editorială tuturor solicitanţilor, în 

vederea publicării în format electronic şi tipărit a unor lucrări literare sau publicaţii cu 

caracter strict ştiinţific, articole şi lucrări de specialitate, materiale prezentate la diferite 

simpozioane judeţene şi naţionale, desfăşurate pe raza judeţului Sălaj. A existat o colaborare 

eficientă între editură şi Biblioteca Judeţeană, respectiv Biblioteca Naţională, la nivel de 

consultanţă editorială şi alte servicii furnizate de acestea din urmă. S-a participat la diferite 

manifestări (vernisaje de expoziții, lansări de carte, week-end-uri culturale) organizate de 
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Biblioteca Judeţeană, Muzeul de Istorie şi Artă, Centrul de Cultură al Judeţului Sălaj și alte 

instituții de cultură. 

 Au fost consultate arhiva revistei „Şcoala Noastră”, colecţia de reviste şi alte 

periodice existente la biblioteca Casei Corpului Didactic (inclusiv fondul de carte veche), 

pentru recuperarea unor documente de arhivă şi a unor articole de specialitate publicate în 

revistă şi în presă. Au fost desfăşurate o serie de activităţi de secretariat redacţional și relații 

cu publicul pentru publicaţiile periodice editate sub egida Casei Corpului Didacticşi 

Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Astfel, au fost publicate, în luna noiembrie, nr. 1/2017-

2018 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi 27-28/2017 al revistei „Şcoala Noastră”, 

iar în luna mai, nr. 2/2017-2018 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi nr. 29-

30/2018 al revistei „Şcoala Noastră”. A fost promovată şi publicată Oferta de programe de 

formare a Casei Corpului DidacticSălaj. Au fost publicate rezultatele obţinute de elevii 

sălăjeni la Olimpiade şi concursuri şcolare, etapele judeţene, naţionale şi internaţionale, 

pentru toate specialităţile de bază. 

            În acest an școlar, s-au acordat 8 coduri ISBN, pentru titlurile:  

o 978-973-1854-71-7: Casa Corpului DidacticSălaj – Abordări transdisciplinare în 

activitatea didactică,lucrări simpozion ocazional, în format strict electronic; 

o ISBN 978-973-1854-72-4: CCD Sălaj–Personalități ale Marii Uniri, cu lucrări ale unui 

simpozion județean, care face parte din proiectul județean 100 de ani de unitate, în curs de 

publicareîn format strict electronic; 

o ISBN 978-973-1854-73-1: Daróczi Iosif (coord.), Daróczi Viorica, Daróczi Mihai Iosif –

Monografia satului Prodăneşti,monografie, în format tipărit; 

o ISBN 978-973-1854-74-8: Faluvégi Melania – Violența în școală, în format strict 

electronic; 

o ISBN 978-973-1854-76-2: Liana Chiș – În lumea cratimei, auxiliar didactic, în format 

strict electronic; 

o ISBN 978-973-1854-77-9: Liana Chiș – Jocul didactic matematic,lucrare metodico-

didactică, în format strict electronic; 

o 978-973-1854-78-6:Rusu Gheorghe –Autori ai literaturii române,dicționar, în format 

tipărit; 

o 978-973-1854-79-3: Petru Galiş, Zoia Galiş – Şcoală veche-n sat străvechi: 150 de ani 

de la atestarea documentară a învăţământului cizerean, monografie, în format tipărit. 

▪ În acest an școlar nu s-au acordat coduri ISSN.  

S-au asigurat, în toate cazurile, consultanţa editorială şi demersurile necesare la Biblioteca 

Naţională a României. La solicitarea autorilor, s-a efectuat corectura şi pregătirea pentru tipar 

a lucrărilor primite spre publicare. 
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Reviste, periodice 

(denumire, nr. 

exemplare, 

elaborate / editate / 

difuzate) 

Buletine informative, 

ghiduri metodologice 

(denumire, nr. 

exemplare, elaborate / 

editate / difuzate) 

Culegeri, manuale 

(denumire, nr. 

exemplare, elaborate 

/ editate / difuzate) 

Alte publicaţii 

(denumire, nr. 

exemplare, elaborate / 

editate / difuzate) 

Elaborate  

1. Şcoala noastră 

ISSN: 1223-8449 

(nr. 27-28/2017 – 

170 exemplare, 

nr. 29-30/2018 – 175 

exemplare) 

 

1. Buletin informativ 

Şcoala Sălăjeană 

ISSN: 2069-1556 

(nr. 1/2017-2018 – 140 

exemplare, 

nr. 2/2017-2018 – 140 

exemplare). 

1. CCD Sălaj: 

Abordări 

transdisciplinare în 

activitatea 

didacticăISBN: 978-

973-1854-71-7(CD-

ROM) – 50 ex. 

 

Editate 

1. Şcoala noastră 

ISSN: 1223-8449 

(nr. 27-28/2017 – 

170 exemplare, 

nr. 29-30/2018 – 175 

exemplare) 

2. Geographica 

ISSN: 2248-0765 

(1 număr/an, 50 

exemplare/număr) 

3. Gazeta 

Învăţătorilor 

ISSN: 2069-2293 

(2 numere/an, 150 

exemplare/număr) 

4. De la mental la 

comportamental în 

şcoală 

ISSN: 2248-1036 

(1 număr/an, 150 

exemplare/număr) 

5. Despre oameni 

ISSN 2501-0441  

ISSN-L 2501-

0441(CD-ROM, 1 

număr/an, 50 

exemplare/număr) 

6. Gândurile 

noastreISSN 2501-

1. Buletin informativ 

Şcoala Sălăjeană 

ISSN: 2069-1556 

(nr. 1/2017-2018 – 140 

exemplare, 

nr. 2/2017-2018 – 140 

exemplare). 

 

1. CCD Sălaj: 

Abordări 

transdisciplinare în 

activitatea didactică, 

ISBN: 978-973-1854-

71-7(CD-ROM – 50 

exemplare) 

2. Liana Chiș – În 

lumea cratimei, 

auxiliar didactic, 

ISBN 978-973-1854-

76-2(CD-ROM – 50 

exemplare) 

3. Liana Chiș – Jocul 

didactic matematic, 

lucrare metodico-

didactică, ISBN 978-

973-1854-77-9 (CD-

ROM – 50 

exemplare) 

1. Daróczi Iosif (coord.), 

Daróczi Viorica, 

Daróczi Mihai Iosif –

Monografia satului 

Prodăneşti,monografie, 

ISBN 978-973-1854-73-

1; 

2. Faluvegi Melania – 

titlu, ISBN 978-973-

1854-74-8;  

3. Rusu Gheorghe –

Autori ai literaturii 

române,dicționar, ISBN 

978-973-1854-78-6; 

4. Petru Galiş, Zoia 

Galiş – Şcoală veche-n 

sat străvechi: 150 de 

ani de la atestarea 

documentară a 

învăţământului 

cizerean, 

monografie,978-973-

1854-79-3. 
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2436  

ISSN–L 2501-2436 

(2 numere/an, 50 

exemplare/număr) 

7. Minunata lume a 

copilăriei 

ISSN 2501-7985  

ISSN-L 2501-

7985(CD-ROM, 1 

număr/an, 50 

exemplare/număr) 

8. Copilăria în 

imagini şi cuvânt, 

ISSN 2537-5148, 

ISSN-L 2537-5148, 

(CD-ROM, 1 

număr/an, 50 

exemplare/număr) 

9. Reflexii silvane, 

ISSN 2344-505X 

ISSN-L 2344-505X 

(1 număr/an, 50 

exemplare/număr) 

Difuzate 

1. Şcoala noastră 

ISSN: 1223-8449 

(nr. 27-28/2017 – 

170 exemplare, 

nr. 29-30/2018 – 175 

exemplare) 

 

1. Buletin informativ 

Şcoala Sălăjeană 

ISSN: 2069-1556 

(nr. 1/2017-2018 – 140 

exemplare, 

nr. 2/2017-2018 – 140 

exemplare). 

1. Casa Corpului 

Didactic Sălaj: 

Abordări 

transdisciplinare în 

activitatea didactică 

ISBN: 978-973-1854-

71-7(CD-ROM – 50 

exemplare) 

 

 

9.Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul  dinînvăţământul preuniversitar 

a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc. 

• Expoziţia de fotografie cu titlul Emoție şi culoare! Expoziţia a fost realizată în perioada 

septembrie 2017,  de către prof. Matyas Mirel, profesor la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău. Cele 52 de fotografii au fost expuse  la etajul 1 al Casei Corpului Didactic 

Sălaj, iar expoziţia a fost vizitată de către elevi şi cadre didactice din judeţul Sălaj. 

• Expoziție de pictură cu vernisaj: Memoria clipei, autor: prof. Mariana Negreanu Iuga, 

profesor la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău; a fost realizată în 5 octombrie, 

cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Au fost expuse 44 de tablouri în ulei pe pânză, realizate 

în tehnici diferite. 
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• Expoziție de pictură cu vernisaj: Interferențe, autori: elevi ai Clubului Copiilor Jibou, 

coordonați de prof. Ionel Baltă. Au fost expuse 60 de lucrări, realizate în tehnici și stiluri 

distincte. 

b) activităţi desfăşurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formaţii 

 

10.Parteneriate(activităţi, proiecte, burseinternaţionale) 

Denumirea 

programului 

 

Parteneri 

 Forma de finalizare 

Din ţară 

Predarea-învăţarea 

limbii franceze într-un 

demers comunicativ-

acţional 

Institutul Francez din România 

Derularea programului de 

formare acreditat Predarea - 

învăţarea limbii franceze 

într-un demers comunicativ-

acţional. 

Parteneriat  Centrul Cultural Britanic: Consiliul Britanic 

Organizarea de cursuri şi 

seminarii de formare 

profesională pentru 

profesori din judeţul Sălaj. 

Parteneriat Casa Corpului Didactic Brăila 

Derularea programului de 

formare acreditat 

Informatică și TIC pentru 

Gimnaziu – clasa a Va 

Parteneriat 

Ministerul educației Naționale - Centrul 

Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic 

Derularea programului de 

formare acreditat JOBS - 

formare pentru  orientare și 

consiliere în carieră a 

elevilor 

Abordări curriculare 

integrate și eficiența lor 

didactică 

Ministerul educației Naționale, UBB 

Cluj Napoca, Primăria Municipiului 

Zalău, ISJ Sălaj, Grădinița cu Program 

Prelungit „Căsuța cu povești” Bistrița 

Năsăud, Asociația Cultural Educativă 

„Mărgăritare” Zalău 

Organizare conferință 

națională 

100 de ani de unitate  

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, 

Centrul județean de Resurse și Asistență 

Educațională 

Flashmob – România 100 – 

mai uniți, mai puternici 

Simpozion de comunicări 

științifice 

Expoziție de postere  

Mândru că sunt român 

Carol – Centenarul prin 

activități și resurse 

online 

Biblioteca județeană „George Barițiu” 

Brașov, Biblioteca Județeană „Ioniță 

Scipione Bădescu” Sălaj 

Promovarea valorilor 

centenarului României 

Moderne cu ajutorul 

resurselor educaționale 
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online 

Abordări 

transdisciplinare în 

activitatea didactică 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj Simpozion judeţean 

Parteneriat 
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Consiliul 

Judeţean Sălaj 

Activităţi derulate cu ocazia 

manifestării Zilei Mondiale 

a Educației 

 

Parteneriat  

 

Colegiul Național „Silvania” Zalău, Colegiul 

Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, 

Colegiul Național „Simion Bărnuţiu” Şimleu 

Silvaniei, Liceul Tehnologic „Octavian 

Goga” Jibou,  Şcoala Gimnazială „Lucian 

Blaga” Jibou, Grădiniţa cu P.P. „Ion 

Creangă” Zalău 

Desfăşurarea în bune 

condiţii a programelor din 

Oferta de programe de 

formare a casei Corpului 

Didactic Sălaj. 

Festivalul Naţional al 

Ştiinţei 

Ministerul Educației Naționale 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj 

Consiliul Judetean Sălaj,  

Primăria Municipiului Zalău 

Festival Naţional al 

Știinţei,ediţia a XI-a, CAEN 

- mai 2018 

Acord de parteneriat Casa Corpului Didactic Ialomița 
Colaborare reviste și schimb 

de bune practici 

Petale-n vânt 

 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău 

Organizarea unui târg cu 

produse realizate în cadrul 

parteneriatului 

Bibliotecar pentru o zi 

 

 

15 unități școlare din județul Sălaj   Scenete 

Centenarul Marii Uniri Colegiul Național „Silvania” Zalău Sesiune de comunicări 

Parteneriat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău 
Proiectul  

Orașul Viitorului 

Parteneriat 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Zalău 

Proiectul  

Despre oameni 

Parteneriat 
Școala Gimnazială „Horea” Șimleu 

Silvaniei 

Proiectul  

Părinte informat – copil 

educat 

Total parteneriate: 18 Total parteneri 42   

 

11 Marketing educaţional(publicitate/ diseminare) 

 a) Activităţi de mediatizare şi promovare instituţională 

• Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2017 – 2018, 

avizată de Ministerul Educației Naționaleprin adresa nr. 2547/DGISSEP/20.11.2017, care 

cuprinde 5 programe de formare acreditate, 5 programe propuse spre acreditare şi 38 de 

programe de formare avizate, totalizând 48 de programe de formare continuă; 
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• Promovarea Ofertei de programe de formare continuă în cadrul întâlnirilor profesorilor 

metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli, la cercurile pedagogice pe 

discipline, în cadrul comisiilor metodice, precum şi în cadrul şedinţelor cu directorii unităţilor 

de învăţământ; 

• Publicarea Ofertei de programe de formare continuă pe site-ul instituţiei www.ccdsj.ro, 

precum şi în Buletinul informativ „Şcoala sălăjeană” din semestrul I al anului şcolar 2017 - 

2018. 

b) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii 

instituţiei 

• Realizarea şi distribuirea unor pliante cu Oferta de programe de formare continuă în toate 

unităţile de învăţământ cu ocazia activităţilor metodice cu responsabilii cu dezvoltarea 

profesională din şcoli, bibliotecarii şcolari, responsabili CDI şi directorii unităţilor de 

învăţământ; 

• S-au realizat materiale promoţionale personalizate; 

• Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web a 

instituţiei; 

• Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: responsabili cu 

dezvoltarea profesională, bibliotecari, CDI, directori, informaticieni etc.; 

• Prezentarea activităţilor culturale şi ştiinţifice organizate de Casa Corpului Didactic Sălaj 

în mass-media locală: ziarele Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean şi Sălăjeanul. 

 

Director CCD Sălaj, 

Prof. Corina Emilia FORȚ  

 

4.3 ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj reprezintă o instituție 

de învățământ special integrat care oferă, coordonează, monitorizează și evaluează la nivelul 

județului serviciile de consiliere psihopedagogică, terapie logopedică, mediere școlară și de 

orientare școlară și profesională oferite prin intermediul profesorilor consilieri școlari, 

profesorilor logopezi, asistentului social și mediatorilor școlari.  

În anul școlar 2017-2018 au beneficiat de servicii de consiliere și de asistență 

psihopedagogică copiii/elevii din 84 de unităţi de învăţământ din județul Sălaj, în care și-au 

desfășurat activitatea un număr de 34 de consilieri școlari. Numărul posturilor de consilieri 

școlari este semnificativ mai redus față de numărul de unități școlare beneficiare, astfel încât, 

o mare parte dintre consilierii şcolari au arondate pentru desfășurarea activității, două, până la 

patru unităţi de învăţământ. Un post de consilier școlar este alocat, din punct de vedere legal, 

pentru un număr minim de 800 de elevi sau 400 de preșcolari. 

Activitatea cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică este coordonată de către 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, în cadrul căruia există 3 posturi de profesor 

consilier școlar. Unul dintre profesori consilieri școlari care își desfășoară activitatea în 

cadrul Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, are atribuții de coordonator. 

http://www.ccdsj.ro/
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În ceea ce privește serviciile de terapie logopedică, pe parcursul anului școlar trecut 

au beneficiat de acest tip de servicii copiii/elevii din 40 de unități de învățământ din județul 

Sălaj, în care și-au desfășurat activitatea un număr de 13 profesori logopezi. La fel ca și în 

cazul consilierilor școlari, posturile de profesor logoped sunt normate la un număr minim de 

500 de preșcolari sau elevi din clasele pregătitoare - IV, astfel încât aceștia sunt nevoiți să își 

desfășoare activitatea în două, până la cinci unități de învățământ. Activitatea profesorilor 

logopezi care își desfășoară activitatea în cabinetele logopedice interșcolare, este coordonată 

metodologic de către un profesor logoped coordonator. 

Cei 8 mediatori școlari și-au desfășurat activitatea în 11 unități de învățământ din 

județul Sălaj. 

Varietatea atribuțiilor Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională 

Sălaj este reflectată de activitatea complexă desfășurată prin intermediul structurilor 

subordonate, activitate pe care o vom prezenta succint mai jos. 

a) Activităţi desfăşurate prin intermediul Centrului Judeţean de Asistenţă  

Psihopedagogică  

În anul școlar 2017- 2018, profesorii consilieri școlari din Centrul Județean de 

Asistență Psihopedagogică Sălaj au desfășurat o serie de activități care au contribuit la 

realizarea cu succes a obiectivelor prevăzute în planul mangerial.   

Un rol important în realizarea cu succes a obiectivelor stabilite l-au avut activitățile de 

coordonare și de monitorizare a activităţii lunare a consilierilor şcolari și a situaţiilor 

deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sălaj, în care nu există 

cabinete de asistenţă psihopedagogică. Întâlnirile periodice cu profesorii din cabinetele de 

asistenţă psihopedagogică pe teme de interes, sub forma comisiilor metodice, întâlnirilor de 

supervizare și intervizare în care au fost abordate teoretic și practic teme de specialitate, au 

avut ca scop îmbogăţirea experienţei profesionale prin împărtăşirea modelelor de bună 

practică (au avut loc 7 întâlniri în cadrul fiecărei comisii metodice și 5 întâlniri în cadrul 

ședințelor de lucru). La solicitarea Inspectoratului Şcolar Județean Sălaj, a unor unităţi 

şcolare sau a unor părinţi, directorul Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Sălaj și consilierii școlari din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică   

s-au implicat în desfăşurarea unor anchete privind remedierea unor situații problematice 

generate de comportamentul dezadaptativ al unor elevi (Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Zalău, Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Școala Gimnazială Bălan). De 

asemenea, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, directorul Centrului Județean 

de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj și consilierii școlari din Centrul Județean de 

Asistență Psihopedagogică au făcut parte din echipele pentru desfășurarea Inspecțiilor 

Școlare Generale realizate la Grădinița cu Program Prelungit „Voinicel” Zalău, Grădinița cu 

Program Prelungit „Piticot” Cehu Silvaniei, Palatul Copiilor Zalău și Clubul Copiilor Cehu 

Silvaniei. 

Și în acest an școlar s-a realizat chestionarea opțiunilor școlare ale elevilor de clasa a 

VIII-a. Au fost chestionați 1435 de elevi de clasa a VIII-a din unitățile de învățământ 

gimnazial din Municipiul Zalău (580 elevi chestionați) și din cele 35 unități de învățământ de 

pe raza județului Sălaj, unități în care există cabinet de asistență psihopedagogică - normă de 
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consilier școlar (855 elevi chestionați). Rezultatele obținute în urma acestor evaluări au 

contribuit la fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019. 

Cele 154 de proiecte educaționale implementate au contribuit în mod semnificativ la 

creșterea calității vieții participanților la actul educațional (elevi, părinți, profesori). Dintre 

acestea, pot fi amintite următoarele: 

▪ Programul de consiliere în carieră „Motivați pentru carieră” - Explorarea opțiunilor și 

resurselor personale ale elevilor prin metode moderne de consiliere în carieră, în scopul 

orientării școlare și profesionale, anul II, realizat în parteneriat cu TenarisSilcotub, Consiliul 

Județean Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Scopul general al proiectului de 

orientare școlară și profesională a elevilor a fost acela de a oferi sistemului educațional, prin 

mijloace moderne, posibilitatea de a administra tuturor elevilor claselor a VII-a din școlile din 

Municipiul Zalău, Testul Toolkit și Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale 

elevilor, precum și de a centraliza informațiile rezultate în cadrul platformei educaționale 

online AMN Insight, urmând ca rezultatele obținute să constituie o bază de date relevantă, din 

punct de vedere al profilului vocațional al elevilor, atât pentru mediul educațional, cât și 

pentru mediul economic; 

▪ Campanii sociale și umanitare de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate: „Săptămâna 

legumelor şi fructelor donate” realizată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară (au fost implicați 2054 elevi și copii şi 210 cadre didactice voluntare din 23 de 

unităţi de învățământ din judeţ); „Ajută-l pe Moş Crăciun!” (în campanie s-au implicat 

1144 de elevi din 9 unități de învățământ care au oferit cadouri pentru 731 de beneficiari); 

▪ Proiectul de prevenire a traficului de persoane „Nu ești de vânzare - Alege pentru binele 

tău!” realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj (activităţile în cadrul 

proiectului au fost desfășurate sub forma atelierelor de lucru și a unor Flash-mob-uri). La 

acest proiect au participat aproximativ 1000 de elevi din Zalău și aproximativ 300 de elevi 

din Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou; 

▪ Proiectul județean de parteneriat educațional „Colind din suflet, pentru suflet …” ediția 

a V-a, inițiat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, în parteneriat cu Liceul de 

Artă „Ioan Sima” Zalău, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și Casa de Cultură a 

Sindicatelor Zalău; 

▪ Proiectul de prevenire a fenomenului de violență în familie „Schimbă povestea - Rupe 

tăcerea!” realizat în parteneriat cu Direția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sălaj, realizat la nivelul unităților de învățământ din Municipiul Zalău; 

▪ Proiectele educaționale înscrise în CAEN, realizate în parteneriat cu Centrul Județean 

de Resurse și de Asistență Educațională Cluj: „Stop bullying-ului - Spune NU intimidării!” 

și „Exploratori în lumea emoțiilor”; 

▪ Proiectele educaționale înscrise în CAEN, realizate în parteneriat cu Centrul Județean de 

Resurse și de Asistență Educațională Hunedoara: „Ia atitudine! Spune NU drogurilor”, 

„Călătorie în lumea sentimentelor”. 

▪ Proiectul de orientare în carieră - Târgul Ofertei Educaționale - „Paşi în carieră”, 

realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și unitățile de învățământ din 

județ. Cu ocazia participării la acest proiect, elevii au avut oportunitatea de a se informa cu 

privire la oferta educațională a liceelor şi colegiilor din judeţ. În fața elevilor de gimnaziu, 



 

 
 
 

 
 

101 

 

Starea învățământului sălăjean                                                    An școlar 2017-2018 

reprezentanții unităților de învățământ liceal și profesional din Zalău și-au promovat într-un 

mod inedit oferta educațională, prin participarea la „Marșul carierei”, eveniment organizat în 

cadrul proiectului mai sus menționat. 

▪ Concursul național de consiliere şcolară prin artterapie - „Exprimă-te liber!”, realizat  

în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj şi unităţile de 

învăţământ din judeţ. Concursul a fost cuprins în Calendarul Activităților Educative 

Regionale și Interjudețene 2018, Domeniul cultural-artistic, arte vizuale - poziția 399.  În 

acest an școlar, tema concursului a fost: „Efectul real al mediului virtual”. La etapa 

regională a concursului s-au înscris 74 de elevi, câștigători ai Premiului I la etapele județene, 

coordonați de către 52 de profesori din unități de învățământ de nivel gimnazial și liceal. 

Elevii participanți au provenit din 11 județe ale țării: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, 

Galați, Gorj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Timiș. 

Promovarea imaginii instituţiei a fost realizată prin publicarea activității consilierilor școlari 

în cel de-al cincilea număr al Anuarului Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională - „Experiență și profesionalism”, repectiv prin actualizarea permanentă a 

informațiilor pe site-ul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj 

(www.cjraesalaj.ro) și pe pagina de Facebook a instituției. 

Activităţi de consiliere realizate în cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică 

din judeţul Sălaj  

Serviciile de consiliere psihopedagogică sunt adresate atât preșcolarilor și școlarilor, cât și 

părinților acestora și cadrelor didactice, vizând problematici legate de adaptarea la mediul 

școlar și social și dezvoltarea personală a acestora. Activitățile desfășurate de către consilierii 

școlari se realizează sub forma ședințelor de consiliere în cadrul cabinetului școlar de 

asistență psihopedagogică (individual sau în grup); consiliere colectivă la clasa de elevi; 

lectorate cu părinții și profesorii; proiecte și programe educaționale; campanii sociale și 

umanitare în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară; programe de consiliere în 

carieră; concursuri specifice pe teme de consiliere școlară; activități privind integrarea 

elevilor cu cerințe educative speciale în școlile de masă etc. 

 În tabelul de mai jos, este prezentată situația statistică a activităților de consiliere 

realizate cu elevii, părinții și profesorii pe parcursul anului școlar 2017 – 2018, în cadrul 

cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică din unitățile de învățământ: 

Consiliere 

individuală 

 

 

  

Număr de beneficiari  

ai activităţii desfășurate în cabinetele de asistenţă psihopedagogică  
Elevi și preșcolari Părinţi Profesori 

3036 1369 858 

TOTAL: 5263 de beneficiari 

Consiliere de 

grup în cabinet 

 

 

 

 

 

Nr. 

grupuri 

Nr. 

Elevi și 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr.  

Profesori 

1023 2628 105 629 99 396 

TOTAL: 4880 de beneficiari 

http://www.cjraesalaj.ro/
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Consiliere 

colectivă la 

clasă 

 

 

  

 

 

 

la clasă 

Număr total 

Activităţi 

  

Număr total 

beneficiari 

  

Tematica abordată 

  

3158 16638 

✓ Integrarea copiilor cu CES în unitățile 

de masă,  

✓ Autocunoașterea și dezvoltarea 

personală,  

✓ Comunicarea eficientă,  

✓ Managementul comportamentului, 

Calitatea stilului de viață,  

✓ Planificarea carierei 

 

Graficul de mai jos, prezintă situația activităților de consiliere realizate cu elevii și 

preșcolarii, în funcție de tipul de consiliere și principalele teme abordate. 

1246 1055
648

777 684

1034 932
296

538 465

Consilieri individuale Consilieri colective la clasă

 

Proiectele de prevenție și intervenție, 154 la număr, au contribuit la formarea unor 

comportamente dezirabile, facilitând astfel dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor față 

de diverse situații cu care se confruntă în viața de zi cu zi.  

Principalele teme abordate în cadrul proiectelor de prevenţie şi intervenţie derulate pe 

parcursul anului școlar 2017 - 2018, au fost: 

▪ Prevenirea traficului de persoane; 

▪ Prevenirea pericolelor mediului on-line; 

▪ Prevenirea consumului de droguri/etnobotanice;  

▪ Prevenirea fenomenului violenței în mediul școlar;  

▪ Prevenţia anxietăţii;  

▪ Prevenirea absenteismului;  

▪ Educație pentru sănătate.  

Principalele teme ale studiilor și proiectelor de cercetare realizate de către 

consilierii școlari în unitățile de învățământ în cadrul cărora își desfășoară activitatea  au fost: 
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▪ Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale la preşcolari prin programe de educație 

rațional emotivă și comportamentală; 

▪ Investigarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a;  

▪ Statutul socio-economic al familiilor elevilor; 

▪ Stilul de viață sănătos; 

▪ Orientare școlară și profesională; 

▪ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la elevii de liceu prin tehnici de consiliere colectivă 

şi de grup; 

▪ Evaluarea relațiilor în cadrul clasei de elevi și a relațiilor elev - cadru didactic (date 

cantitative și calitative). 

 

b) Activitatea Centrului și a Cabinetelor Logopedice Interșcolare 

Activitatea de logopedie desfășurată de către profesorii logopezi din Centrele şi 

Cabinetele Logopedice Interşcolare, are la bază obiective generale care contribuie la 

dezvoltarea şi corectarea limbajului oral şi scris al beneficiarilor:  

a. Asigurarea asistenţei logopedice pentru copiii/elevii cu tulburări de limbaj şi de 

comunicare în vederea integrării şcolare şi sociale optime a acestora;  

b. Depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii 

preşcolari înscrişi în grădiniţe şi la şcolarii mici; 

c. Asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică; 

d. Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi 

integrare şcolară şi socială; 

e. Corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec 

şcolar; 

f. Sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de 

limbaj şi de comunicare; 

g. Participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile 

şcolare şi preşcolare arondate fiecărui profesor logoped; 

h. Consilierea părinților copiilor cu tulburări de limbaj și de comunicare. 

Cei 13 logopezi din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională 

Sălaj au realizat terapii logopedice cu copiii de grupa mare şi cu elevii din clasele primare, 

care au fost depistaţi şi identificaţi cu tulburări de limbaj şi/sau de comunicare.  

 Terapia logopedică se realizează prin intermediul următoarelor activităţi principale: 

➢ Evaluarea copiilor preşcolari din grupele mari care aparţin circumscripţiei logopedice; 

➢ Evaluarea elevilor din clasa pregătitoare şi din clasa I, din toate unităţile care aparţin 

circumscripţiei logopedice; 

➢ Depistarea și înregistrarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare; 

➢ Realizarea unor activităţi de logoprofilaxie cu copiii preşcolari şi cu elevii din clasele 

pregătitoare, în vederea prevenirii instalării dificultăților de învățare a scris-cititului la vârsta 

școlară; 

➢ Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și 

integrare școlară și socială; 

➢ Corectarea tulburărilor de limbaj și/sau de comunicare; 



 

 
 
 

 
 

104 

 

Starea învățământului sălăjean                                                    An școlar 2017-2018 

➢ Consilierea logopedică a părinţilor şi a cadrelor didactice, în abordarea personalizată a 

copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare. 

  Prin intermediul cabinetelor logopedice interșcolare, au beneficiat de evaluare 

logopedică un număr de 3532 de copii/elevi (1327 preșcolari, 2205 școlari). 

1327

2205

Numărul copiilor/elevilor evaluați logopedic

Preșcolari

Școlari

 

 În urma evaluărilor logopedice, au fost depistaţi şi identificaţi cu tulburări de limbaj şi 

de comunicare 728 de copii/elevi (321 preşcolari, 407 şcolari). Aceștia au beneficiat de 

terapie logopedică pe parcursul întregului an școlar. 

 

 Situația statistică a celor mai frecvente tulburări de limbaj şi de comunicare 

identificate, este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tulburarea de limbaj Nr. de cazuri Preșcolari Școlari 

Dislalie simplă 308 137 171 

Dislalie polimorfă 279 130 149 

Tulburări lexico-grafice 61 - 61 

Întârziere în dezvoltarea 

limbajului, retard al limbajului 

expresiv 

36 30 6 

Bâlbâială 8 3 5 

Mutism electiv 5 3 21 

Autism 17 14 3 

Sindrom Down 6 4 2 

Hipoacuzie 2 2 - 
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Rinolalie 1 1 - 

Altele: 

Distrofie musculară progresivă, 

prevenirea dificultăților de 

învățare, deficiență mintală 

5 2 3 

 

Dintre cei 728 de copii incluși în activitățile de terapie logopedică, 207 sunt copii cu 

cerințe educaționale speciale, care dețin certificat de orientare școlară și profesională. 

În ceea ce privește evoluția copiilor beneficiari ai terapiei logopedice, la sfârșitul anului 

școlar, situația centralizată la nivelul județului s-a prezentat astfel: 

 Preșcolari Școlari 

Corectați 247 182 

Ameliorați 136 122 

Manifestă stagnare 20 15 

Manifestă regres - 1 (copil cu bâlbâială) 

Retrași/motivul 

retragerii 
4 (absenteism, schimbare domilciliu) 

1 (transferat la altă 

școală) 

 

Activităţile desfășurate de către profesorii logopezi cu scopul de a eficientiza terapia 

logopedică s-au înscris în următoarele categorii: 

a) Activități de logoprofilaxie (412 de activități), realizate cu scopul prevenirii instalării 

tulburărilor limbajului oral/scris; 

b) Activități de consiliere a factorilor educativi cu privire la intervenția specifică în 

afara cabinetului logopedic (326 de activități), realizate cu scopul facilitării şi îmbunătăţirii 

demersului terapeutic; 

c) Activități de consiliere logopedică a părinților (521 de activități), realizate cu scopul 

conștientizării acestora cu privire la rolul și modalitățile concrete prin pot contribui la 

succesul terapiei logopedice. 

Demersul terapeutic a fost susținut de o serie de materiale didactice și materiale 

informative realizate de către logopezii şcolari cu scopul eficientizării activităților 

logopedice. 

În vederea perfecţionării şi dezvoltării profesionale, logopezii şcolari au participat 

la cercurile pedagogice organizate la nivelul Centrului Logopedic Interșcolar și au fost 

implicați în activitățile comisiei metodice organizate la nivelul Centrului Logopedic 

Interșcolar Sălaj. De asemenea, profesorii logopezi au luat parte la cursuri de formare și de 

perfecționare continuă pe teme de specialitate, workshop-uri, au prezentat sau au trimis 

materiale la simpozioane județene/naționale, și-au prezentat activitatea în paginile anuarului 

Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj „Experiență și 

profesionalism” - 2016-2017 

  Cei 13 logopezi au inițiat și au implementat 17 proiecte locale și județene, dintre care 

amintim:  
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▪ Proiect educațional, „În lumea rimelor – Scrisoare către Moș Crăciun în versuri”, 

organizat de către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Centrul 

Logopedic Interșcolar Sălaj și înscris în Calendarul Activităților Extrașcolare Județene 2017-

2018.  În proiect au fost implicați un număr de 270 de elevi  din clasele a IV-a și 28 de cadre 

didactice (profesori logopezi, învățători). 

▪ Proiect educațional, „Scrisul este oglinda noastră – Cel mai frumos scris de mână!”, 

organizat de către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Centrul 

Logopedic Interșcolar Sălaj și înscris în Calendarul Activităților Extrașcolare Județene 2017-

2018.   

Logopezii şcolari au colaborat și la implementarea următoarelor proiecte şi concursuri iniţiate 

de către  Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj: Flash-mob „Nu ești 

de vânzare, alege pentru binele tău!”, „Săptămâna legumelor și fructelor donate”,  „Ajută-l pe 

Moş Crăciun!”, Campanie de informare privind consumul de etnobotanice „Campanie S.O.S. - 

N.S.P.”. 

 

c) Activitatea mediatorilor școlari 

Mediatorii școlari angajați ai Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Sălaj și-au desfășurat activitatea pe parcursul anului școlar 2017-2018, în 11 

unități de învățământ, unde au realizat următoarele categorii de activități: 

• Întocmirea unei bazei de date cu copiii din comunitatea de rromi în care aceștia își 

desfășoară activitatea;  

• Monitorizarea frecventării școlii de către elevii/copiii din comunitate; 

• Efectuarea de vizite la domiciliul elevilor care au înregistrat mai multe absențe; 

• Analizarea situațiilor deosebite și propunerea unor măsuri remediale; 

• Monitorizarea evoluției situației la învățătură a elevilor din comunitate; 

• Oferirea de sprijin cadrelor didactice în realizarea comunicării cu elevii și cu părinții 

acestora, pentru facilitarea accesului la educație; 

• Realizarea unor acțiuni de informare a părinților/reprezentanților legali ai copiilor din 

comunitate despre drepturile și serviciile educaționale disponibile (sociale, medicale, 

juridice); 

• Implementarea unor proiecte educaționale cu scopul prevenirii abandonului școlar și a 

integrării copiilor proveniți din comunitate; 

• Participarea la ședințele cu părinții; 

• Medierea relațiilor între părinți și cadrele didactice; 

• Realizarea unor activități care au avut ca scop angrenarea părinților în educația copiilor 

și în viața școlii și sprijinirea școlii în desfășurarea activităților extrașcolare cu implicarea 

părinților; 

• Participare la cercul pedagogic al mediatorilor și la întâlnirile organizate de către 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională 

Sălaj și unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea;  

• Realizarea raportului lunar de activitate; 

• Prezentarea rezultatelor activității anuale în Anuarul editat de către Centrul Județean de 

Resurse și de Asistență Educațională Sălaj. 
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d) Activitatea Comisiei de orientare școlară și profesională și a Serviciului de evaluare și 

orientare școlară și profesională 

În vederea orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educative speciale, 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională s-a întrunit pe parcursul anului școlar 2017-

2018, în cadrul a 32 ședințe (convocator, proces – verbal de comisie), respectând legislația în 

vigoare. În cadrul acestor întâlniri, au fost prezentate un număr de 605 dosare instrumentate 

de către specialiștii din cadrul Serviciului  de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, 

repartizate pe fiecare lună, astfel: 

 

NUMĂRUL DE DOSARE INSTRUMENTATE / LUNĂ DE ACTIVITATE 

LUNA IX X XI XII I II III IV V VI VII 

NR. DE 

DOSARE 

30 67 50 70 46 15 69 21 57 132 48 

 

Personalul angajat care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Evaluare și 

Orientare Școlară și Profesională a înregistrat dosarele depuse în vederea orientării școlare și 

profesionale, a studiat documentele medicale, sociale, psihologice, psihoeducaționale din 

fiecare dosar, a realizat evaluări psihoeducaționale a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale 

speciale, a consiliat părinții/reprezentanții legali în vederea stabilirii orientării școlare și 

profesionale optime și a întocmit, conform legislației în vigoare, Raportul de evaluare 

complexă pentru fiecare caz instrumentat.  

În cadrul comisiilor au fost invitați 4 părinți în vederea prezentării alternativelor 

educaționale și a stabilirii orientării școlare adecvate nevoilor copiilor lor. Dintre aceștia, 3 

nu s-au prezentat. 

Comisia de soluționare a contestațiilor certificatelor de orientare școlară și profesională s-

a întrunit în cadrul a 4 întâlniri pentru a soluționa cele 7 contestații înregistrate. Pentru 5 

copii/elevi s-a păstrat certificatul emis, iar pentru 2 s-a emis un alt certificat. 

Pentru toate dosarele înregistrate au fost eliberate Certificate de orientare școlară și 

profesională. Acestea au fost distribuite părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai elevilor 

și comunicate școlilor spre care a fost realizată orientarea. 

Situația orientărilor realizate pe parcursul anului școlar trecut este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

Forma de 

orientare 

Unitatea de învățământ Nr. de orientări 

 

Total Spre unități 

în care 

există 

servicii de 

sprijin 

Spre unități în 

care NU au 

existat servicii 

de sprijin la 

momentul 

orientării 

Unități școlare 

speciale 

Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Șimleu Silvaniei 

83   

Liceul Tehnologic Special pentru 

Deficienți de Vedere Cluj-

2   
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Forma de 

orientare 

Unitatea de învățământ Nr. de orientări 

 

Napoca 

Liceul Tehnologic „Samus” 

Cluj- Napoca 

1   

Școala Gimnazială Specială 

„Kozmutza Flora” Cluj-Napoca 

2   

Liceul Special „Sfânta Ana” 

Arad 

1   

Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Satu Mare 

1   

Școala de masă 

cu profesor de 

sprijin 

 420 249  171  

Școlarizare la 

domiciliu 

 20   

Grădiniță/Școală 

de masă 

 22    

 

În cazul a 44 elevi/copii Comisia de Orientare Școlară și Profesională a hotărât că 

aceștia nu prezintă cerințe educaționale speciale, eliberând certificate pe care s-a 

menționat hotărârea: FĂRĂ CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE. 

Amânarea încadrării școlare a fost hotărâtă în cazul a 38 preșcolari. 

Au fost aprobate în cadrul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională 380 planuri 

de servicii individualizate (PSI) ale elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

eliberate de către responsabilii de caz servicii educaționale din unitățile școlare. 

 În vederea integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale și în vederea întocmirii 

planului de servicii psihoeducaționale, au fost consiliate 86 de cadre didactice. 

În permanență a fost realizată informarea părinților/reprezentanților legali ai copiilor, 

acordându-li-se sprijin în completarea dosarelor. Actualizarea bazei de date electronică 

privind orientările realizate a reprezentat o preocupare constantă din partea angajaților cu 

activitate în Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.  

S-a continuat și în acest an școlar colaborarea exemplară cu serviciile Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj – Serviciul de evaluare complexă a 

copilului, Centrul Social Multifuncțional Zalău, Direcția de Asistență Socială Comunitară 

Zalău, unitățile școlare speciale din alte județe, personalul specializat din cadrul unităților 

administrativ-teritoriale de pe raza județului Sălaj, unitățile școlare din rețeaua școlară a 

județului Sălaj. Analizând comparativ numărul de dosare procesate de către Comisia de 

Orientare Școlară și Profesională în ultimii 5 ani școlari se constată faptul că, cel mai mare 

număr s-a înregistrat în anul școlar 2016-2017. Această situație poate fi explicată prin 

apariția Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate 

prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învățământul de masă. În anul școlar 2017-2018 se observă faptul că 
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numărul dosarelor procesate a scăzut față de numărul celor procesate în anul școlar anterior, 

dar rămâne semnificativ crescut față de anii precedenți intrării în vigoare a Hotărârii 

Guvernului mai sus menționată, care acordă drepturi financiare familiilor copiilor/elevilor cu 

cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. În cadrul analizei 

comparative a situației orientărilor școlare pe ultimii 5 ani școlari observăm că, în anul școlar 

2016-2017, orientările realizate înspre toate formele de învățământ au suferit creșteri 

semnficative, cu excepția celor realizate înspre învățământul special, datorită valabilitatății 

certificatului emis, care este pe nivel de învățământ. Cele mai mari cifre se înregistrează la 

orientările realizate înspre școala de masă cu profesor de sprijin/adaptare curriculară, 

explicația fiind acordarea drepturilor finaciare copiilor cu cerințe educaționale speciale 

școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar/școală de masă. 

NUMĂRUL DOSARELOR PROCESATE

267 271 294

814
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În ceea ce privește activitatea desfășurată în cadrul Serviciului de Evaluare și 

Orientare Școlară și Profesională, aceasta a susținut și contribuit în mare măsură la 

organizarea și funcționarea optimă a activităților Comisiei de Orientare Școlară și 

Profesională și a planificării/organizării de către cadrele didactice a activităților diferențiate 

cu copiii cu cerințe educaționale din unitățile de învățământ de masă. În cadrul Serviciului de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională și-au desfășurat activitatea în anul școlar 2017-

2018, 2 profesori consilieri școlari, un profesor logoped școlar și asistentul social din Centrul 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj.  

Situația statistică a principalelor activităților realizate de către membrii Serviciului de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Activitatea 

Nr. copii/părinți/cadre 

didactice/planuri de servicii 

psiho educaționale/activități 

de monitorizare 

1.  Evaluare psihoeducațională în cadrul Serviciului de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională 

605 

2.  Părinți consiliați în vederea completării dosarului de 

orientare școlară și profesională 

605 

3.  Părinți consiliați asupra formei de școlarizare potrivită 

copilului lor 

580 

4.  Cadre didactice consiliate în vederea integrării 

copiilor cu cerințe educaționale speciale 

86 

5.  Cadre didactice informate în cadrul întâlnirii județene 

între membrii Serviciului de Evaluare și Orientare 

Școlară și Profesională-reprezentanți ai Comisiilor 

Interne de Evaluare Continuă/cadre didactice din școli 

190 

6.  Cadre didactice consiliate în vederea întocmirii 

Planului de Servicii Individualizate 

267 

7.  Planuri de servicii verificate/avizate 380 

8.  Activități de monitorizare a serviciilor psiho-

educaționale oferite copiilor/elevilor cu Cerințe 

Educaționale Speciale 

15 

 

Categoriile de problematici identificate în urma evaluărilor psihoeducaționale a 

copiilor pentru care s-a solicitat orientarea școlară și profesională, au fost: 

 

Nr. 

crt. 

Categorii de problematici Număr de  copii 

1. Dizabilități cognitive 473 

2. Dizabilități comportamentale  (tulburare hiperkinetică, 

tulburare de conduită, tulburare de tip opoziție-sfidare) 
249 
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3. Dizabilități emoționale (tulburări emoționale, tulburări 

anxioase, crize de afect, episoade depresive, 

instabilitate emoțională, deprinderi nevrotice) 

233 

4. Tulburări atenționale (deficit atențional, dificultăți de 

concentrare a atenției) 
159 

5. Dizabilități motorii (retard psihomotor, ticuri motorii, 

tulburări de mers, tulburări de coordonare motorie, 

paraplegie flască) 

56 

6. Autism 53 

7. Epilepsie 22 

8. Tulburări de auz 14 

9. Sindrom Down 12 

10. Tulburări de vedere 9 

 

 În concluzie, varietatea și complexitatea activităților desfășurate de către Centrul 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj prin intermediul structurilor 

subordonate oferă sprijin beneficiarilor serviciilor și contribuie în mod semnificativ la 

creșterea calității vieții acestora din punct de vedere bio-psiho-social. 

 

                                                                                                          Director CJRAE, 

Prof. psiholog dr. Melania-Maria GÂRDAN  

 

4.4 ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ SĂLAJ 

4.4 I. Argument 

 Activitatea în Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj a fost iniţiată  prin  Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale numărul 3410 emis în 8 mai 2014. 

 Centrul Judeţean de Excelenţă are drept scop selecţia, pregătirea şi promovarea 

elevilor capabili de performanţă, conducându-i pe aceştia cât mai atent spre obţinerea de 

rezultate înalte în cadrul concursurilor şi a olimpiadelor şcolare. Totodată, ne dorim o foarte 

bună inserţie şcolară şi, mai târziu, profesională a acestor tineri, o confirmare peste timp a 

valorii lor. 

4.4.2 Situația  admiterii, anul școlar 2017-2018 

Nr. 

crt. 
Disciplina Înscriși Absenți Admiși Respinși 

1. CHIMIE - VIII  

CHIMIE - VII 

3 0 3 0 

2. MAGHIARA  - V 

MAGHIARA  - VI 

3 

6 

0 

0 

3 

6 

0 

0 
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MAGHIARA –VII 

MAGHIARA - VIII  

16 

16 

0 

0 

11 

16 

5 

0 

3. ROMANA – V 

ROMANA – VI 

ROMANA – VII 

ROMANA - VIII 

41 

57(7 olimp.) 

37(9 olimp.) 

30(9 olimp.) 

0 

0 

0 

0 

26 

29(7 olimp.) 

22(9 olimp.) 

27(9 olimp.) 

15 

28 

15 

3 

4. MATEMATICA – V 

MATEMATICA- VI 

MATEMATICA- VII 

MATEMATICA - VIII 

67 

91(3 olimp.) 

39(6 olimp.) 

25(4 olimp.) 

0 

0 

0 

0 

58(28 olimp.) 

63(32 olimp.) 

27(6 olimp.) 

22(4 olimp.) 

9 

28 

12 

3 

5. INFORMATICA  55 5 21 29 

6. FIZICA- VI 

FIZICA- VII 

3 

3 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

 TOTAL 492 5 396 147 

1 BIOLOGIE IX 

BIOLOGIE X 

13 

11 

0 

0 

13(3 olimp.) 

11(4 olimp.) 

0 

0 

2. CHIMIE – IX 

CHIMIE – X 

21 0 

0 

7(2 olimp.) 

14 

0 

0 

3 FIZICA – IX  

FIZICA – X 

FIZICA – XI 

FIZICA – XII 

14 

6 

 

6 

2 

1 

 

0 

12(3 olimp.) 

5 ( olimp.) 

 

6(6 olimp). 

0 

0 

0 

0 

4 INFORMATICA X 

INFORMATICA XI 

INFORMATICA XII 

20 

7 

9 

0 

0 

2 

20(5 olimp.) 

7(5 olimp.) 

7(5 olimp.) 

0 

0 

0 

5 MAGHIARA IX 

MAGHIARA X 

MAGHIARA XI 

MAGHIARA XII 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

6(2 olimp.) 

6(3 olimp.) 

1(1 olimp.) 

1 

0 

0 

0 

0 

6 LIMBA ROMANA IX 

LIMBA ROMANA X 

LIMBA ROMANA XI 

LIMBA ROAMAN XII 

33 

42 

19 

4 

1 

1 

1 

1 

32 

39(12 olimp.) 

17 

3 

0 

2 

1 

0 

7 MATEMATICA  IX 

MATEMATICA X 

MATEMATICA XI 

MATEMATICA XII 

27 

39 

17 

7 

3 

3 

2 

0 

24(4 olimp) 

34(12 olimp.) 

14(8 olimp) 

7(4 olimp.) 

0 

2 

1 

0 

9. LIMBA ENGLEZA IX 

LIMBA ENGLEZA X 

LIMBA ENGLEZA XI 

21 

25 

20 

0 

2 

2 

21 (8 olimp.) 

23 (5 olimp.) 

18 (2 olimp.) 

0 

0 

0 

 TOTAL 375 21 363 6 

 TOTAL 867 26 759 153 
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Situație comparativă a elevilor înscriși în perioada 2014-2018 
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3.4. Încadrare  personal didactic, anul  școlar 2017-2018 

 În anul şcolar 2017-2018, în Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj și-au desfășurat 

activitatea 42 de cadre didactice, încadrate în sistem plata cu ora. 

Pentru acest domeniu, s-a avut în vedere: 

1. Încadrarea cu personal didactic calificat/didactic auxiliar şi nedidactic a liceului şi 

evaluarea periodică a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul 

Centrului de Excelenţă, conform fişelor de evaluare, în vederea obţinerii de performanţe; 

2. Realizarea programelor de formare continuă pentru dezvoltarea competenţelor profesionale 

prin CCD şi instituţii specializate în acest sens; 

3. Dimensionarea compartimentelor din organigrama şcolii în funcţie de normativele în 

vigoare 

4.Sprijinirea dezvoltării profesionale 

5. Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi dezvoltarea personală 

6. Dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi de lucru specifice profilului Centrului de 

Excelentă 

7. Dezvoltarea abilităţilor de lucru privind accesarea şi participarea cadrelor didactice în 

cadrul proiectelor şi programelor de cooperare  
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8. Responsabilizarea cadrelor didactice și elevilor în vederea promovării imaginii şcolii; 

IV. Eficacitate educaţională 

DOMENIUL MANAGEMENT 

4.1. Resurse materiale 

1. Modernizarea resurselor didactico-materiale ale Centrului, pentru asigurarea unui cadru 

propice performanţelor şcolare; 

2. Stabilirea bugetului pe anul 2018; 

3. Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală; 

4.2. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul 

1. Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale; 

2. Implicarea activă a școlii în parteneriatul şcoală-părinţi-elevi-comunitate locală; 

3. Stabilirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu instituţii, asociaţii, fundaţii şi O.N.G.-uri 

pentru promovarea specificului Centrului de  Excelenţă; 

4. Coordonarea proiectelor de colaborare cu alte Centre de Excelenţă din judeţele învecinate, 

eficientizarea acestora prin valorificarea produselor finale obţinute, încurajarea 

parteneriatelor la nivel local, zonal şi naţional; 

5. Actualizarea paginii de Internet a şcolii; 

6. Asigurarea cooperării  cu parteneri interni (elevi, părinţi) şi externi (mass-media locală), în 

vederea unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la activitatea organizaţiei 

noastre. 

5. Domeniul curriculum 

 Proiectarea activităților didactice, a unităților de învățare s-a realizat conform 

programelor școlare în vigoare, conform recomandărilor inspectorilor de specialitate și în 

funcție de programele specifice pentru etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor de 

specialitate. Toate cadrele didactice au întocmit proiecte de activitate didactice, respectiv 

schițe de lecții pentru toate activitățile la clasă și planificări calendaristice. 

7. Situația...comparativă...a...rezultatelor...la...olimpiade: 
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4.5 ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT 

4.5.1 Acțiuni principale și rezultate obținute în anul școlar 2017-2018 

• Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de 

profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale; 

• Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru a asigura suportul unui învăţământ de calitate; 

• Schimbarea mentalităţii şi atitudinii sociale faţă de copiii cu cerinţe educationale speciale: 

Proiect educaţional- spectacol realizat în colaborare cu instituţii şi şcoli din comunitatea 

locală Şimleu Silvaniei - Mai aproape de persoanele cu dizabilităţi, Campanie de informare  

și sensibilizare asupra dizabilității- proiect derulat în licee şi şcoli din localitate 

• Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu nevoile 

comunitare şi resursele existente; 

• Şcolarizarea tuturor elevilor înscrişi, înlăturarea tuturor formelor de discriminare, evitarea 

abandonului şcolar; 

• Crearea unui climat de siguranţa fizică şi libertate spirituală pentru elevi; 

• Acordarea de suport familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale; 

• Informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica copiilor cu CES şi a 

familiilor acestora; exemplu: depistarea unor cazuri de neşcolarizare a unor copii cu CES din 

familii dezavantajate cu probleme sociale din comunitate; 

• Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu statele membre ale Uniunii Europene în 

cadrul derulării unor proiecte internaţionale. 

Rezultate obținute: 

Nr. 

crt. 

Nr. concursuri/festivaluri Domeniul Nr. rezultate obţinute 

1. 

 

67 Educaţional, 

social, cultural –

artistic, sportiv 

P I P II P 

III 

Mențiune 

56 19 10 36 

 

Exemple  

Titlul proiectului Tipul 

proiectului 

 Domeniul Organizator 

,,Flori de mai’’ Festival 

internaţional 

Desen-

pictura 

C.S.E.I.Oradea 

„Vis de copil” Concurs 

Național 

Cultural - 

artistic 

C.S.E.I. Alba Iulia 

,, Arată-mi INTEGRARE! – Show 

me INCLUSION!  

 

Concurs  

regional cu 

participare 

internaţională 

  înscris în 

CAERI 2018 

Social  C.S.E.I. Șimleu Silvaniei 

Structura „Speranţa” 

Zalău 

”Prin formă și culoare , o șansă 

pentru fiecare !”, Ediția a II- a ” 

Primăvară, soare, flori și 

mărțișoare!,, 2017-2018 

Concurs 

Naţional de 

Creaţie Artistico 

-Plastică 

Artistic C.S.E.I ”Al.Roșca”, 

Lugoj 2018 
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,,Flori de mai’’ Festival 

internaţional 

Desen-

pictura 

C.S.E.I.Oradea 

Concurs Naţional Tenis de masă 

organizat de Fundația  Special 

Olympics  România, Bucureşti, 

2018 

Concurs 

Naţional 

Sportiv Fundația Special 

Olympics România 

CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

DE FOTBAL UNIFICAT 

organizat de FEDERAȚIA 

ROMÂNĂ DE FOTBAL ÎN 

PARTENERIAT CU  Fundația 

Special Olympics din România 

Concurs 

Naţional 

Sportiv FEDERAȚIA 

ROMÂNĂ DE 

FOTBAL ÎN 

PARTENERIAT CU  

Fundația Special 

Olympics din România 

 „Biserica, locaș de închinare”-

CAEN 

Concurs 

Naţional 

Educaţie 

religioasă 

C.S.E.I. Șimleu Silvaniei 

Structura „Speranţa” 

Zalău 

”Prin formă și culoare , o șansă 

pentru fiecare !”, Ediția a II- a ” 

Primăvară, soare, flori și 

mărțișoare!,, 2017-2018 

Concurs 

National de 

Creatie Artistico 

-Plastică 

Artistic C.S.E.I ”Al.Roșca”, 

Lugoj 2018 

                                                          

 Inspector școlar,  

Prof. Petru IANC 

 

4.6 ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ „STEP BY STEP” 

4.6.1Argument 

Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul 

învăţământului preuniversitar. 

Pluralismul educaţional constă în existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de 

învăţământ oficial organizat de stat, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare, 

propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca 

reprezentând un progres viabil pedagogic. 

Asociaţia „Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională” (CEDP), 

organizaţie neguvernamentală, non profit, înregistrată ca persoană juridică în martie 1998 a 

preluat coordonarea programului de educaţie alternativă „Step by Step”. 

Programul „Step by Step” este acreditat ca alternativă de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale și Cercetării Științifice în  conformitate cu aprobarea Consiliului pentru alternative 

nr. 10015 din 30 mai 1995. 

În urma Convenţiei de parteneriat dintre CEDP şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 9003 

din ianuarie 1998, alternativa educațională „Step by Step” se aplică în învăţământul public. 

4.6.2 Priorităţi ale activităţii în domeniul pluralismului educaţional în anul şcolar  2017 

- 2018 

Priorităţile identificate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, în domeniul 

pluralismului educaţional derivă din priorităţile din Planul managerial al ISJ Sălaj pentru anul 

şcolar 2017 - 2018, stabilite de către echipa managerială: 
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• Implementarea cu prioritate a noutăţilor legislative specifice pluralismului educaţional: 

a. identificarea elementelor de noutate în legislaţia şcolară, atât cele generale, cât mai cu seamă 

cele care vizează pluralismul educaţional; 

b. reconsiderarea demersului managerial şi didactic în contextul legislaţiei şcolare româneşti şi 

europene; 

• Fundamentarea ofertei educaţionale pentru învăţământul alternativ, pe baza nevoilor de 

dezvoltare personală şi profesională a copiilor şi elevilor: 

a. menținerea ofertei educaţionale în alternativa educațională „Step by Step” cel puțin pentru 

învățământul primar; 

b. propunerea unei noi alternative care să vizeze activitatea elevilor cu handicap ușor integrați 

în învățământul de masă; 

• Identificarea metodelor şi mijloacelor adecvate pentru reducerea absenteismului şi 

abandonului şcolar; 

• Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii 

economici şi alţi factori interesaţi în educarea copiilor şi tinerilor, pentru sprijinirea 

pluralismului educațional; 

• Realizarea unor parteneriate educaţionale viabile şi eficiente cu autorităţile administraţiei 

publice locale. 

Țintele strategice propuse au fost: 

• asigurarea şanselor egale în educaţia elevilor; 

• acordarea de sprijin și consiliere unităţilor şcolare care au alternativa educațională „Step by 

Step” pentru asigurarea calităţii în educaţie; 

• asigurarea unei calităţi superioare a actului didactic în unităţile şcolare în care funcționează 

alternativa educațională „Step by Step”; 

• susținerea eficienței și profesionalismului în ceea ce priveşte resursa umană implicată în 

alternative educaționale (elevi și dascăli); 

• accentuarea dimensiunii educative şcolare şi extraşcolare pe tot parcursul studiului în 

alternative educaționale; 

• centrarea actului educațional pe resursa umană care trebuie formată (elevi de la 

învățământul primar). 

 La începutul anului școlar 2017 - 2018, situația privind numărul de clase și de elevi din 

unitățile de învățământ din județul Sălaj în care se aplică alternativa educațională „Step by 

Step”, singura la nivelul județului, se prezenta astfel: 
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Inspector școlar,  

Prof. Zamfira Cristina CÂMPEAN 

 

4.7  INTEGRAREA EUROPEANĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE 

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

 

În anul şcolar 2017-2018, compartimentul de proiecte educaționale al Inspectoratului 

Școlar Județean Sălaj a aplicat o strategie centrată pe următoarele direcţii de acțiune: 

1. ORGANIZARE 

În judeţul Sălaj,  există o reţea formată din câte un coordonator/responsabil al comisiilor de 

proiecte de la fiecare unitate de învățământ, care cooperează cu inspectorul şcolar pentru 

proiecte educaţionale și un Consiliul consultativ format din cinci membri.   

Documentele manageriale pentru compartimentul de proiecte educaţionale (Planul managerial, 

Planul de acţiune, Planul DEOR, Proceduri operaționale (de mobilitate, diseminare și de 

monitorizare) au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislative și metodologice în 

vigoare, în corelaţie cu Planul managerial al ISJ Sălaj pe anul 2017-2018 și în concordanță cu 

finalitățile stabilite prin cadrul strategic european ”Educație și formare 2020” (ET 2020), prin 

Strategia Educației și formării Profesionale din România (EFP 2020). De asemenea, a fost  

elaborată secvența aferentă din ”Caietul metodic” 2017-2018 și publicată în Buletinul 

Informativ ”Școala sălăjeană” nr. 1/2017-2018 al ISJ/CCD Sălaj, paginile 36-37. 

1. INFORMARE 

Unităţile de învăţământ au fost informate periodic despre oportunităţile existente de   

accesare a fondurilor europene prin  mai multe modalități:  

- prin e-mail pe adresele unităţilor de învăţământ sau ale coordonatorilor/responsabililor  de 

proiecte;  

- pe site-ul ISJ Sălaj :  

    www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=proiecte_documente; 

- pe portalul european Eurodesk:  

http://www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=proiecte_documente
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https://eurodesk.eu/event/inspectoratul-scolar-judetean-salaj 

- pe pagina de facebook a ISJ Sălaj:  

https://www.facebook.com/Inspectoratul-%C8%98colar-Jude%C8%9Bean-S%C4%83laj-

1138386446294631/?fref=ts 

- pe pagina de facebook Proiecte: https://www.facebook.com/sj.proiecte 

- informări pentru managerii școlari la şedinţele/cercurile pedagogice cu directorii, în 

cadrul inspecțiilor generale; 

- evenimente de informare despre programul ERASMUS+, Serviciul EURODESK, Portalul 

European pentru Tineret, Corpul european de Solidaritate, Concursul ”T-Shirt Design”, cu un 

total de 344  participanți  din care 289 la evenimentele organizate în Campania ”Time to 

Move” 2017 în următoarele unități de învățământ:  

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Data Număr participanți 

1. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău 13.10.2018 Elevi-200; Profesori-

15 

2. Liceul de Arta ”Ioan Sima” Zalău 11.10.2017 Elevi-22;   Profesori-4;  

3. Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău 17.10.2017 Elevi-20;   Profesori-2 

4. Școala Gimnazială ”Marcus Aurelius” Creaca 26.10.2017 Elevi-25;   Profesori-2 

5 Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” 

Zalău 

11.12.2017 Elevi -25;  Profesori-2;  

6. Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău 07.12.2017 Elevi-25;   Profesori-3,  

2. PROMOVARE  

Promovarea activităților din cadrul compartimentului de proiecte educaționale a fost constantă 

și s-a realizat prin: 

- Comunicate de presă:  http://www.isjsalaj.ro/comunicate_presa/ZEL-SJ_2017-

Comunicat_de_presa.pdf 

- Pliante informative, fleyere, buletin informativ:  

http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Buletin_informativ_ISJ_Salaj_2017.pdf.  

-  Media locală: la postul local de televiziune ”SălăjeanulTV- în ziua de 13. 10.2017  

https://www.youtube.com/watch?v=sNoz9wN5BxE și articole în  presă : 

http://www.salajeanul.ro/activitate-in-scolile-din-judet-despre-proiectele-europene-16588 

http://www.magazinsalajean.ro/invatamant/colegiul-national-simion-barnutiu-simleu-

castigator-al-competitiei-nationale-scoala-europeana 

- Stand promoțional ERASMUS+/EURODESK  la Târgul Ofertei educationale ”Pași în 

carieră” (Zalău, 17-19. 04.2018), organizat de CJRAE-CJAP-ISJ Sălaj. 

3. FORMARE 

Un accent deosebit a fost pus şi în anul şcolar 2017-2018 pe formarea personalului pentru 

scrierea și implementarea eficientă a proiectelor, fiind asigurate oferte atât pentru începători cât 

şi pentru cei cu experienţă. 

Astfel, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a organizat, în colaborare cu ANPCDEFP și 

CCD Sălaj,  patru cursuri de formare și o sesiune de informare asigurând un număr total de 78 

ore de formare cu 125 de participanți după cum urmează: 

 

https://eurodesk.eu/event/inspectoratul-scolar-judetean-salaj
https://www.facebook.com/Inspectoratul-%C8%98colar-Jude%C8%9Bean-S%C4%83laj-1138386446294631/?fref=ts
https://www.facebook.com/Inspectoratul-%C8%98colar-Jude%C8%9Bean-S%C4%83laj-1138386446294631/?fref=ts
https://www.facebook.com/sj.proiecte
http://www.isjsalaj.ro/comunicate_presa/ZEL-SJ_2017-Comunicat_de_presa.pdf
http://www.isjsalaj.ro/comunicate_presa/ZEL-SJ_2017-Comunicat_de_presa.pdf
http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Buletin_informativ_ISJ_Salaj_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sNoz9wN5BxE
http://www.salajeanul.ro/activitate-in-scolile-din-judet-despre-proiectele-europene-16588
http://www.magazinsalajean.ro/invatamant/colegiul-national-simion-barnutiu-simleu-castigator-al-competitiei-nationale-scoala-europeana
http://www.magazinsalajean.ro/invatamant/colegiul-national-simion-barnutiu-simleu-castigator-al-competitiei-nationale-scoala-europeana
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Nr. 

crt. 

Titlul cursului Data/ nr. 

de ore 

Loc de 

desfășurare 

Nr. 

Participanți 

Instituții/ 

organizații 

de 

proveniență 

1. 

 

 

Sesiune de informare 

eTwinning- prezentare 

program, accesare, 

implementare, bune 

practici 

13.12.2017 

(4 ore) 

Școala 

Gimnazială 

”Iuliu 

Maniu” 

Zalău 

29 Directori, 

profesori din 

școli din 

județul Sălaj 

2. 

 

Management și 

implementare eficientă a 

proiectelor europene în 

școală - Curs de formare 

avizat MEN 

25-29 01. 

2018 

 

(20 ore) 

CCD Sălaj 29 Directori, 

profesori, 

responsabili 

de proiecte  

din școli 

3. Atelier de scriere de 

proiecte MobilitatE+ 

pentru domeniul Tineret 

-atelier de formare 

organizat de ANPCDEFP 

09-11.11. 

2017 

(18 ore) 

Școala 

Gimnazială 

”Porolissum”  

Zalău 

21 Directori, 

profesori, 

Indrumători 

de tineret  

Sălaj și 

Maramureș 

4. Atelier de scriere de 

proiecte MobilitatE+ 

pentru domeniul Educație 

școlară 

-atelier de formare 

organizat de ANPCDEFP 

07-09. 12. 

2017 

 

(18 ore) 

 

Liceul 

Tehnologic 

”Mihai 

Viteazul” 

Zalău 

19 Directori, 

profesori din 

județul Sălaj 

5. Dezbaterile academice- de 

la metodă didactică, la 

disciplină opțională de tip 

CDȘ și olimpiadă 

națională 

- Curs de formare avizat 

MEN 

04-07.05. 

2018 

(18 ore) 

CCD Sălaj 27 Cadre 

didactice, 

coordonatori 

”TD” 

din școli 

 Total ore de formare 78 Total 

participanți 

125  

         

        Pe lângă acestea au existat și participări individuale la formare în domeniul proiectelor 

educaționale:  

- Reuniunea naţională de toamnă a inspectorilor școlari pentru proiecte organizată de 

ANPCDEFP, (Costinești, jud. Constanța, 06-09.09.2017) 

- Conferinta de valorizare „Învaţă şi dă mai departe”  organizată de ANPCDEFP pentru 

promovarea rezultatelor proiectelor finanţate prin programul european Erasmus+ şi prin 

Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, (Bucureşti, 02-04.11. 2017); 
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- Cursul de formare ”Eurodesk Qualifyng Training Programme”, Modul 1 ”What is Eurodesk 

about?”, (Brașov,15-16.12.2017) și Modulul  2 ”Programe internaționale de mobilitate” 

(Constanța,16-18.05.2018); 

- Atelierul "ParteneriatE+”-Scrierea proiectelor de Parteneriat strategic ERASMUS+, 

domeniul VET, (Oradea, 9-11.03. 2018). 

4. CONSULTANŢĂ 

În anul școlar 2017-2018, temele de interes pentru consultanță au fost : implementare și 

management de proiect; completare candidatură pentru Atelier MobilitatE+/Atelier 

MobilitatE+Tineret; scriere de proiecte Erasmus+KA1/KA2/eTwinning; surse online, găsire de 

parteneri; completare formular aplicație (eligibilitate, buget, transport, anexe); selecție 

participanți la mobilități; Aspecte deficitare în candidaturi; Întocmirea portofoliului; 

vizibilitatea, diseminare și evaluarea  proiectului; sustenabilitate; candidatură concursuri: 

”Made for Europe”, ”Școala Europeană”, ”Școala eTwinning”;” Lider European”; 

monitorizare; bune practici. 

5. IMPLEMENTARE DE PROIECTE/ PROGRAME/ PARTENERIATE  

Comparativ cu ultimii doi ani, 2015-2016 și 2016-2017, putem afirma că în anul școlar 2017-

2018 un număr din ce în ce mai mare de înstituții de învățământ din județul nostru și-au propus 

să se alinieze acestei modalităţi moderne de atragere a fondurilor europene și au făcut eforturi 

notabile de informare, formare și depunere de aplicații dintre care multe de succes. 

Exemplificăm implicarea în acest an a 91% din liceele tehnologice în proiecte de tip VET 

(Mobilități KA1- 15 și Parteneriate strategice KA2-3). 

5.1. ERASMUS+ În anul 2017-2018, au fost derulate prin programul Erasmus+,  un număr 

de 12 proiecte în 14 școli, cu o valoare totală de aproape 600.000 euro,existând un echilibru 

între mediul urban și mediul rural.  

5.1.1.PROIECTE DERULATE: - 10 (noi) 

Acţiunea KA1 - Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare (3) 

Nr. 

crt. 

Nr. de referinţă Şcoala Localitatea Titlul proiectului Valoare 

grant/Euro 

1. 2017-1-RO01-

KA101-036634 

Școala Gimnazială 

"Silvania" 

Șimleu -

Silvaniei 

Pași europeni spre 

școala viitorului 

21.770,00 

2. 2017-1-RO01-

KA101-035962 

Şcoala Gimnazială 

„Gheorghe. Lazăr” 

Zalău Profesori creativi-

elevi motivați 

12.285,00 

3. 2017-1-RO01-

KA101-036220 

Colegiul Tehnic 

„Iuliu Maniu”  

Şimleu- 

Silvaniei 

Mai putin stres, 

mai mult succes! - 

Gestionarea 

stresului in 

mediul scolar 

13.395,00 

 

Acțiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul VET(6) 

 

Nr. 

crt. 

Nr. de referinţă Şcoala Localitatea Titlul 

proiectului 

Valoare 

grant/Euro 

1. 2017-1-RO01-

KA102-036610 

Liceul Tehn. Nr.1 

(Coordonator)  

Liceul Tehn.Nr.1  

Liceul Tehn. ”Gh.  

Pop de Băsești”  

Surduc 

 

Nușfalău 

Cehu- 

Silvaniei 

Erasmus+, Noi 

oferim ca 

rezultate 

competența! 

94.212,00 
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2. 2017-1-RO01-

KA102-036326 

Liceul Tehnologic 

"Voievodul Gelu" 

Zalău Vocational 

Inclusion Step 

41.620,00 

3. 

 

2017-1-RO01-

KA102-036227 

Colegiul Tehnic 

”Iuliu Maniu” 

Șimleu- 

Silvaniei 

Azi elevi, mâine 

buni profesioniști 

prin experiențe 

de învățare 

europene 

63,060,00 

4. 2017-1-RO01-

KA102-036342 

Liceul Tehnologic 

Nr. 1 Sărmășag 

Sărmășag Quality European 

Practice for VET 

60.811,00 

 

Acțiunea KA2: Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară (3) 

 

Nr. 

crt. 

Şcoala Localitatea Titlul proiectului Valoare 

grant/Euro 

1. Liceul Tehnologic  

”Octavian Goga” 

Jibou Outdoor Learning – Real 

Learning! 

  32.920,00 

2. Școala Gimnazială 

“Silvania” 

Șimleu- 

Silvaniei 

Journeys Outline Youth 109.300,00 

3. Școala Gimnazială 

”Lucian Blaga” 

Jibou MMA, or Magic Maths 

Around,time 

  16.300,00 

 

 

5.1.2. PROIECTE DEPUSE - 22  

Acțiunea KA1, Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare (14) 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Titlul proiectului 

1. Școala Gimnazială ” Lucian Blaga” Jibou Blurring boundaries through intercultural 

acceptance 

2. Liceul Reformat "Wesselenyi" Improvement of intercultural and project 

management skills, European development 

 of the school. 

3. Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu" Și eu contez! 

4. Scoala Gimnaziala ”Silvania” Simleu- 

Silvaniei 

Educație+ pentru o scoală europeană 

5. Școala Gimnazială ”Horea” Șimleu- 

Silvaniei 

Profesorul - pilon pentru o școală europeană  

6. Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Zalău Metodele educației non-formale pentru 

incluziunea elevilor defavorizați la Școala 

Gimnazială "Iuliu Maniu" 

7. Școala Gimnazială "Corneliu Coposu" 

Zalău 

Crede. Privește. Învată. Ajută 

8. Școala Gimnazială ” Simion Bărnutiu” 

Zalău 

Acționeaza digital în context european 

9. Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg Cum sa-ti faci scoala mai internatională 

10. Colegiul Național "Silvania"Zalău CNS+ 

11. Școala Gimnazială Nr 1 Ip Pasi mărunți, oportunități mari  

12. Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida Profesori eficienti-elevi de succes 

13. Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou Educația non-formală - educația viitorului 
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14. Colegiul Național "Simion 

Bărnuțiu"Șimleu Silvaniei 

Digitalizing pedagogical approaches 

 

 

 Acțiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul VET (4) 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Titlul proiectului 

1. Liceul Pedagogic ”Gheorghe Sincai” Zalău Creative and Inclusive Educational 

Approach 

2. Liceul Tehnologic "Ioan Ossian” Șimleu 

Silvaniei 

Oportunități de instruire în 

exploatarea automobilului pentru 

mecanicii auto prin programul 

Erasmus+ 

3. Consorțiu 

Liceul Tehnologic Nr.1 Nusfalău – coordonator 

Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna, Liceul 

Tehnologic”Ioachim Pop” Ileanda, Liceul 

Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida 

Noi și Erasmus+ pentru un viitor 

mai bun! 

4. Colegiul National "Simion Barnutiu" Șimleu 

Silvaniei 

Promoting Practical Skills in an 

Open Europe 

 

Acțiunea KA2, Proiecte de schimb interșcolar în domeniul educație școlară (4) 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de învățământ Titlul proiectului 

1. Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”Jibou Healthy Mind, Body and Lifestyle  

2. Scoala Gimnaziala ”Lucian Blaga” Jibou School is the Flame 

3. Scoala Gimnaziala ”Porolissum”Zalău START UP! – Boost your entrepreneurial 

spirit early on 

4 Gradinita cu Program Prelungit ”Ion 

Creangă” Zalău 

Let's Fly High in Europe 

 

5.1.3. PROIECTE APROBATE-8 în 11 unități școlare cu o valoarea totală de 334.753 euro,  

Acțiunea KA1, Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare (2) 

Nr. 

crt. 

Şcoala Localitatea Titlul proiectului Valoare 

grant/Euro 

1. Școala Gimnazială 

"Corneliu Coposu"  

Zalău Crede. Privește. Învată. Ajută 15790,00 

2. Școala Gimnazială Nr 1  Ip Pasi mărunți, oportunitîți mari    

27545,00 
 

         Total 43.335,00 
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Acțiunea KA1-Proiecte de mobilitate în domeniul VET(2) 

Nr. 

crt. 

Şcoala Localitatea Titlul proiectului Valoare 

grant/Euro 

1 Liceul Tehnologic  

"Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei 

Șimleu-

Silvaniei 

Oportunități de 

instruire în 

exploatarea 

automobilului pentru 

mecanicii auto prin 

programul Erasmus+ 

29.619,00 

2 Liceul Tehnologic Nr.1 –coord. 

Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” 

Liceul Tehnologic”Ioachim Pop” 

Liceul Tehnologic ”Liviu 

Rebreanu”  

Nușfalău 

Crasna 

Ileanda 

Hida 

Noi și Erasmus+ 

pentru un viitor mai 

bun! 

163.828,00 

          Total 193.447,00 

 

Acțiunea KA2, Proiecte de schimb interșcolar în domeniul educație școlară (4) 

Nr. 

Crt. 

Şcoala Localitatea Titlul proiectului Valoare 

grant/Euro 

1. Școala Gimnazială 

”Lucian Blaga”  

Jibou School is the Flame 33804,00 

2. Școala Gimnazială 

”Porolissum” 

Zalău START UP! – Boost your 

entrepreneurial spirit early on 

29453,00 

3. Gradinița cu Program 

Prelungit ”Ion Creangă”  

Zalău Let’s Fly High in Europe 15660,00 

4. Liceul Tehnologic ”Liviu 

Rebreanu” 

Hida Wim laboratorie iuvenis 9.000,00 

          Total     97.971,00 

 

5.2.  eTWINNING este un program de cooperare prin proiecte  în spațiul virtual , care a 

căpătat o mare amploare în ultimii ani în școlile sălăjene, deoarece acesta s-a derulat în  112 

școli, cu ajutorul a 281 de cadre didactice inscrise pe platformă. Din totalul de 254 de 

proiecte, 43 s-au aflat in derulare în anul trecut. Menționăm ca meritorie obținerea 

Certificatului de ”Școală eTwinning” de către Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț care a 

implementat un număr record de 25 de proiecte de acest gen și a obținut certificare Label. 

5.3.  ROSE: este un proiect național inițiat de MEN pentru reducerea abandonului în 

învățământul secundar și terțiar  și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  

În județul Sălaj proiectele din cadrul programului ROSE au fost depuse conform graficului, 

Astfel, cele 3 proiecte aprobate  în runda I sunt în implementare (Colegiul Național ”Simion 

Bărnuțiu” Șimleul Silvaniei, Liceul Tehnologic nr.1 Gîlgău, Liceul Tehnologic ”Gheorghe Pop 

de Băsești” Cehu- Silvaniei), iar cele 9 proiecte depuse în runda II (Liceul Teoretic ”Ion 

Agârbiceanu” Jibou, Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic ”Ioan 
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Ossian” Șimleu-Silvaniei, Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu" Zalău, Liceul Reformat 

”Wesselenyi” Zalău, Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău, Liceul Tehnologic "Mihai 

Viteazul" Zalău, Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău, Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida) 

au fost aprobate spre finanțare cu un grant total 271.622 lei. 

5.4.  PROGRAMELE INTERNAȚIONALE ”JUNIOR ACHIEVEMENT” 

înregistrează în județul Sălaj, un număr de 14 școli implicate în programele educaționale 

internaționale de tip ”learning by doing”oferite gratuit pentru profesori și elevi din următoarele 

localități: Hida (1), Jibou (1), Hereclean (1), Zalău (5), Cizer (1), Bănișor (1), Meseșenii de Sus 

(1), Meseșenii de Jos (1), Șimleu-Silvaniei (1). 

5.5.  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) stabilește prioritățile de 

investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor 

umane, de reducere a disparităţilor de dezvoltare economică şi socială. Din județul Sălaj sunt 

implicate ca parteneri sau parteneri asociați în proiecte dezvoltate pe Axa Prioritară 4 - 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  următoarele unități de învățământ: Școala 

Gimnazială ”Traian Crețu” Năpradea, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou, Liceul 

Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou și Axa prioritară 6- Educație și formare, Liceul 

Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna cu un grant total de 7.713.608,87lei.  

6. DISEMINARE ȘI VALORIZARE 

La inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în calitate de coordonator, la nivel 

județean au fost organizate următoarele evenimente de diseminare și valorizare: 

6.1.  Info Days Erasmus+  (13-14 octombrie 2017), Diseminare de proiecte în școli din 

localitățile: Zalău (215 participanți de la 10 școli),  Nușfalău  (45 participanți de la școlile 

Ip și Nușfalău), Jibou (32 participanți de la Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu”), Șimleu-

Silvaniei (72 participanți de la Școlile Gimnaziale ”Horea”,”Silvania” și ”Bathory”) 

realizate de echipele de proiect. 

6.2.  Săptămâna VET (20-24 octombrie 2017) cu două acțiuni: 

6.2.1. Expoziție  tematică cu titlul  ”Experiența mea VET”  la ISJ Sălaj    

Nr. 

crt. 

Proiectele  invitate Instituții/organizații de proveniență 

1 Go to work in Europe Liceul Tehnologic ”Alesandru Papiu Ilarian” 

Zalău 

Liceul Tehnologic Nr.1 ”Mihai Viteazul” Zalău 

2. Pregătire pentru piața muncii Liceul Tehnologic ”Cserey Goga” Crasna 

3. Designing Web Pages Using 

Programming Environment 

Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” 

Șimleu-Silvaniei 

4. BEST – Bridges in Europe for 

Students Training 

Colegiului Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu-Silvaniei 

5. Pregătire pentru piața muncii Liceul Tehnologic Nr.1 

Nușfalău 

6.2.2. ”Caravana VET vine în școala ta!”     

Liceele tehnologice care au avut mobilități VET (Liceul Tehnologic Nr.1 ”Mihai Viteazul” 

Zalău,  Liceul Tehnologic ”API” Zalău, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu-Silvaniei, 

Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna)  au diseminat experiențe trăite pe perioada derulării 

proiectelor lor,  celor care încă nu au avut aceste oportunități (Liceul Tehnologic Nr.1 Gîlgău, 
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Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic Nr.1 Hida, Colegiul Național 

”Silvania Zalău) pentru a-i incuraja și motiva să participe in anul viitor la un asemenea proiect 

european. 

6.3. Prezentarea selectivă de proiecte europene implementate cu succes și alte activități 

educaționale la secțiunea ”Bune practici în educație” de pe site-ul ISJ Sălaj: 

http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Proiecte_europene_Criterii_pentru_bune_practici.pdf 

http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Bune_practici_europene_Saptamana_VET_2017_Salaj.pd

f 

7. MONITORIZARE 

Vizitele de monitorizare a proiectelor aflate în implementare au fost realizate în conformitate 

cu prevederile în vigoare. Toate cele 8 proiecte monitorizate au fost propuse ca exemple de 

bune practici. 

 

 

Nr.crt. Nume institutie 

vizitată 

Dome

niul 

Titlul proiectului Perioa-

da 

Tipul 

proiectu- 

lui 

Data 

vizitei 

1. Colegiul Tehnic 

”Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău 

VET Go To Work In 

Europe 

09. 2015 

08. 2018 

Erasmus+ 

KA2 

30.01. 

2018 

2. Liceul Tehnologic 

”Mihai Viteazul” Zalău 

VET Go To Work In 

Europe 

09. 2015 

08 2018 

Erasmus+ 

KA2 

29.01. 

2018 

3. Școala Gimnazială 

”Silvania” Șimleu-

Silvaniei 

SE Pași europeni spre 

școala viitorului 

09.2017-

08.2018 

Erasmus+ 

KA1 

31.05. 

2018 

4. Scoala Gimnaziala. 

”Gheorghe Lazăr” Zalău 

SE Profesori creativi-

elevi motivați 

06.2017-

12.2018 

Erasmus+ 

KA1 

06.06. 

2018 

5. Liceul Tehnologic Nr.1   

Surduc 

VET Noi oferim ca 

rezultate ompetența 

09.2017-

08.2018 

Erasmus+ 

KA1 

19.06. 

2018 

6. Liceul Tehnologic  

”Voievodul Gelu”, Zalău 

VET Vocational Inclusion 

Step 

06.2017- 

06.2018 

Erasmus+ 

KA1 

27.06. 

2018 

7. Liceul Tehnologic Nr 1  

Sărmășag 

VET Quality European 

Practice for VET 

08.2017- 

08.2019 

Erasmus+ 

KA1 

21.06. 

2018 

8. Colegiul Tehnic „Iuliu 

Maniu” Șimleu Silvaniei 

SE Mai putin stres, mai 

mult succes!  

09.2017-

08.2018 

Erasmus+ 

KA1 

06.07. 

2018 

 

8. IMPLICAREA ÎN CONCURSURI NAŢIONALE 

 

 Participarea școlilor sălăjene la concursurile specifice din domeniul proiectelor 

educaționale a fost încununată cu rezultate deosebite: 

 

8.1.  MADE FOR EUROPE, este un concurs de produse finale rezultate în urma derulării 

proiectelor Erasmus+/eTwinning. La faza județeană s-au înscris 3 școli (Colegiul Național 

”Simion Bărnuțiu” Șimleu-Silvaniei, Școala Gimnazială ”Porolissum” și Școala Gimnazială 

Nr.1 Chieșd). Faza naţională a concursului a fost organizată la Constanța, unde judeţul Sălaj a 

http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Proiecte_europene_Criterii_pentru_bune_practici.pdf
http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Bune_practici_europene_Saptamana_VET_2017_Salaj.pdf
http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Bune_practici_europene_Saptamana_VET_2017_Salaj.pdf
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fost reprezentat în Comisia Naţională de evaluare de către inspectorul de proiecte, iar în 

concurs de Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” din Șimleu-Silvaniei. 

8.2.  ŞCOALĂ EUROPEANĂ, este un concurs între instituţiile de învăţământ din România 

pentru obținerea titlului de ”Școală europeană” pe baza unor criterii care vizează calitatea și 

coerența managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului 

pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii 

organizaționale și a ethosului școlii. Evaluarea candidaturilor a fost organizată de MEN la 

Botoșani. ISJ Sălaj a fost reprezentat în Comisia Naţională de evaluare de către inspectorul de 

proiecte, iar în concurs Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” din Șimleu-Silvaniei. La 

festivitatea de premiere „Școala Europeană” 2018 organizată de MEN la Palatul Parlamentului 

, București, în 24 mai 2018 au participat reprezentanți ai scolii premiate și ai ISJ Sălaj. 

8.3.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ 

”TINERII DEZBAT”. În anul şcolar 2017-2018, faza județeană a fost organizată la Liceul 

Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău, la care au participat 9 licee (Colegiul Naţional 

”Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Liceul Tehnologic “Mihai 

Viteazul” Zalău,   Liceul Ortodox ”Sfântul Nicolae” Zalău, Liceul Tehnologic  „Liviu 

Rebreanu”, Hida, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu-Silvaniei, Colegiul Tehnic 

”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou, reprezentate de 10 

echipaje din care avansați -3, începători -7. La etapa națională organizată la Piatra Neamț, au 

participat din partea județului Sălaj la secțiunea ”Începători” echipajul de la Colegiul Naţional 

”Silvania” Zalău, iar la  secțiunea ”Avansați” echipajul Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” 

Zalău, ambele situându-se pe poziții medii. 

8.4.  LIDER EUROPEAN. Acest concurs este dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei 

Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, are rolul de a 

dezvolta abilităţile  elevilor de leadership și de a le pune în valoare în contextul unor activităţi 

legate de valorile şi temele europene Anul acesta au fost înscrise în competiție 290 de proiecte 

eligibile, propuse de echipe de la diferite licee din întreaga țară. Județul Sălaj a avut o 

participare susținută de patru echipaje, din care două de la Colegiul Național ”Silvania” și câte 

una de la Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda și Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” 

Zalău. 

8.5. PREMII CĂȘTIGATE: 

Certificat ”Școală Europeană”- Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu-Silvaniei; 

Certificat ”Școală eTwinning” - Școala Gimnazială Nr.1 Vîrșolt; 

Premiul I, faza națională, ”Made for Europe”, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” 

Șimleu-Silvaniei; 

Premiul III, la concursul ”Lider European”,  echipa „Mutatio” de la Colegiul Național 

”Silvania” din Zalău.  

 

              Inspector școlar,  

prof. Natalia Aida POP 
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4.8 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

  4.8.1  În contextul derulării unor politici inovative educaționale la nivel național, activitatea 

educativă formală și nonformală a câștigat și pe parcursul anului școlar 2017-2018 teren, 

devenind o preocupare primordială la nivelul unităților de învățământ preuniversitar sălăjean. 

În vederea implementării curriculumului privind aria curriculară ”Consiliere şi Orientare”, 

comisiile diriginţilor şi consilierii educativi din toate unitățile de învățământ din judeţul Sălaj 

au urmărit, prin strategiile, metodele şi tehnicile de lucru folosite, atingerea competenţelor 

cheie de care au nevoie toți elevii pentu dezvoltare personală, incluziune social și inserţie 

profesională.      Conţinuturile propuse la orele de dirigenţie au fost acceptate de elevi, iar 

abordarea lor i-a pus în situaţia de a reflecta, a se informa, a dezbate, a lua decizii, de a se 

dezvolta. 

Activitatea educativă din unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj s-a desfășurat în baza 

unor proiecte/programe educative, concepute pe diferite componente ale educaţiei.  S-a pus 

accentul atât pe priorităţile educaţiei: reducerea violenţei în şcoli, combaterea consumului de 

droguri, tutun şi alcool în rândul elevilor, respectarea drepturilor omului, prevenirea și 

combaterea traficului de persoane, educație pentru sănătate, pentru protejarea mediului, pentru 

protecția consumatorului,  cât şi pe nevoile educaționale ale clasei şi ale școlii.  

Activitatea educativă la nivelul judeţului Sălaj pentru anul şcolar 2017-2018 a fost una 

complexă, diversificată şi în plină ascensiune, fiind desfăşurată cu responsabilitate în toate 

centrele metodice din judeţ (vezi harta).  
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4.8.2 Parteneriate educaționale – Proiecte și programe educative desfășurate pe bază 

de protocol încheiat la nivel județean, ISJ Sălaj în anul școlar 2017-2018 

În anul școlar 2017-2018 au fost încheiate 320 de parteneriate educaționale. 

• Programul educațional național “ Educație pentru sănătate în școala românească”; 

• Programul educațional “Educație pentru cetățenie democratică”; 

• Programul educațional “ Școala Părinților”; 

• Programul educațional de educație ecologică “ Eco-școala”; 

• Programul educațional de prevenire a violenței în școli „Să spunem NU VIOLENȚEI !”; 

• Programul educațional “Viața mea, un joc serios”, derulat in parteneriat cu Fundația pentru 

Pluralism; 

• Programul educațional “Mesajul meu antidrog”; 

• Proiectul “Prefect pentru o zi”, derulat în colaborare cu Instituția Prefectului Sălaj; 

• Campania caritabilă „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”; 

• Proiectul “Tinerii împotriva violenței”; 

• “ Ziua bolilor rare” , în colaborare cu Asociația Prader-Willy; 

• Proiectul “Tinerii dezbat”; 

• Programul educațional “Săptămâna educației globale”; 

• Proiectul de educație ecologică „Eco-provocarea”, în colaborare cu Asociația „Viitor plus” 

București ; 

• Parteneriat educațional cu ISU “Porolissum” Sălaj-Educație civică; 

• 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 Educației 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 antidrog “Împreună” 
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4.8.3 Proiecte educative înscrise în Calendarul Activităților Educative  

La nivelul județului Sălaj s-au derulat 88 de proiecte înscrise în Calendarul Activităților 

Educative, după cum urmează: 45 de proiecte în Calendarul Activităților Educative Județene, 

37 de proiecte în Calendarul Activităților Educative Regionale și 6 proiecte în Calendarul 

Activităților Educative Naționale.  

 

 

         4.8.4 Activitățile Consiliului Județean al Elevilor Sălaj 

•  Training CJE (în cadrul primei Adunări Generale organizate de BEx CJE Sălaj); 

•  CJE colindă (Colindarea a minim trei centre de copii/bătrâni și instituții publice); 

•  ShoeBox (Ajutarea unui număr de minim 50 de familii cu copii cu vârste cuprinse între 

2-10 ani); 

•  Profesor/director/inspector pentru o zi; 
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•  Dragobete: Poștașul CJE, Iubește românește!; 

•  Participarea la evenimentul mondial “Ora Pământului”; 

• CJE are talent; 

• De la student la elev (Creșterea nivelului de informații deținute de liceenii din județ cu 

privire la mediul universitar); 

• Internship pentru TINEri (Participarea a cel puţin 150 de elevi la discuţiile organizate 

cu persoane cu diferite profesii); 

• Training CJE (omogenizarea echipei o mai bună funcţionare a Consiliului Judeţean al 

Elevilor, precum şi implicarea  Consiliilor Şcolare în proiecte educative) 

 

 

Situația proiectelor înscrise în CAEN-CAERI 

CAEN - FESTIVAL/CONCURS 
CAERI - 

CONCURS 

NIVEL INTERNAŢIONAL 2 

TOTAL = 37 NIVEL NAŢIONAL 4 

TOTAL  =  6 

TOTAL GENERAL PROIECTE  ÎNSCRISE  ÎN CAEN ŞI CAERI = 43 

 

4.8.5 Activități educative școlare și extrașcolare 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 

DESFĂŞURATE LA NIVEL 

LOCAL  

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 

DESFĂŞURATE LA NIVEL  

JUDEŢEAN 

103 52 

TOTAL = 155 

 

 

 

 

 

PROIECTE DESFĂŞURATE PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ȘI ADUNĂRI 

GENERALE LA NIVEL NAŢIONAL-CNE 

  

10 5 
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           4.8.6 Rezultate obținute de Palatul Copiilor și Cluburile copiilor   
Unitatea de învăţământ 

PALATUL COPIILOR 

ZALĂU 

Premiul 

I 

Premiul  

II 

Premiul  

III 

Premii 

speciale 
Menţiuni 

Internaționale 
13 + 7 

Trofee 
14 7 1 10 

Naționale 
29 + 3 

Trofee 
20 8 3 9 

Regionale - - - - - 

Interjudeţene 25 18 13 4 12 

Total 77 52 28 8 31 

TOTAL  PREMII = 196 

 

Unitatea de 

învăţământ 

CLUBUL 

COPIILOR 

JIBOU 

Premiul 

I 

Premiul  

II 

Premiul  

III 

Premii 

speciale 
Menţiuni 

Internaționale 

28+ 3 
Trofee 

8 7 - 4 

Naţionale 

72+ 3 
Trofee 

25 12 6 8 

Regionale 
6 3 6 - 6 

Interjudeţene 
- 5 - - - 

Total = 202 
112 41 25 6 18 

 

Unitatea de 

învăţământ 

CLUBUL 

COPIILOR 

ŞIMLEU 

SILVANIEI 

Premiul 

I 

Premiul  

II 

Premiul  

III 

Premii 

speciale 
Menţiuni 

Internaționale 13 19 22 - 1 

Naţionale 12 10 9 - - 
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Regionale 47 45 72 - - 

Interjudeţene 12 8 9 - - 

Total = 279 84 82 112 - 1 

 

Unitatea de învăţământ 

CLUBUL COPIILOR 

CEHU SILVANIEI 

Premiul 

I 

Premiul  

II 

Premiul  

III 

Premii 

speciale 

Internaționale 6 4 3 13 

Naţionale 12 9 9 12 

Regionale 23 28 16 10 

Interjudeţene - - - - 

Total = 145 41 41 28 35 

 

4.8.7 Activitatea de prevenire a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ din judeţ 

  În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor din Strategia Ministerului Educaţiei 

Naționale cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar aprobată cf. O.M.E.C.T. nr. 1409/29.06.2007, a prevederilor Legii nr. 

35/2.03.2007 privind siguranţa în unităţile de învăţământ modificată şi completată de Legea nr. 

29/2010 şi a “Planului de acţiune al ISJ Sălaj privind reducerea fenomenului violentei în 

mediul şcolar ”, ISJ Sălaj şi CCD Sălaj în colaborare cu CJRAE Sălaj, Inspectoratul de Poliţie 

al Judeţului Sălaj şi alte instituții abilitate din comunitatea locală, sub coordonarea Instituţiei 

Prefectului au întreprins numeroase acţiuni: 

• înaintarea către toate unităţile de învăţământ a Planului de acţiune al ISJ Sălaj privind 

reducerea fenomenului violenței în mediul școlar, menţionând importanţa implementării și 

aplicării acestuia;  

• actualizarea la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ a Planurilor operaţionale privind 

prevenirea și combaterea fenomenului violenţei în mediul şcolar, pentru anul şcolar 2017-

2018;  

• actualizarea, la nivelul unităţilor şcolare, a comisiilor pentru prevenirea și eliminarea 

violenţei şcolare;  

• monitorizarea cazurilor de violenţă consemnate într-un registru special şi aplicarea 

procedurii privind prevenirea/combaterea violenţei şi acţionarea în situaţii de risc/violenţă;  

• întocmirea la nivelul fiecărei unități de învățământ a Planurilor de pază, pentru anul școlar 

2017-2018 a Planurilor de măsuri pentru asigurarea protecției unității de învățământ a 
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siguranței elevilor și personalului didactic în anul școlar 2017-2018, aprobate de C.A. al 

unității de învățământ;  

• colaborarea cu unităţile de învăţamânt, în vederea identificării celor mai bune modalităţi de 

prevenire şi reducere a violenţei în şcoală, în vederea diseminării informaţiilor/experienţelor la 

nivelul tuturor unităţilor de învăţământ;  

• elaborarea fişei de evidenţă a şcolii în domeniul prevenirii-diminuării violenţei şcolare, 

prelucrarea datelor statistice şi stabilirea demersurilor de corectare a neajunsurilor constatate.  

• recomandarea şcolilor să încheie contracte de parteneriate cu părinţii privind asumarea în 

comun a responsabilităţilor cu privire la prevenirea actelor de violenţă, asumarea 

responsabilităţilor specifice privind siguranţa şi securitatea elevilor, asigurarea ordinii în şcoli 

şi în proximitatea acestora.  

• verificarea prin inspecţii tematice a respectării modului de aplicare a Planului de acţiune al 

ISJ Sălaj privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.  

         Tematica activităţilor educative prevăzute în Planul de acțiune al ISJ Sălaj a vizat 

numeroase aspecte, dintre care evidenţiem redimensionarea elementului educativ în abordarea 

intra-curriculară prin accentuarea dimensiunii sociale şi psihologice a managementului clasei:  

• Dezbaterea, în timpul lecţiilor şi activităţilor de consiliere şi orientare, a unor teme 

privind prevenţia situaţiilor de violenţă, încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste 

situaţii și posibile căi de soluţionare;  

• Valorificarea temelor relevante care se regăsesc în curriculumul diferitelor discipline 

şcolare (drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă de comportament, 

decizie şi consecinţele deciziilor, abilităţi sociale etc.), prin utilizarea unor strategii activ-

participative (studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audio-vizuale cu conţinut 

violent, problematizare etc.), care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini 

responsabile a elevilor;  

• Derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii violenţei şcolare 

(de exemplu: săptămâna antiviolenţă; jocuri, concursuri şi expoziţii tematice; întâlniri cu 

specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de prevenire a violenţei şcolare, la care 

să participe elevi, cadre didactice şi părinţi).  

• Monitorizarea programelor de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de 

gestionare a unor situaţii concrete de violenţă, centrate pe dezvoltarea unor competenţe de 

auto-control, negociere a conflictelor, comunicare.  

• Raportarea la termenul stabilit a cazurilor deosebite de violenţă la ISJ şi M.E.N., de către 

Comisia de monitorizare a cazurilor de violenţă, conform OMECT nr. 27 755/06.03.2007.  

• Ameliorarea managementului comunicării între toţi actorii de la nivelul şcolii, prin 

identificarea principalelor bariere comunicaţionale şi prin diversificarea strategiilor şi a 

canalelor de comunicare (activarea structurilor formale de la nivelul şcolii – consilii, comitete, 

asociaţii, grupuri de acţiune; organizarea de activităţi informale elevi-cadre didactice-părinţi; 

înfiinţarea unei staţii radio, de web-site sau publicaţii ale şcolii; crearea unor proceduri de 

semnalare a situaţiilor problematice – cutie poştală a elevilor/părinţilor);  

• Continuarea programelor de parteneriat ale şcolii cu alte instituţii la nivel local – poliţie, 

jandarmerie, autorităţi locale, ONG-uri etc. – pentru siguranţa deplasării elevilor şi pentru 

crearea unei vecinătăţi lipsite de pericole privind integritatea fizică şi psihică a elevilor.  
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        Activitățile desfășurate la nivelul județului Sălaj, privind combaterea fenomenului de 

violență în școală și zonele adiacente acestora, ISJ Sălaj şi CCD Sălaj în parteneriat cu CJRAE 

Sălaj:  

• Campania „Familia prin ochii copilului” - unităţi de învăţământ din judeţul Sălaj;  

• Campania „Stop violenţa.”;  

• „Educarea copilului fără violenţă”în cadrul proiectul „Învăţaţi să fiţi un bun părinte”;  

• Concurs şcolar „Scrisoare către violenţă” in cadrul proiectului ,, Puternici dar nu violenţi”; 

• „Infracţiuni săvârşite în şcoli. Consecinţele violenţei”în cadrul proiectului „Prevenirea 

violenţei în şcoală”;  

• ,,Formarea unui sistem de valori prosociale”în cadrul proiectului „Prevenirea violenţei în 

şcoală”; 

• Concurs interşcolar cu tema ,, Europa nu iubeşte violenţa” care au avut scopul de a marca 

ziua de 9 mai-Ziua Mondială a Europei; 

• Campanie de prevenire a violenţei asupra copilului - Zilele „suflet de copil”;  

• Organizarea şi desfăşurarea unor seminarii în cadrul proiectului cu tema “Prevenirea 

violenţei în şcoli!”; 

• Modelul meu de comportament și evitarea victimizării;  

• Managementul emoțional;  

• Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială;  

• Activităţi de consiliere individuală şi de grup, reprezentative, desfăşurate de către 

consilierii școlari și consilierii educativi din şcoli, menite să contribuie la prevenire şi 

diminuarea violenţei  

      Aspecte privind monitorizarea fenomenelor de violenţă  

• Majoritatea unităţilor şcolare şi-au elaborat programe de prevenire şi combatere a violenţei 

sau au prevederi, în planurile proprii, privind securitatea şi siguranţa şcolară;  

• Şcoala a adoptat sisteme de reguli / proceduri speciale de pază şi protecţie / prevenire a 

actelor violente;  

• Toate şcolile au analizat problematica prevenirii / diminuării violenţei şi asigurarea 

securităţii elevilor în cursul anului școlar 2017-2018 (în orele de dirigenţie/ consiliere şi 

orientare, în consiliile claselor, în şedinţe sau alte întâlniri cu părinţii;  

• Şcolile dispun de baze de date, analize, studii privind dimensiunile/cauzele fenomenului 

violenţei şcolare / abateri disciplinare etc.  

Parteneriate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și al unităţilor şcolare  

Pentru activitățile de prevenire a violenţei şcolare sau pentru securizarea incintelor şi a zonelor 

din proximitatea şcolilor s-au încheiat parteneriate/ protocoale de colaborare sau convenţii 

pentru după cum urmează:  

• parteneriat de colaborare - ISJ Sălaj cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj pentru 

prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi delincvenţă juvenilă;  

• parteneriat de colaborare - ISJ Sălaj cu Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Sălaj pentru 

monitorizarea actelor de violenţă în perimetrul şcolar şi în vecinătatea acestuia;  

• parteneriate ale şcolilor cu Poliţia Locală – la nivelul municipiului şi oraşelor, precum şi 

cu Poliţia Rurală;  
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• parteneriate ale şcolilor cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj;  

• parteneriate cu asociaţiile de părinţi, colaborare cu Consiliile Reprezentative ale elevilor 

și cu Consiliul Județean al Elevilor Sălaj pe teme de educaţie a elevilor şi prevenirea 

comportamentelor de risc. 

 

Inspector școlar,  

Prof. dr. Mădălina RUS 

 

 

4.9 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL 

4.9.1.Facilități  acordate elevilor 

a) Programul “Bani de liceu” – 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. 

Denumire 

program 

Număr de 

beneficiari anul 

şcolar  

2017-2018  

Total sume 

plătite (lei) 

Învăţământ liceal 

Bani de 

liceu 
183 237.077 

 

b) Bursa Profesională – program care are în vedere acordarea unui sprijin financiar 

elevilor care frecventează învățământul profesional conform HG nr.1062/30.11.2012 privind 

modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 

învățământul profesional. 

Denumire 

program 

Număr de beneficiari 

 anul școlar 2017-2018  

Total sume plătite 

(lei) 

Burse profesionale 985 1.343.893 

 

c) Decontarea transportului elevilor - an școlar 2017-2018 

Baza legală Număr beneficiari Total sume plătite (lei) 

Art.84(3) din Legea nr.1/2011 - 

Legea Educației Naționale 
2415 1.446.368 

d) Manuale şcolare 

Achiziţia manualelor şcolare pentru anul scolar 2017-2018 a fost realizată în proporție 

de 100% și  a fost realizată în baza contractelor incheiate de către ISJ Sălaj .  

 

Suma alocată MECS - lei Suma contractată lei Număr de edituri 

183.000 182.988  25 
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e) Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023 

Numărul beneficiarilor Programului „Lapte-corn”, în semestrul I al anului şcolar 

2017-2018: 

 

NUMĂR BENEFICIARI 

Preşcolar Primar Gimnazial Total 

4731 11292 8653 24676 

 

Concursul „Consumul de lapte în ochii elevilor” – ediţia a VI-a, în vederea 

implementării măsurilor adiacente distribuţiei de produse lactate, în semestrul I al anului şcolar 

2017-2018, s-a desfăşurat în 166 de unităţi de învăţământ, la care au participat un număr de 

11.292  de elevi din învăţământul primar. 

 

Numărul beneficiarilor Programului „Lapte-corn”, în semestrul II al 

anului şcolar 2017-2018: 

 

NUMĂR BENEFICIARI 

Preşcolar Primar Gimnazial Total 

4684 11157 8363 24204 

 

Concursul „Consumul de lapte în ochii copiilor” – ediţia a VII-a, în vederea 

implementării măsurilor adiacente distribuţiei de produse lactate, în semestrul II al anului 

şcolar 2017-2018, s-a desfăşurat în 182 de unităţi de învăţământ, la care au participat un număr 

de 4684  de preşcolari. 

 

 

Contabil șef, 

ec. Corina CHEȚE 

 

4.10 COMPARTIMENTUL JURIDIC 

      Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj și-a desfăşurat activitatea pe parcursul anului școlar 

2017-2018 în conformitate cu următoarele prevederi legislative:   

▪ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ OMECTS nr. 5530/05.10.2011, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare;   

▪ OMECTS nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

▪ OMEN nr. 3151 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5.739/2016;   

▪ OMEN Nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul 

anului școlar în unitățile de învățământ de stat;   

▪ OMECTS nr. 4865 din 16 august 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, 

https://idrept.ro/00180453.htm
https://idrept.ro/00180453.htm
https://idrept.ro/00184791.htm
https://idrept.ro/00184791.htm
https://idrept.ro/00184791.htm
https://idrept.ro/00182531.htm
https://idrept.ro/00142290.htm
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unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din 

inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic; 

▪ OMECTS nr. 5248/31 august 2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă“ cu 

completările și modificările ulterioare;   

▪ OMECTS nr. 5488/29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare;  

▪ OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;   

▪ OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;  

▪ OMECTS nr. 3470 din 7 martie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

▪ OMENCS Nr. 5077/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018; 

▪ OMEN nr. 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 

național – 2018; 

▪ OMECTS nr. 4799 din 31.08.2010 privind Metodologia de organizare şi desfășurare a 

examenului de bacalaureat 2011, valabil şi pentru anul 2017; 

▪ OMECS nr. 4787/2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 

naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 27.09.2017; 

▪ OMEN nr. 4793 din 31 august 2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018; 

▪ OMEN nr. 4330 din 3 iulie 2017 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului 

de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management 

educaţional, seria a 12-a; 

▪ ORDIN nr. 4814 din 31 august 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământOMENCS; 

▪ OMEN nr. 4815 din 31 august 2017 privind aprobarea Calendarului de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018; 

▪ OMECTS nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

▪ Hotărârile Consiliului de Administraţie al I.S.J. Sălaj 

▪ Alte ordine, metodologii, regulamente, note, precizări elaborate în cursul anului 2017-2018 

care vin în sprijinul aplicării Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare; 

1. Obiectul de activitate al compartimentului: 

    Activitatea Compartimentului Juridic constă în:  

• Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată și a altor autorități și instituții de orice natură 

(notari publici, executori judecătorești, autorități publice locale și județene, parchete etc.);  

• Avizarea pentru legalitate a actelor cu caracter juridic, a contractelor, deciziilor diferitelor 

compartimente ale Inspectoratului Școlar Județean Sălaj;  

https://idrept.ro/00143576.htm
https://idrept.ro/00180453.htm
https://idrept.ro/00180453.htm
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• Redactarea acţiunilor depuse la instanţele de judecată și păstrarea evidenței dosarelor de 

instanță;  

• Participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul instituţiei, consiliului de administrație 

al ISJ Sălaj, Colegiului de Disciplină de pe lângă ISJ Sălaj; 

 • Consilierea juridică a inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți, 

compartimentelor din cadrul instituției, a unităților de învățământ; 

2. Tipuri de activități desfășurate de compartimentul juridic:  

I. Activitatea de reprezentare  

● Reprezentarea ISJ Sălaj în fața instanțelor de judecată: Judecătoria Zalău, Tribunalul Sălaj, 

Curtea de Apel Cluj la termenele de judecată, atât în primă instanță, cât și în căile de atac; 

• Redactarea actelor procedurale depuse la instanțele judecătorești în procesele în care ISJ 

Sălaj are calitatea de reclamant sau pârât; 

 • Redactarea acțiunilor și a actelor procedurale pentru unitățile de învățământ de pe raza 

teritorială a județului Sălaj; 

• Procesele în care consilierul juridic a oferit reprezentare și asistență juridică ISJ Sălaj și 

unităților de învățământ, s-au desfășurat în materia litigiilor de muncă, în materie civilă și de 

contencios administrativ și fiscal; 

• În cauzele în care consilierul juridic a reprezentat ISJ Sălaj au fost părți în proces: Ministerul 

Educației Naționale, sindicatele din învățământul preuniversitar de stat, diferite autorități 

publice locale, persoane juridice de drept privat, persoane fizice; 

II. Activitate de avizare și consiliere juridică 

 • Avizarea pentru legalitate a actelor juridice, documentelor, deciziilor care provin de la 

compartimentele instituției și întocmirea de documente; 

• Avizarea pentru legalitate a contractelor și verificarea juridică a clauzelor acestor contracte; 

 • Avizarea pentru legalitate a criteriilor specifice de înscriere în clasa pregătitoare și la 

grădiniță în anul școlar 2017-2018;  

• Consilierea juridică a inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți, 

compartimentelor din cadrul instituției, unităților de învățământ și a persoanelor fizice 

interesate (părinți, elevi, personal didactic de predare și auxiliar, personal nedidactic etc.). 

III. Activitatea de participare în cadrul comisiilor constituite la nivelul ISJ Sălaj  

Participarea în calitate de membru în cadrul următoarelor comisii:  

• Comisia de înscriere în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018;  

• Comisia județeană de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;  

•Comisia județeană de monitorizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;  

• Comisia județeană de monitorizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular din învățământul 

preuniversitar; 

• Participarea în calitate de membru la ședințele consiliului de administrație al ISJ Sălaj; 

• Participarea în calitate de secretar în cadrul Comisiei Paritare constituită la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Sălaj,  
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• Comisia de  înscriere și evaluare a portofoliilor candidaților la concursul de selecție a 

cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul 

educațional, seria a 13-a; 

•  Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul în vederea acordării gradaţiei de merit, 

sesiunea 2017-2018                                    

 IV Obiective     - Pentru anul școlar 2018-2019 obiectivul principal constă în ridicarea 

nivelului profesional prin îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la 

schimbările legislative. Se va urmări de asemenea consilierea personalului din cadrul unităților 

de învățământ în zonele cu probleme în ceea ce privește aplicarea legislației în 

vigoare,..prin..organizarea..de..cursuri.    

 

Consilier Juridic, 

Andreea IGNAT                                                                                                                                                                                            

4.11. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

4.11.1 Exercitarea activității de audit public intern 

În anul școlar 2017-2018, conform planului anual de audit avizat de Ministerul 

Educației Naționale, s-au realizat 4 misiuni de audit la 6 unități de învățământ preuniversitar 

din județ și la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. 

Principalele obiective ale misiunilor de audit au fost: 

• Evaluarea sistemului de control intern la nivelul IȘJ Sălaj referitor la gestionarea 

fondurilor primite de la bugetul de stat pentru plata Burselor profesionale și a Banilor 

de liceu; 

• Modul de întocmire a documentelor justificative la nivelul instituțiilor de învățământ 

pentru acordarea Burselor profesionale și a Banilor de liceu; 

• Evidența elevilor care beneficiază de Burse profesionale și Bani de liceu; 

• Ordonanțarea și plata Burselor profesionale și a Banilor de liceu; 

• Organizarea şi conducerea activităţilor privind sistemul contabil şi  administrarea 

patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 

domeniul privat al statului; 

• Respectarea cadrului legal, normativ şi procedural în ceea ce priveşte sistemul contabil; 

• Respectarea cadrului legal, normativ şi procedural care reglementează   administrarea 

patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 

domeniul privat al statului; 

• Arhivarea documentelor financiar-contabile; 

• Organizarea și funcționarea compartimentului informatizare; 

• Implementarea sistemului informatic; 

• Securitatea sistemului informatic. 

În urma misiunilor de audit au fost  formulate 19 recomandări, din care au fost 

implementate 18 iar 1 este în curs de implementare. 

                                                                                                                          Auditor,  

Livia Adela AVRAM 
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CAPITOLUL V 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ -DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 

 

5.1. Participarea adulților la învățarea pe parcursul întregii vieți - dezvoltarea resursei 

umane  

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale, învățarea pe tot parcursul 

vieții cuprinde educaţia timpurie, învăţământul preuniversitar, învăţământul superior, educaţia 

şi formarea profesională continuă a adulţilor. Aceasta se realizează în contexte formale, 

nonformale și informale.  

Cu referire la personalul didactic, întâlnim conceptele de formare inițială și formare 

continuă. Formarea continuă şi formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, 

între care se stabilesc interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent 

formarea personalului didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie. 

Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar 

cuprinde: 

    a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor 

programe acreditate potrivit legii; 

    b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul programelor de 

formare psihopedagogică de nivel I şi II realizată prin departamentele de specialitate din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior; 

    c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, de regulă 

sub coordonarea unui profesor mentor (...).  

Parte componentă a formării inițiale, definitivarea în învățământ reprezintă unul dintre 

cele mai importante momente din viața dascălului. În anul școlar 2017-2018, examenul 

național de Definitivare în învățământ s-a organizat și desfășurat în acord cu prevederile 

OMEN 4814/2017. Astfel, la centrul de examen organizat la Școala Gimnazială ”Gheorghe 

Lazăr” Zalău, în data de 18 iulie 2018 s-a desfășurat proba scrisă. Din totalul de 117 de 

candidați care au validat fișele de înscriere, la examen s-au prezentat 112 candidați, 5 fiind 

absenți. După distribuirea subiectelor, cu respectarea prevederilor legale, 14 candidați s-au 

retras de la proba scrisă, din motive personale. Până la finalizarea probei, nu s-au înregistrat 

situații deosebite, examenul s-a desfășurat în condiții bune și niciun candidat nu a fost eliminat. 

Procentul de promovabilitate la nivelul județului a fost de 86.73%, respectiv, numărul 

candidaților care au promovat a fost de 85, rezultat care poziționează județul nostru în topul 

județelor din țară și care reflectă faptul că profesorii debutanți au pus accent pe pregătirea 

pentru examen, toți participând la întâlnirile de informare realizate de inspectorul școlar pentru 

dezvoltarea resursei umane dar și la cursul de pregătire derulat prin intermediul Casei Corpului 

Didactic Sălaj.  

Referitor la formarea continuă, legislația precizează faptul că aceasta se realizează în 

principal prin: 

    a) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, 

inclusiv cercuri psihopedagogice, inspecții speciale și interasistențe la clasă; 

    b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului; 

    c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I; 
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    d) programe de conversie profesională; 

    e) studii corespunzătoare unei specializari din alt domeniu de licenţă; 

    f) programe de schimburi de experiență în rețele de educație națională și internațională. 

 

     La nivelul județului Sălaj, cadrele diactice au participat atât la cele două cercuri 

pedagogice realizate pe parcursul anului școlar trecut cât și la numeroase activități metodice la 

nivelul unităților de învățământ. Prin parteneriatul dintre ISJ Sălaj și Universitatea din Oradea 

– Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, un număr de 117 cadre didactice au 

fost absolvenți ai programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

”Management educațional”, 54 au finalizat programul ”Mentori” și 35 au parcurs cu succes 

programul de ”Psihopedagogie specială”. Toate cele trei programe au avut durata studiilor de 6 

luni și dețin 60 de credite de studiu transferabile. Pe lângă acest parteneriat, la nivelul ISJ Sălaj 

se derulează o permanentă colaborare cu Casa Corpului Didactic Sălaj, instituție care a avut în 

oferta de formare propusă colegilor din unitățile de învățământ un număr de 7 programe de 

formare continuă acreditate, 3 programe în curs de acreditare și 37 programe avizate. De 

asemenea, în urma obținerii unor certificări ulterioare, 3 cadre didactice au solicitat echivalarea 

studiilor pe baza sistemului de echivare de credite de studii transferabile.  

 Evoluția în carieră a dascălilor din județul nostru se realizează îndeosebi prin 

participarea la probele pentru obținerea gradelor didactice II și I. În anul școlar 2017-2018, 

situația statistică se prezintă astfel:  

- 88 de cadre didactice au susținut inspecția curentă 1 pentru înscrierea la gradul didactic II; 

- 80 de cadre didactice au susținut inspecția curenta 1 pentru înscrierea la gradul didactic I; 

- 67 de cadre didactice au depus dosar de înscriere la gradul didactic II; 

- 42 de cadre didactice au depus dosar de înscriere la gradul didactic I; 

- 77 de cadre didactice au promovat gradul didactic II în sesiunea august 2018; 

- 146 de cadre didactice au obținut gradul didactic I în anul școlar 2017-2018. 

 

 

 

Inspector școlar,  

Prof. Lorena CERNUCAN 
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CAPITOLUL VI 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

• Rezultatele foarte bune obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare;  

• Gradul mare de acoperire a posturilor din unităţile de învăţământ din judeţ cu cadre 

didactice calificate; 

• Rezultate bune la Evaluarea Națională (73,26 % din numărul elevilor au obţinut medii peste 5), 

iar la examenul de bacalaureat național promovabilitatea  a fost de 62,83 %; 

• Pregătirea profesională adecvată a managerilor unităților de învățământ prin participarea la 

cursuri de formare în domeniul managementului educațional și prin selecția în Corpul Național 

de Experți în Management Educațional; 

• Comunicare eficientă între unitățile de învățământ, ISJ Sălaj și unitățile de învățământ 

conexe; 

• Implicarea activă a conducerii unităților de învățământ, a membrilor consiliilor de 

administrație precum și a cadrelor didactice în dezvoltarea bazei materiale din școli și în 

optimizarea procesului instructiv-educativ; 

• Buna colaborare cu CCD Sălaj pe linia formării continue a cadrelor didactice;  

• Optimizarea fundamentării ofertei de formare pe baza chestionării unui număr mare de 

cadre didactice din județ și diversificarea programelor de formare a personalului didactic și 

didactic auxiliar; 

• Interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice pentru dezvoltarea și formarea 

profesională (definitivat, grade didactice, cursuri de formare); 

• Existența unui număr mare de cadre didactice care au urmat cursuri de formare; 

• Implementarea unor proiecte și programe europene în unități de învățământ din județ; 

• Valorificarea experienței profesionale a cadrelor didactice care au beneficiat de cursuri de 

formare prin diferite programe europene; 

• Existența unei rețele școlare bine structurate; 

• Existența unui număr mare și variat de activități extrașcolare și extracurriculare; 

• Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor, sesizărilor și a reclamațiilor. 

PUNCTE SLABE: 

• Predarea în regim simultan în unele unități de învățământ din mediul rural;  

• Constituirea unor catedre prin completarea normei didactice cu ore de predare în alte 

specializări; 

• Existența unor unități de învățământ cu rezultate foarte slabe la examenele naționale. 

OPORTUNITĂȚI: 

• Sprijinirea accesului la învățare pentru elevii cu statut socio-economic scăzut prin 

programul ”A doua șansă”, prin programele naționale de sprijin financiar ”Bani de liceu”, 

”Burse profesionale” și prin proiectul ”Rechizite pentru preșcolari și elevi – șanse egale la 

educație”; 

• Existența Planurilor Regionale de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

(PRAI), a Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI) la 

nivel judeţean și a Planurilor de Acțiune a Școlilor (PAS) la nivelul unității de învățământ; 
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• Creșterea interesului din partea autorităților locale/județene și a comunității pentru viața 

școlii; 

• Interesul unor agenți economici pentru pregătirea profesională a elevilor prin dotarea 

laboratoarelor de specialitate; 

• Colaborarea eficientă a unităților de învățământ cu partenerii sociali (sindicate, ONG-uri, 

fundații etc.) și implicarea acestora în numeroase proiecte educative școlare și extrașcolare; 

• Dezvoltarea proiectelor de parteneriat la nivel județean, regional, național și internațional; 

• Posibilitatea accesării unor fonduri europene nerambursabile; 

• Optimizarea rețelei școlare și a ofertei educaționale în funcție de anumiți factori specifici; 

• Existența programelor și a proiectelor de mobilitate din fonduri europene pentru elevi și 

profesori; 

• Implementarea unor proiecte şi programe europene în unităţi de învăţământ din judeţ. 

AMENINȚĂRI: 

• Scăderea populației școlare cu precădere în mediul rural; 

• Incapacitatea financiară a unor autorități publice locale de asigurare a fondurilor pentru 

decontarea navetei cadrelor didactice, de întreținere a microbuzelor și de reabilitare a clădirilor 

unităților de învățământ; 

• Lipsa condițiilor necesare obținerii avizului sanitar în unele unități de învățământ din 

mediul rural. 

 

1.5 ANALIZA P.E.S.T.E. 

POLITIC: 

• Politica educațională la nivel național se axează pe descentralizare, egalitate de șanse și 

alinierea la standarde europene ; 

• Implicarea autorităților locale/județene în co-finanțarea unităților de învățământ. 

ECONOMIC: 

• Lipsa specialiștilor în anumite domenii profesionale și tehnice de pe piața muncii ; 

• Sprijinul oferit de unii agenți economici elevilor din licee/colegii; 

• Inserție redusă a absolvenților învățământului profesional și tehnic pe piața muncii. 

SOCIAL: 

• Nivelul socio-economic scăzut al multor familii, îndeosebi în mediul rural; 

• Lipsa educației în familiile de etnie rromă și interes scăzut pentru școlarizarea copiilor; 

• Evidențirea unor  odern negative punctuale și generalizarea lor la nivelul întregului  odern 

educational de către mass-media;  

• Creșterea comportamentelor de risc în rândul elevilor ; 

• Promovarea rețelelor de socializare pentru eficiența în transmiterea informațiilor. 

TEHNOLOGIC:  

• Dotarea unităților de învățământ cu mijloace  odern IT; 

• Utilizarea frecventă a surselor de informare on-line și a resurselor educaționale dechise; 

• Existența unui singur campus școlar (la Școala Profesională Sîg). 

ECOLOGIC: 

• Preocuparea pentru dezvoltarea durabilă cu accent pe gestionarea eficientă a resurselor; 

• Existența unor programme de educație ecologică desfășurate la nivelul unităților de 

învățământ în parteneriat cu diverse instituții ; 
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CAPITOLUL VII 

ACTIVITĂȚI DE SUCCES ORGANIZATE DE INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN SĂLAJ 

 

                 GALA OLIMPICILOR SĂLĂJENI 

19 OCTOMBRIE 2017 

 

                 
 

 
 

 

SĂRBĂTORIREA CADRELOR DIDACTICE PENSIONARE 

19 OCTOMBRIE 2017 
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CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ 

,,Abordările curriculare integrate și eficiența lor didactică”  - 11  noiembrie 2017 

 

 
CAMIONUL DE CRĂCIUN 

decembrie 2017 
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FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘTIINȚEI 

19 mai 2018-ediția a XI a 
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AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚII  DDEEDDIICCAATTEE  CCEENNTTEENNAARRUULLUUII  MMAARRIIII  UUNNIIRRII 
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Promovarea imaginii inspectoratului școlar se realizează prin intermediul site-ului 

instituției, www.isjsalaj.ro, prin activitățile din cadrul proiectelor locale, județene, naționale și 

internaționale care multiplică experiența și exemplele de bună practică ale managementului 

instituțional și prin intermediul mass-media. De asemenea, profilul de facebook-Inspectoratul 

Școlar Județean Sălaj reprezintă o modalitate de promovare rapidă a informațiilor de interes 

general, dar și de popularizare a exemplelor de bună practică din unitățile de învățământ 

preuniversitar..din..județul..Sălaj.………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………Inspector..școlar..general,………………………………

……………………………………………Prof. Maria POP 

 

 

http://www.isjsalaj.ro/

