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„Educa iaăesteăceaămaiăputernic ăarm ăpe care o putem folosi pentru a schimba lumea.” 
            (Nelson Mandela) 

 

 

Prezentaălucrareăcon ineăanalizaăanual  aăprincipalelorăaspecteăaleăsistemuluiăeduca ională
dină jude ulăS laj,ăanaliz ăcareăsurprindeăevaluareaăobiectiv ăaă înv mântuluiă s l jeană înăscopulă
proiect riiăunorăstrategiiădeăoptimizareă iădezvoltareăaăserviciilorăfurnizateă iăaărezultatelorăob inute. 

 
 

CAPITOLUL I 

CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC - INSTITU IONALăŞIăSOCIAL,ăCULTURALă
REFORMATORăCUăCONEXIUNIăÎNăDOMENIULăEDUCA IEI 

 
Înă anulă şcolară 2014-2015, Inspectoratulă Şcolară Jude eană S laj şi-aă proiectată şiă organizată

activitatea,ăurm rindăaplicareaă i a politicilorăeduca ionaleăşiăaălegisla ieiăna ionale. 
Peă parcursulă anuluiă şcolară auă ap rut,ă deă asemenea,ă oă serieă deă acteă normativeă careă auă

impusă luareaă unoră m suriă concrete în vederea implement riiă acestora, atât la nivelul 
InspectoratuluiăŞcolarăJude ean,ăcâtăşiălaănivelul unit ilorăşcolareădinăteritoriu.ă 

Laă bazaă elabor riiă programeloră jude eneă şiă aă organiz riiă întregiiă activit i, au stat 
urm toareleăacteănormative: 
 I.1. Legi: 
 Legeaăeduca ieiăna ionaleănr.1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
 Legeaănr.35/2007ăprivindăcreştereaăsiguran eiăînăunit ileădeăînv mântăpreuniversitar; 
 Legeaănr.ă53/2003ăprivindăCodulămuncii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă 
 Legea- cadruăănr.284/2010ăprivindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfondurileăpublice; 
 Legeaănr.285/2010ăprivindăsalarizareaăînă2011ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice; 
 Legeaă nr.63/2011ă privindă încadrareaă şiă salarizareaă înă anulă 2011ă aă personaluluiă didactică şiă

didacticăauxiliarădinăînv mânt; 
 Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ; 
 Legea nr.71/2015 pentruă aprobareaă Ordonan eiă deă urgen ă aăGuvernuluiă nr.ă 83/2014ă privindă

salarizareaă personaluluiă pl tită dină fonduriă publiceă înă anulă 2015,ă precumă şiă alteă m suriă înă
domeniul cheltuielilor publice; 

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

 Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimul riiăachizi ion riiădeă
calculatoare,ăcuămodific rileăulterioare; 

 Legea nr.62/2011  a dialogului social. 
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I.2. Ordine ale ministrului: 
 OMEN nr.4895/2014  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didacticădinăînv mântulăpreuniversitarăînăanulă colară2015-2016; 
 OMEC  nr.5559/2015  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didacticădinăînv mântulăpreuniversitarăînăanulă colară2016-2017; 
 OMECTS nr.5773/2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire,ă completareă şiă

valorificareă aă raportuluiă deă evaluareă aă dezvolt riiă fizice,ă socio-emo ionale,ă cognitive,ă aă
limbajuluiă iăaăcomunic rii,ăprecumă iăaădezvolt riiăcapacit iloră iăatitudinilorădeă/înv are,ălaă
finalulăclaseiăpreg titoare; 

 OMENC  nr.3158/.2016 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în 
înv mântulăprimarăpentruăanulă colară2016-2017; 

 OMEC  nr.5081/2015ă pentruă aprobareaă Metodologieiă deă organizareă şiă ă desf urareă aă
evalu riiăna ionaleăpentruăabsolven iiăclaselorăaăVIII-a  în anulăşcolară2015-2016; 

 OMENC  nr.3069/2016ă privindă organizareaă iă desf urareaă simul riiă Evalu riiă na ionaleă
pentru elevii  clasei a VIII-aă ă iăaăsimul riiă ăprobelorăscriseăaleăexamenuluiădeăbacalaureată
na ionalăînăanulă colară2015-2016; 

 OMENC .nr.3051/2016 privindă organizareaă iă desf urareaă ă Evalu riiă na ionaleă ă laă finalulă
claselor a II-a, a IV-aăşiăăaăVI-aăăînăanulă colară2015-2016; 

 OMEC .nr.5080/2015 privind organizareaă şiă desf şurareaă ă examenuluiă na ională deă
bacalaureat 2016; 

 OMECTS.nr.4799/2010 pentru aprobareaă Metodologieiă deă organizareă şiă desf şurareă aă
examenului de bacalaureat-2011; 

 OMECTS.nr.4802/2010ăpentruăaprobareaăMetodologieiăprivindăăorganizareaăşiădesf şurareaăă
admiteriiăînăînv mântulălicealădeăstat,ăanăşcolară2011-2012; 

 OMEN nr.3732/2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu 
na ional/Colegiuăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitar; 

 OMECTSă nr.3753/2011ă privindă aprobareaă unoră m suriă tranzitoriiă înă sistemulă na ională deă
înv mânt; 

 OMEC  nr. 4496/2015  privind structuraăanuluiăşcolarăă2015-2016; 
 OMEC  nr.5082/2015-organizareaă şiă desf şurareaă ă admiteriiă înă înv mântulă liceală i 

profesional de stat pentru anul şcolară2016-2017; 
 OMEN nr.4435/2014ăprivindăaprobareaăgraficuluiădeădesf urareăaăexamenelorădeăcertificareăă

a calific riiăprofesionaleăpentruăăabsolven iiăăînv mântuluiăprofesionalăcuădurataădeă3ăani; 
 OMEN nr.4802/2014ă privindă aprobareaă Metodologieiă deă organizareă iă desf urareă aă

examenuluiăna ionalădeădefinitivareăînăînv mânt; 
 OMEC  nr.5557/2015 pentru aprobareaă Metodologieiă iă aă criteriiloră privindă aprobareaă

grada ieiădeămerităînăînv mântulăpreuniversitar; 
 OMECTS nr. 5545/2011-metodologieă deă organizareă şiă func ionareă aă claseloră cuă frecven ă

redus ăînăînv mântulăobligatoriu; 
 OMEN nr. 3136/2014 privind organizarea,ăfunc ionarea,ăadmitereaăşiăcalendarulăadmiteriiăînă

înv mântulăprofesionalădeăstatăcuădurataădeă3ăani; 
 OMECTS nr.5346/2011-stabilireaăcriteriilorăgeneraleădeăadmitereăînăînv mântulăpostliceal; 
 OMENC  nr.5268/2015-metodologie privind echivalarea deă c treă inspectorateleă colare a 

perioadelorădeăstudiiăefectuateă inăstr in tateă iă laăorganiza iileă furnizoareădeăeduca ie, care 
organizeaz ă iă desf oar ă peă teritoriulă Românieiă activit iă deă înv mântă corespunz toareă
unuiăsistemăeduca ional din alt ă ar ; 

 OMECTS nr.5546/2011-metodologieăprivindăăacordareaătitluluiădeă“Profesorulăanului”; 
 OMECTS nr.5563/2011-privindă ăconstituireaăre eleiăunit ilorădeă înv mântăpentruăpracticaă

de masterat; 
 OMECTS nr.5573/2011-privindăăRegulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăînv mântuluiă

specialăşiăspecialăintegrat; 
 OMECTS nr.5574/2011-privindăserviciiădeăsprijinăeduca ional; 
 OMECTS nr.5562/2011-metodologie privind echivalarea creditelor profesionale 

transferabile; 
 OMECTS nr.5568/2011-privind Regulamentul de organizareăşiăfunc ionareăăaăînv mântuluiă

sportiv integrat; 
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 OMECTS nr.5571/2011-Regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă aă înv mântuluiă
alternativ; 

 OMECTS nr. 5569/2011-Regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă aă ă înv mântuluiă deă
art ; 

 OMECTS nr.5577/11.2011 privindăorganizareaăcentrelorădeăexcelen ; 
 OMECTS nr. 5620/2010 pentru aprobarea programelor pentru concursul de ocupare a 

posturilor/catedrelorăvacante/rezervateădinăînv mântulăpreuniversitar;ă 
 OMECTS nr.5530/2011 privind Regulamentul de organizareăşiăfunc ionareăaăinspectorateloră

şcolare, cuămodific rileăulterioare; 
 OMECIă nr.5132/2009ă privindă metodologiaă desf şur riiă activit iloră specificeă func ieiă deă

diriginte; 
 OMECTS  nr. 5248/2011 privindăaplicareaăProgramuluiă„AăDouaă ans ”; 
 OMECI nr. 5092/2009 privind criteriiile specifice de acordare a sprijinului financiar în cadrul 

Programuluiă”Baniădeăliceu”; 
 OMECTSă nr.ă 5558/2011ă ă privindă Metodologiaă deă organizareă şiă desf şurareă aă concursuluiă

pentruăocupareaăfunc ieiădeăinspectorăşcolarăînăinspectorateleăşcolare;  
 OMECTSă nr.ă 5555/2011ă privindă aprobareaă Regulamentuluiă deă organizareă şiă func ionareă aă

centrelorăjude eneădeăresurseăşiădeăasisten ăeduca ional ; 
 OMECTSă nr.5547/2011ă privindă regulamentulă deă inspec ieă aă unit iloră deă înv mântă

preuniversitar; 
 OMECTSă nr.5550/2011ă privindă Regulamentulă deă organizareă şiă functionare a Consiliului 

na ionalădeăetic  dinăînv mântulăpreuniversitar; 
 OMECTSă nr.ă 5549/2011ă pentruă aprobareaă Metodologieiă privindă concursulă deă selec ieă aă

cadrelor didactice pentru constituirea corpuluiă na ională deă exper iă înă managementă
educa ional,ăcuămodific rileăulterioare; 

 OMECTS nr.5489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studiu 
într-unăanăşcolarăînăînv mântulăpreuniversitar; 

 OMECTS nr.5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadruă pentruă organizareaă şiă
func ionareaăconsor iilorăşcolare; 

 OMECTSă nr.5556/2011ă privindă aprobareaă Regulamentuluiă deă organizareă şiă func ionareă aă
bibliotecilorăşcolareăşiăaăcentrelorădeădocumentareăşiăinformare; 

 OMECTS nr.5484/2011 pentru aprobareaăMetodologieiăprivindărecunoaştereaăşiăechivalareaă
competen elorăprofesionaleădobânditeăformal,ănonformalăsauăinformal;ă 

 OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 
„Şcoalaădup ăşcoal ”; 

 OMECTS nr.4865/2011 privindăstabilireaăobliga iilorădidacticeădeăpredareăaăpersonaluluiădeă
conducereădinăinspectorateleăşcolare,ăunit ileădeăînv mântăşiăunit ileăconexeăprecumăşiăaă
personaluluiădeăîndrumareăşiăcontrolădinăinspectorateleăşcolareăşiăcasaăcorpuluiădidactic; 

 OMECTS nr.6563/2011ăpentruăaprobareaăCalendaruluiăactivit ilorăprev zuteăînăMetodologiaă
de echivalare a ECTS/SECT; 

 OMECTS nr.5553/2011-Metodologiaă privindă recunoaştereaă şiă echivalareaă ă peă bazaăă
ECTS/SECTăaăînv mântuluiăuniversitarădeăscurt ădurat ; 

 OMECTS nr.6564/2011ăprivindăaprobareaăProceduriiădeăatribuireăaădenumirilorăunit ilorădeă
înv mântădinăsistemulăna ionalădeăînv mântăpreuniversitar, cuămodific rileăulterioare; 

 OMECTSănr.ă6551/2011ăprivindă întocmireaădocumentelorăşcolareăşiăuniversitareăoficiale în 
limbaăromân ; 

 OMECTS nr.5485/2011 privind constituirea corpului mentorilor; 
 OMECTS nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 

sprijinăeduca ionalăpentruăcopiii,ăeleviiăşiă tineriiăcuăcerin eăeduca ionaleăspecialeă integra iă înă
înv mântulădeămas ; 

 OMECTS nr.5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei–cadruă privindă şcolarizareaă laă
domiciliu,ărespectivăînfiin areaădeăgrupe/claseăînăspitale; 

 OMECTSănr.5554/2011ăprivindăRegulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăcaselorăcorpului 
didactic; 

 OMECTSă nr.5559/2011ă privindă concediulă deă odihn ă pentruă personalulă didactică dină
înv mântulăpreuniversitar; 
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 OMECTSă nr.5557/2011ă pentruă aprobareaă Metodologieiă deă organizareă şiă desf şurareă aă
concursuluiăpentruăocupareaăfunc iilorădeăinspectorăşcolarăgeneral,ă inspectorăşcolarăgenerală
adjunctăşiădirectorăalăcaseiăcorpuluiădidactic,ăcuămodific rileăulterioare; 

 OMENC  nr.3844/2016ăpentruăaprobareaăRegulamentuluiăprivindăregimulăactelorădeăstudiiăşiă
alădocumentelorăşcolareăgestionateădeăunit ileădeăînv mântăpreuniversitar; 

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

 OMECTSănr.5561/2011ăprivindă formareaăcontinu ăaăpersonaluluiădidacticădină înv mântulă
preuniversitar,ămodificată iăcompletatăprinăOMENă5397/2013ă iăOMEN/3240/2014; 

 OMENă nr.5115/2014ă privindă Regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă aă unit iloră deă
înv mântăpreuniversitar,ăcuămodific rileăulterioare; 

 OMECTS/OMS nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologieiăprivindăexaminareaăst riiă
deăs n tateăaăpreşcolarilorăşiăelevilorădinăunit ileădeăînv mântăprivindăacordareaăasisten eiă
medicaleăgratuiteăşiăpentruăpromovareaăunuiăstilădeăvia ăs n tos; 

 OMECTS nr.5572/2011 pentru aprobarea Regulamentului privindă Registrulă na ională ală
performan elorăsportive; 

 OMECTSă nr.5487/2011ă pentruă aprobareaă Regulamentuluiă privindă recunoaştereaă înă
înv mântulă ter iară nonuniversitară aă studiiloră ob inuteă înă cadrulă înv mântuluiă liceal-filiera 
tehnologic ăsauăvoca ional; 

 OMECTSă nr.3539/2012ă pentruă aprobareaă contractuluiă deă preg tireă practic ă aă eleviloră dină
înv mântulăprofesionalăşiătehnic; 

 OMECTS nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadruădeăorganizareăşiădesf şurareă
aă competi iiloră şcolareă şiă aă Regulamentuluiă deă organizareă aă activit iloră cuprinseă înă
calendarulăactivit ilorăeducative,ăşcolareăşiăextraşcolare; 

 OMECTSă nr.6194/2012ă privindă Normeleă metodologiceă deă organizareă şiă func ionareă aă
programelorădeăconversieăprofesional ăaăcadrelorădidactice; 

 OMECTS nr.5625/2012ă privindă Metodologiaă deă organizareă şiă desf şurareă aă concursuluiă
pentruăocupareaăposturilor/catedrelorădidacticeăvacante/rezervateădinăunit ileădeăînv mântă
particular preuniversitar; 

 OMECTSănr.6000/2012ăprivindămetodologiaăprimiriiălaăstudiiăşiăşcolarizareaăcet enilorăstr iniă
dinăstateăter eăUEăînăînv mântulădeăstatăşiăparticularădinăRomania; 

 OMECT nr.5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadruăpentruă înv mântulăprimar,ăciclulă
achizi iilorăfundamentale-clasaăpreg titoare,ăînv mântăspecial; 

 OMECTS nr.5773/2012ă privindă metodologiaă deă întocmire,ă completareă şiă valorificare a 
raportului  de evaluare aă dezvolt riiă fizice,ă socio-emo ionale,ă cognitive,ă aă limbajuluiă şiă aă
comunic rii,ă precumăşiăaădezvolt riiă capacit iloră şiă atitudiniloră deă înv are, la finalul clasei 
preg titoare. 

 
I.3.ăHot râriăaleăGuvernuluiăRomâniei:ă 
 
 HG nr.72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului 

standardă peră elev/preşcolară şiă stabilireaă finan riiă deă baz ă aă unit iloră deă înv mântă
preuniversitar,ăcuămodific rileăulterioare; 

 HGănr.ă721/14.05.2004ăpentruămodificareaăHot râriiăGuvernuluiăRomânieiănr.ă844/2002ăprivindă
aprobareaă nomenclatoareloră calific riloră profesionaleă pentruă careă seă asigur ă preg tireaă prină
înv mântulăpreuniversitar,ăprecumăşiădurataădeăşcolarizare; 

 HGănr.1062/2012ăprivindămodalitateaădeăsubven ionareădeăc treăstatăaăcosturilorăpentruăeleviiă
careăfrecventeaz ăînv mântulăprofesional; 

 HG nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
deăocupareăaăunuiăpostăvacantăsauătemporarăvacantăcorespunz torăfunc iilorăcontractualeăşiăaă
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractualădinăsectorulăbugetarăpl titădinăfonduriăpublice; 

 HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 
privind achizitiile publice; 

 HG nr.582/2016 privind Norme de aplicare a OUG.nr.57/2015. 
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I.4.ăOrdonan eădeăurgen : 
 

 OUGănr.75/2005ăprivindăasigurareaăcalit iiăeduca iei,ăcuămodific rileăulterioare; 
 OUG nr.34/2006ă privindă atribuireaă contracteloră deă achizi ieă public ,ă aă contracteloră deă

concesiuneă deă lucr riă publiceă şiă aă contracteloră deă concesiuneă deă servicii, cuă modific rileă iă
complet rileăulterioare; 

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

OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2016; 
OUG nr.20/2016 de modificare a OUG.nr.57/2015. 

 
I.5.ăInstruc iuni: 
 
 Instruc iuneaănr.4/2011ăprivindă finan areaăcheltuielilorăpentruăexaminareaămedical ăobligatorieă

periodic ăaăsalaria ilorădină înv mântulăpreuniversitarădeăstat,ă cuăexcep iaăceleiă care,ăpotrivită
legii,ăseăefectueaz ăgratuit. 
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CAPITOLUL II 

 

   
 

RE EAUAăUNIT ILORăDEăÎNV MÂNTăCAREă 
FUNC IONEAZ ăÎNăANULăŞCOLARă2015-2016 

 
Înăanulăşcolară2015-2016, structuraăre eleiăşcolare  seăconcretizeaz ăînăurm toareleădateă

statistice: 
2.1.ăNUM RăUNIT IăDEăÎNV MÂNT DE STAT 

Structuraăre eleiădeăînv mântădeăstat 
Ană colarăăă2015-2016 

Num răunit i 

Totalăunit iădeă 
înv mântă-  391 

 
 

gr dini e 196 

şcoliăprimare 82 

şcoliăgimnaziale 87 

colegii 4 

licee 19 

coli postliceale 1 

înv mântăspecial 2 

 

2.2. UNIT IăăCUăPERSONALITATEăJURIDIC ăÎNăANULă COLARă2015-2016 

     Num rădeăunit iăcuăpersonalitateăjuridic ăînăanulă colară2015-2016 

Mediul rural Mediul urban 

Tipăunit iădeăînv mânt Num r Tipăunit iădeăînv mânt Num r 

Licee 8 

Colegii 4 

Licee 11 

coliăpostliceale 1 

coliăgimnaziale 54 

coliăgimnaziale 13 

Gr dini e 14 

Palate/ cluburi ale copiilor 4 

Gr dini e 0 

Unit iădeăînv mântăspecial 1 

Clubăsportivă colar 1 

ISJ,ăCCD,ăCJRAE,ăCJExcelen  4 

Totalăunit iădinămediulărural 62 Totalăunit iădinămediulăurban 53 

TOTALăunit iăpeăjude  115 
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2.2.1. NUM RăUNIT IăDEăÎNV MÂNT PARTICULAR 

Structuraăre eleiădeăînv mântădeăstat 
Ană colarăă2015-2016 

Num răunit i 

Totalăunit iădeă 
înv mântă-  6 

 
 

gr dini e 3 

coli postliceale 3 

Totalăunit iădeăînv mântă
preuniversitar particular   6 
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Denumirea 
unit iiădeă

înv mântăcuă
PJ 

Unitate/unit ileăădeă
înv mântă

arondat /arondate 

Num răgrupe/clase,ănum răpre colari/eleviălaănivelul întregii unit iădeă
înv mântăcuăpersonalitateăjuridic  

TOTAL 

Nivelăpre colar Nivel primar 
Nivel 

gimnazial 
Nivel 

profesional 
Nivel liceal 

Nivel 
postliceal 

Grupe 
clase 

Pre colari
/elevi Nr. 

grupe 

Nr. 
pre-  
colari 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

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

ÎNV MÂNTăGIMNAZIAL–ÎNV MÂNTăPREUNIVERSITARăDEăSTAT,ăMEDIULăRURALă-  54 PJ 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Agrij 

coalaăPrimar ăR stol uă
De ert 

3 52 4 77 4 61       11 190 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Agrij 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăR stol uăDe ert 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Alma u 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăAlma u 

2 37 3 62 3 54       8 153 Gr dini aăcuăProgramă
NormalăMesteac nu 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Jebucu 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Jebucu 

1 18 2 32 3 46       6 96 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

B beni 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăB beni 

2 30 4 62 4 61       10 153 
coalaăPrimar ă”Vasileă

Ilu iu”ăCiocmani 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Ciocmani 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

B lan 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăB lan 

6 
 
 

93 11 156 8 153       25 402 
coalaăPrimar ăG lpîia 
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Gr dini aăcuăProgramă
NormalăG lpîia 

 
 

coalaăPrimar ă
”IoanichieăDruhora”ă
Chendrea 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Chendrea 

coalaăGimnazial ă
Gîlg uăAlma ului 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăGîlg uăAlma ului 

coalaăPrimar ăăChechi  
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăChechi  

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

B ni or 

Gr dini aăcuăProgram 
NormalăB ni or 

3 42 3 52 4 59       10 153 coalaăPrimar ăPeceiu 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Peceiu 

coalaă
Gimnazial ă

”AvramăIancu”ă
Aluni  

coalaăPrimar ăBenesat 

3 30 4 52 2 29       9 111 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Benesat 

coalaăPrimar ăăBiu a 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăBiu a 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăAluni  

coalaă
Gimnazial ă
”Gheorgheă
incai”ăBobota 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Bobota 

5 96 11 205 9 154       25 455 
coalaăPrimar ăZalnoc 

Gr dini aăcuăProgramăă
Normal Zalnoc 

coalaăGimnazial ăNr. 1 
Der ida 



 

Pag 10 /  200 

_______ 

                               ANULă COLAR  2015-2016                  STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăDer ida 

coalaă
Gimnazial ă

”Simionă
B rnu iu”ăBoc a 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăBoc a 

4 46 5 93 4 84       13 223 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăS l jeni 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Câmpia 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Borla 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Borla 

3 53 5 70 4 56       12 179 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Boghi  

coalaăPrimar ăBozie  

4 58 10 135 6 83       20 276 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăBoghi  
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăBozie  

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Buciumi 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Buciumi 

4,5 74 7 114 4 85       15,5 273 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Sângiorgiu de 
Mese  
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Bodia 

coalaăPrimar ăBogdana 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Bogdana 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Cam r 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCam r 3 51 6 76 6 78       15 205 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Carastelec 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Carastelec 

3 52 3 49 2 30       8 131 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Chie d 

coalaăPrimar ăSighetu 
Silvaniei 6 98 7 137 6 123       19 358 
Gr dini aăcuăProgramă
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NormalăChie d 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Sighetu Silvaniei 

coalaă
Gimnazial ă

”Horea”ăCizer 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 1 Cizer 

2 66 5 103 4 88       11 257 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Co eiu 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCo eiu 

2 24 4 46 4 43       10 113 
coalaăPrimar ăChilioara 
coalaăGimnazial ă

Archid 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Archid 

coalaă
Gimnazial ă
”Marcusă
Aurelius”ă

Creaca 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Creaca 

5 72 7 105 6 83       18 260 

coalaăGimnazial ăNr. 1 
Jac 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Jac 

coalaăPrimar ăBrebi 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Brebi 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Lupoaia 

coalaăPrimar ăBorza 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Borza 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Cristol  

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCristol  

2 26 4 38 2 25       8 89 
coalaăPrimar ăăNr.ă1ă

V leni 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăV leni 

coalaăPrimar ăăMuncel 
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coalaăPrimar ăPoianaă
On ii 

coalaă
Gimnazial ă

”VasileăBreban”ă
Cri eni 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCri eni 

4 57 7 87 3 43       14 187 

coalaăPrimar ăGârceiu 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Gârceiu 
ŞcoalaăPrimar ăCristur – 
Cri eni 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Cristur – Cri eni 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Cuz plac 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCuz plac 

3 44 7 77 4 66       14 187 

ŞcoalaăPrimar ăPetrindu 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Petrindu 
ŞcoalaăPrimar ăT maşa 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăT maşa 

coalaă
Gimnazial ăNr. 1 

Dobrin 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Dobrin 

4 44 7 68 2 33       13 145 

ŞcoalaăPrimar ă
Verveghiu 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Verveghiu 
ŞcoalaăPrimar ăDoba 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Doba 
ScoalaăPrimar ăSîncraiuă
Silvaniei 

Gradinita cu Program 
Normal Sîncraiu Silvaniei 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Dragu 

2 52 7 104 4 62       13 218 



 

Pag 13 /  200 

_______ 

                               ANULă COLAR  2015-2016                  STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN 

Dragu ŞcoalaăPrimar ăă
Voivodeni 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Voivodeni 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ăă
Fildu de Mijloc 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Fildu de Mijloc 

4 52 6 78 2 51       12 181 

ŞcoalaăPrimar ăFilduădeă
Sus 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Fildu de Sus 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Fildu de Jos 

ŞcoalaăPrimar ăTetişu 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăTetişu 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Gîrbou 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Gîrbou 

2 40 6 78 4 83       12 201 
ŞcoalaăPrimar ăC lacea 
ŞcoalaăPrimar ă
Popteleac 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Popteleac 

coalaă
Gimnazial ă

”AvramăIancu”ă
Halm d 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Halm şd 

4 79 8 123 4 81       16 283 

ŞcoalaăPrimar ăAleuş 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăAleuş 
ŞcoalaăPrimar ăăCerişa 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Cerişa 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Hereclean 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Hereclean 

2 24 2 32 2 32       6 88 Gr dini aăcuăProgramă
Normal Badon 
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coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Panic 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Panic 

4 65 8 91 6 67       18 223 

ŞcoalaăPrimar ăDioşod 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăDioşod 
ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1 
Gurusl u 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăGurusl u 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă
Horoatu Crasnei 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Stîrciu 

4 74 9 130 7 101       20 305 
ŞcoalaăăGimnazial ăNr. 1 
Stîrciu 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Horoatu Crasnei 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Ip 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Ip 

7 105 11 173 14 176       32 454 

ŞcoalaăGimnazial ăNr. 1 
Cosniciu de Jos 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Cosniciu de Jos 
ŞcoalaăPrimar ăCosniciuă
de Sus 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Cosniciu de Sus 
ŞcoalaăGimnazial ăNr. 1 
Z uan 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăZ uan 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Letca 

Gr dini aăcuăProgram 
Normal Letca 

1 21 4 57 3 60       8 138 ŞcoalaăPrimar ăCozla 

ŞcoalaăPrimar ăLemniu 
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coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Lozna 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Lozna 

2 26 3 34 3 37       8 97 ŞcoalaăPrimar ăă
Cormeniş 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Marca 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Marca 

4 73 7 115 4 62       15 250 

ŞcoalaăPrimar ăLeşmir 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăLeşmir 
ŞcoalaăPrimar ăŞumal 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăŞumal 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

M eri te 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăM erişte 

4 63 8 98 6 84       18 245 

ŞcoalaăPrimar ăUileacu-
imleului 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal-Uileacuă imleului 
ŞcoalaăPrimar ăăDoh 

ŞcoalaăPrimar ăCriştelec 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCriştelec 
ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
Giurtelecu- imleului 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Giurtelecu-

imleului 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Aghire  

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăAghireş 

5 67 9 95 6 76       20 238 
ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
MeseşeniiădeăSus 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăMeseşeniiădeă
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Sus 
ŞcoalaăPrimar ăă
MeseşeniiădeăJos 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal MeseşeniiădeăJos 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Mir id 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăMirşid 

4 74 6 117 4 72       14 263 

ŞcoalaăPrimar ăMoigrad 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Moigrad 

ŞcoalaăPrimar ăPopeni 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Popeni 

coalaă
Gimnazial ă

”TraianăCre u”ă
N pradea 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăN pradea 

5 77 9 138 7 130       21 345 

ŞcoalaăPrimar ăăTraniş 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăTraniş 
ŞcoalaăPrimar ăSomeşă
Gurusl u 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăSomeşăGurusl u 
ŞcoalaăăGimnazial ă
"Petre Hossu" Cheud 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 1 Cheud 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 2 Cheud 

coalaăPrimar ăNr.ă2ă
Cheud 

coalaă
Gimnazial ă
”PetriăMor”ă

ŞcoalaăPrimar ăăBilghez 
6 131 12 196 11 197       29 524 Gr dini aăcuăProgramă

NormalăNuşfal u 
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Nu fal u Gr dini aăcuăProgramă
Normal  Bilghez 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Pericei 

ŞcoalaăPrimar ă"Iuliuă
Maniu"ăB d cin 

8 156 9 151 8 148       25 455 Gr dini aăcuăProgramă
Prelungit Nr. 1 Pericei  

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăB d cin  

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Plopi  

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă1ăPlopiş 

5 88 11 133 8 128       24 349 

ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă  
Iaz 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Iaz 
ŞcoalaăGimnazial ăăNr.ă1ăă
F getu 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă1ăF getu 

ŞcoalaăPrimar ăNr.ă2ă
F getu 
ŞcoalaăPrimar ăNr.ă3ă
F getu 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă2ăF getu 

coalaă
Gimnazial ă
”Gheorgheă
Munteanu”ă

Poiana Blenchii 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Poiana Blenchii 

3 38 4 65 4 58       11 161 ŞcoalaăPrimar ăăGostila 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Gostila 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Româna i 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăRomânaşi 

7 105 11 176 5 121       23 402 ŞcoalaăPrimar ă
Cium rna 
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Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCium rna 
ŞcoalaăPrimar ăP uşa 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăP uşa 
ŞcoalaăPrimar ăPoarta 
S lajului 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăPoartaăS lajului 
ŞcoalaăPrimar ăChichişa 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăChichişa 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Romita 
ŞcoalaăPrimar ăRomita 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Rus 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Rus 

2 27 3 36 4 51       9 114 Gr dini aăcuăProgramă
Normal Fîntînele-Rus 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

imi na 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăŞimişna 

1 19 3 45 3 40       7 104 

coalaă
Gimnazial ă

”PetreăDulfu”ă
S l ig 

Gr dini aăcu Program 
NormalăS l ig 

2 24 3 42 2 42       7 108 ŞcoalaăPrimar ăNo ig 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNo ig 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Deja 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Deja 

2 30 5 63 4 52       11 145 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Sînmihaiu 
Alma ului 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Sînmihaiu 
Almaşului 3 52 5 78 4 57       12 187 

ŞcoalaăPrimar ăBercea 
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Gr dini aăcuăProgramă
Normal Bercea 
ŞcoalaăPrimar ăSînt  
M rie 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăSînt  M rie 

coalaă
Gimnazial ă

”VasileăLuc cel”ă
Some ăOdorhei 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăSomeşăOdrohei 

5 77 9 129 5 101       19 307 

ŞcoalaăPrimar ăIn u 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăIn u 

ŞcoalaăPrimar ăDomnin 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Domnin 

ŞcoalaăPrimar ăŞoimuş 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăŞoimuş 

coalaă
Gimnazial ă

”SzikszaiăLajos”ă
am ud 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăŞamşud 

4 87 9 127 5 94       18 308 ŞcoalaăPrimar ăValeaă
Pomilor 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Valea Pomilor 

coalaă
Gimnazial ă

”Aureliaă iăLaz ră
Cosma”ăTreznea 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Treznea 

2 34 3 48 3 50       8 132 
ŞcoalaăPrimar ăBozna 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă
Valc uădeăJos 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăValc uădeăJos 

7 110 14 188 9 141       30 439 Gr dini aăcuăProgramă
Normal Lazuri 
ŞcoalaăGimnazial ăNr. 1 
Valc uădeăSus 
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Gr dini aăcuăProgramă
NormalăValc uădeăSus 

ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
Preoteasa 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Preoteasa 
ŞcoalaăPrimar ă
Subcetate 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Subcetate 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Vîr ol  

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăVîrşol  

3 38 7 92 6 72       16 202 ŞcoalaăPrimar ăRecea 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Recea 

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Zalha 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Zalha 

2 24 3 30 2 30       7 84 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Ceaca 
ŞcoalaăPrimar ăăValeaă
Lung  

coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ă

Zimbor 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Zimbor 

2 23 3 47 3 38       8 108 

ÎNV MÂNTăGIMNAZIAL-ÎNV MÂNTăPREUNIVERSITAR DE STAT, MEDIUL URBAN - 13 PJ 

coalaăGimnazial ă
”IuliuăManiu”ăȘal u 

   10 211 10 231       20 442 

coalaăGimnazial ă
”SimionăB rnu iu”ă

Șal u 
   18 492 15 413       33 905 

coalaăGimnazial ă
”Porolissum”ăȘal u 

coalaăGimnazial ăă
"GeorgeăCoşbuc"ă
Zal u 

  13 243 11 228       24 471 
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coalaăGimnazial ă
”GheorgheăLaz r”ă

Șal u 
   15 389 10 265       25 654 

coalaăGimnazial ă
”MihaiăEminescu”ă

Șal u 
   30 692 26 643       56 1335 

coalaăGimnazial ă
”CorneliuăCoposu”ă

Șal u 
   13 341 12 285       25 626 

coalaăGimnazial ă
”AndreiăMure anu”ă

Cehu Silvaniei 

ŞcoalaăPrimar ăă
Nadiş 

3 48 11 214 9 218       23 480 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăăNadi  
ŞcoalaăăPrimar ă
"GheorgheăŞincai"ă
Motiş 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăMoti  

coalaăGimnazial ă
”GyulaffyăLaszlo”ă

Cehu Silvaniei 

coalaăPrimar ă
Ulciug 

  8 153 7 142       15 295 

coalaăGimnazial ă
”LucianăBlaga”ă

Jibou 
   12 330 11 249       23 579 

coalaăGimnazial ă
”Silvania”ă imleuă

Silvaniei 
   17 410 16 402       33 812 

coalaăGimnazial ă
”Horea”ă imleuă

Silvaniei 

ŞcoalaăPrimar ăBic 

7 165 6 110 4 91       17 366 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Bic 
Gr dini aăcuăProgramă
Prelungit Nr. 1 

imleuăSilvaniei 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal  Nr. 2 Pusta 
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Gr dini aăcuăProgramă
Normal  Cehei 

coalaăGimnazial ă
Nr. 1 Pusta 

   11 267 8 157       19 424 

coalaăGimnazial ă
”BathoryăIstvan”ă

imleuăSilvaniei 
   5 107 5 101       10 208 

ÎNV MÂNTăPRE COLAR-ÎNV MÂNTăPREUNIVERSITARăDEăSTAT - 14 PJ 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit 
”Prichindel” Jibou 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 2 Jibou 

19 399           19 399 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 3 Jibou 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Cuceu 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Rona 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit 

Nr.ă2ă imleuă
Silvaniei 

Gr dini a cu Program 
NormalăNr.ă4ă imleuă
Silvaniei 

9 183           9 183 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit 

Nr.ă3ă imleuă
Silvaniei 

 10 220           10 220 

Gradini aăcuă
Program Prelungit 

Nr.ă1ăȘal u 

 
 
 

10 274           10 274 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit 
”Pinochio”ăȘal u 

 10 250           10 250 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit 
”Voinicel”ăȘal u 

 7 160           7 160 
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Gr dini aăcuă
Program Prelungit 

Nr.ă5ăȘal uă 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă7ăZal u 

9 161           9 161 

Gr dini aăcuă
Program Normal Nr. 

8 Șal u 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă4ăZal u 

9 174           9 174 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit 

”IonăCreang ”ăȘal u 
 10 289           10 289 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit  

”C su aăcuăPove ti”ăă
Șal u 

 8 233           8 233 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit  

”PiticiiăIste i”ăăȘal u 
 8 190           8 190 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit  

Nr.ă12ăȘal u 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă13ăZal u 

7 170           7 170 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit  

”Dumbravaă
Minunat ”ăȘal u 

 7 172           7 172 

Gr dini aăcuă
Program Prelungit  

”Piticot”ăCehuă
Silvaniei 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Ulciug 

11 220           11 220 

 
ÎNV MÂNTăLICEAL,ăăPOSTLICEAL- ÎNV MÂNTăPREUNIVERSITARăDEăSTATă-  24 PJ 

 

Liceul Tehnologic 
”Cserey-Goga”ă

Crasna 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Crasna 

14 249 15 342 12 241 3 62 10 200   54 1094 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 1 Huseni 
Gr dini aăcuăProgramă
Prelungit Crasna 
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Gr dini aăcuăProgramă
Normal Marin 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Ratin 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 2 Huseni 

Liceul Tehnologic 
Nr.ă1ăGîlg u 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăGâlg u 

4 79 7 104 6 96   4 83   21 362 

ŞcoalaăGimnazial  
Nr. 1  Fodora 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Fodora 
ŞcoalaăPrimar ăGlod 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Glod 

Liceul Tehnologic 
”LiviuăRebreanu” 

Hida 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Hida 

6 90 8 131 5 108 3 52 5 95   27 476 

ŞcoalaăPrimar ă
SîmpetruăAlmaşului 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Sîmpetru 
Almaşului 
ŞcoalaăPrimar ăRacîş 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăăRacîş 
ŞcoalaăPrimar ă
Trestia 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Trestia 

Liceul Tehnologic 
”IoachimăPop”ă

Ileanda 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Ileanda 

4 75 7 135 7 124 1 13 6 102   25 449 ŞcoalaăPrimar ă
Dolheni 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Dolheni 
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Liceul Tehnologic 
Nr.ă1ăNu fal u 

       5 105 6 118   11 223 

Liceul Tehnologic 
Nr. 1 Sîg 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Sîg 

7 119 12 210 10 186 2 40 3 31   34 586 

ŞcoalaăGimnazial ăă
Nr. 1 Tusa 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 1  Tusa 
ŞcoalaăPrimar ăNr.ă2ă
Tusa 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 1 Mal 
ŞcoalaăPrimar ăNr.ă2ă
Mal 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 2 Mal 

Liceul Tehnologic 
Nr. 1 Surduc 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Surduc 

4 57 7 122 7 118 2 36 6 113   26 446 

Gr dini aăcuăProgramă
NormalăCristol el 
ŞcoalaăPrimar ăTih u 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăTih u 
ŞcoalaăPrimar ă
Turbu a 

Liceul Tehnologic 
Nr.ă1ăS rm ag 

Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 3 
S rm şag 

9 171 17 293 15 246 4 87 7 147   52 944 

coalaăGimnazial ă
Nr.ă2ăS rm ag 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 1 
S rm şag 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Nr. 2 
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S rm şag 

coalaăGimnazial ă
"Ady Endre" Lompirt 
Gr dini aăcuăProgramă
Normal Lompirt 
ŞcoalaăPrimar ăă
"Ilosvai Selymes 
Peter"ăIlişua 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăIlişua 

ColegiulăNa ională
”Silvania”ăȘal u 

         36 1052   36 1052 

Liceul 
Pedagogic”Gh. 

incai”ăȘal u 
         24 688   24 688 

LiceulăOrtodoxă”Sf.ă
Nicolae”ăȘal u 

   5 88 1 14   4 81   10 183 

Liceul Reformat 
”Wesselenyi”ăȘal u 

Gr dini aăcuăProgramă
Normală”Wesselenyi”ă
Zal u 3 65 5 110 3 72   12 301   23 548 
Gr dini aăcuăProgramă
NormalăNr.ă6ăZal u 

Colegiul Tehnic 
”AlesandruăPapiuă

Ilarian”ăȘal u 
         36 959   36 959 

Liceul Tehnologic 
”VoievodulăGelu”ă

Șal u 
       8 207 19 389 2 33 29 629 

Liceul Tehnologic 
”MihaiăViteazul”ă

Șal u 
       4 111 23 505   27 616 

Liceul cu Program 
Sportivă”Avramă

Iancu”ăȘal u 
   9 195 10 186   5 114   24 495 
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LiceulădeăArt ă”Ioană
Sima”ăȘal u 

   10 222 10 204   4 119   24 545 

Liceul Tehnologic 
”Gh.ăPopădeă

B se ti”ăCehuă
Silvaniei 

       4 80 19 444   23 524 

LiceulăTeoretică”Ionă
Agârbiceanu”ăJibou 

         16 457   16 457 

Liceul Tehnologic 
”OctavianăGoga”ă

Jibou 
   9 198 10 214 4 78 10 248   33 738 

ColegiulăNa ională
”SimionăB rnu iu”ă

imleuăSilvaniei 
         24 688   24 688 

Colegiul Tehnic 
”IuliuăManiu”ă
imleuăSilvaniei 

       2 50 22 541 1 28 25 619 

Liceul Tehnologic 
”IoanăOssian”ă
imleuăSilvaniei 

       4 103 11 195 1 28 16 326 

coalaăPostliceal ă
Sanitar  

           9 232 9 232 

 
ÎNV MÂNTăSPECIAL-ÎNV MÂNTăPREUNIVERSITARăDEăSTATă- 1 PJ 

 
Centrulă colară

pentruăEduca ieă
Incluziv ă imleuă

Silvaniei 

CentrulăŞcolarăpentruă
Educa ieăIncluziv ă
"Speran a"ăZal u 

1 7 8 64 12 94 1 11 1 8   23 184 

 
ÎNV MÂNTăPRIVATă/ă COLIăPOSTLICEALEăSANITAREă 

 
coalaăPosliceal ă

Sanitar ă
”Christiana” 

           10 233 10 233 



 

Pag 28 /  200 

_______ 

                               ANULă COLAR  2015-2016                  STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN 

 
 
 
 
 

coalaăPosliceal ă
Sanitar ă”Vasileă

Goldi ” 
           2 36 2 36 

coalaăPosliceal ă
Sanitar ă”FEG” 

           3 81 3 81 

ÎNV MÂNTăPRIVAT- GR DINI E 

Gr dini aă”Sfântaă
Inim ăaăluiăIsus” 

 3 52           3 52 

Gr dini aăCre tin ă
”David” 

 2 42           2 42 

Gr dini aă”Peteră
Pan” 

 2 20           2 20 

 
                                                                                  INSPECTORATULă COLARăJUDE EANăS LAJ 

CASAăCORPULUIăDIDACTICăS LAJ 

CENTRULăJUDE EANăDEăRESURSEă IăASISTEN ăEDUCA IONAL ăS LAJ 

CLUBULăSPORTIVă COLARăZAL U 34 472 

CENTRULăJUDE EANăDEăEXCELEN ăZAL Uă 32 495 

PALATULăCOPIILORăZAL U 142 1816 

CLUBUL COPIILOR JIBOU 70 950 

CLUBULăCOPIILORă IMLEUăSILVANIEI 59 885 

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI 60 811 
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Tabel 2.3.aăăEfectiveleădeăcopiiăşiăeleviăpeăformeădeăînv mânt 

Categoriiădeăcopiiăşiăelevi Num r Obs. 

Preşcolari 7331  

Elevi în clasele preg titoareă iăclaseleăI-IV 11114 Înv mântădeămas ă+ăintegratăart  

Elevi în clasele V-VIII 9413 
Înv mântădeămas ă+ăintegrată iă

suplimentarăart ,ăsportiv,ă”AăDouaă ans ” 
Elevi liceu – totală(zi,ăseral,ăfrecven ăredus )ă iăînv mântăprofesional 8694  

Eleviăpostliceală(bugetă+ătax ) 321  

TOTALăcopiiăşiăeleviă– inv mântădeămas  36873  

Elevi înv mânt specială(pre colar,ăprimar,ăgimnazial,ăliceal) 184  

TOTALăcopiiăşiăeleviăăjude  37057  

 Sursa de date :ăISJăS LAJ 

 
Tabel 2.3.băReparti iaăunit ilorădeăînv mântădeăstatăînăprofilăteritorialăînăanulăşcolarăă2015-2016 

Nr. 
crt. 

Unit iăfinan ateădeă
MENCS i 

 ConsiliulăJude ean 

Gr dini e coli primare 
coli 

gimnaziale 
Unit iădeănivelă

liceal 
coli 

postliceale 
Înv mântă

special 
Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban 

1 10 170 26 81 1 73 14 8 15 0 1 0 2 

                     Sursaădeădate:ăISJăS LAJ 
 
2.4.  SITUA IIăCOMPARATIVE  (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) 
   a.ăEfectiveădeăcopiiăînăgr dini eă/ăeleviăînăăînv mântulăprimar,ăînv mântulăgimnazială(integrată iăsuplimentar,ăsportiv,ă”AăDouaă ans ” 

Anulă colar Num rătotalăeleviăînv mântă
preşcolar 

Num rătotalăeleviăînv mântă
primar 

Num rătotalăeleviăînv mântă
gimnazial 

2011-2012 9051 9887 9913 

2012-2013 7744 11172 9888 

2013-2014 7595 11083 9916 
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2014-2015 7548 11055 9652 

2015-2016 7331 11114 9413 

    

b.ăUnit iăcuăpersonalitateăjuridic  

Anulăşcolar 
Totalăunit iăcuă
personalitate 

juridic  

Gr di-
ni e 

coliă
gimna-
ziale 

Colegii/ 
licee/ 

Şcoliădeă
arteăşiă
meserii 

Unit iă
înv mântă

special 

Şcoliă
post-

liceale 

Palate/ 
cluburi ale 

elevilor 

Club 
sportiv 
şcolar 

ISJăşiăunit iă
conexe + 

CJExcelen  

2009-2010 141 26 81 22 1 2 1 4 1 3 

2010-2011 126 21 71 23 0 2 1 4 1 3 

2011-2012 115 15 67 23 0 1 1 4 1 3 

2012-2013 104 4 67 23 0 1 1 4 1 3 

2013-2014 115 15 67 23 0 1 1 4 1 3 

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

2015-2016 115 14 67 23 0 1 1 4 1 4 
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2.5. MODIFIC RIăÎNăANULă COLARă2015-2016 (începând cu 1.09.2015)  ÎNăRE EAUAă
UNIT ILORăDEăÎNV MÂNTă 

 
 

2.5.1. DESFIIN AREă UNIT Iă (LAă SOLICITAREAă AUTORIT ILORă ADMINISTRA IEIă
PUBLICE LOCALE CA URMAREăAăSC DERII  EFECTIVELOR DE COPII/ ELEVI), ÎNCEPÂND 
CU 1 SEPTEMBRIE 2015 
   

2.5.1.a.ăDesfiin areă coliăprimareă– 10ăunit i 
  1. ŞcoalaăPrimar ăRatină(structur ăaăLiceuluiăTehnologică”Cserey-Goga”ăCrasna) 
  2. ŞcoalaăPrimar ăNr.ă2ăHuseniă(structur ăaăLiceuluiăTehnologică”Cserey-Goga”ăCrasna) 
  3. coalaăPrimar ăMesteac nuăă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăAlma u) 
  4. coalaăPrimar ăDrighiuă(structur ăaă coliiăGimnaziale “AvramăIancu”ăHalm d) 
  5. coalaăPrimar ăValeaăLozneiăă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăLozna) 
  6. coalaăPrimar ăSângiorgiuădeăMesesăă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăBuciumi) 
  7. coalaăPrimar ăBadonăă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăHereclean) 
  8. coalaăPrimar ăR stol uăDe ertăă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăAgrij) 
  9. coalaăPrimar ăS l jeniăă(structur ăaă coliiăGimnazialeă”SimionăB rnu iu”ăBoc a) 
10. coalaăPrimar ăFilduădeăJosă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăFilduădeăMijloc). 

 
 2.5.1.b.ăDesfiin areăgr dini eă– 8ăăunit i 

1. Gr dini aăcuăProgramăNormalăBuza ă(structur ăaăŞcoliiăGimnazialeăNr.ă1ăRus) 
2. Gr dini aăcuăProgramăNormalăPor ă(structur ăaăŞcoliiăGimnazialeăăNr.ă1ăMarca) 
3. Gr dini aăcuăProgramăNormalăValeaăLozneiă(structur ăaă coliiăGimnazialeăNr.ă1ăLozna) 
4. Gr dini aăcuăProgramăNormalăPurc re ă(structur ăaăŞcoliiăGimnazialeăăNr.ă1ăLetca) 
5. Gr dini aăcuăProgramăNormalăCozlaă(structur ăaăăŞcoliiăGimnazialeăăNr.ă1ăLetca) 
6. Gr dini aăcuăProgramăNormalăLemniuă(structur ăaăăŞcolii Gimnaziale  Nr. 1 Letca) 
7. Gr dini aă cuă Programă Normală R stociă (structur ă aă ă Liceuluiă Tehnologică ”Ioachimă Pop”ă

Ileanda) 
8. Gr dini aăcuăProgramăNormalăNegreniă(structur ăaăLiceuluiăTehnologică”IoachimăPop”ă 

Ileanda). 
 

 



 

  STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN         ANULă COLAR  2015-2016 

 

 

                                                         CAPITOLUL III  

 

       RESURSE UMANE  
 

 

3.1.ăORGANIGRAMAăINSPECTORATULUIă COLARăJUDE EANăS LAJ 
 

 INSPECTORă COLARăGENERAL 
 prof. POP Maria 

 
 INSPECTORIă COLARIăGENERALIăADJUNC I 

 prof. dr. KOVACS Irina-Elisabeta 
 prof. GUDEA Mioara 

 
 DOMENIUL MANAGEMENT 

 
 prof. LUNGU Viorel - inspectoră colară- managementul resurselor umane; 
 prof. CRI AN Laura Ruxandra-inspectoră colarăpentruămanagementăinstitu ional;  
 prof. CERNUCAN Lorena- inspectoră colarăpentruădezvoltareaăresurselorăumaneă iă

educa ieăpermanent ; 
 prof. POP Natalia-Aida -inspectorăşcolar pentru proiecte educa ionale; 
 prof. JURC  Ildiana- inspectoră colar pentruăactivit iăextra colare.   

 
 DOMENIUL CURRICULUMă IăINSPEC IEăŞCOLAR ă 

 
 prof. PU CA  Floare - inspectoră colarăpentruămonitorizareaăprogramelorăprivindăaccesulă

laăeduca ie;ăinspectoră colară- informatic ; 
 prof. SOUCA Valentina Lucia - inspectoră colară- educa ieătimpurie; 
 prof. dr. S R CU -COM NESCU Teodor - inspectoră colară - înv mântă primară iă

alternativeăeduca ionale,ăsec iaăromân ; 
 prof. HARI Tunde-Hajnalka - inspectoră colară - înv mântă primară şiă alternativeă

educa ionale,  sec iaămaghiar ; 
 prof. LUCACIU Marcel - inspectoră colară- limbaă iăliteraturaăromân ; 
 prof. ROZS Rita - inspectoră colară- minorit iăna ionale; 
 prof. HOSSU Cristina-Ioana - inspectoră colară- limbaăenglez ăşi limbaăfrancez ; 
 prof. OPRI  Adonia-Augustina - inspectoră colară- matematic ; 
 prof. CHIS Dana - inspectoră colară- biologie, chimie-fizic ; 
 prof. M RGINEAN Viorel - inspectoră colară– socio-umane, istorie; 
 prof. SURăăD nu  - inspectoră colară- geografie; 
 prof. GOZMAN Daniela  - inspectoră colară - înv mântăprofesională iă tehnic, înv mântă

particular; 
 prof. COZAC Alina- inspectoră colară - educa ieă fizic ă iăsport cuăatribu iiăsuplimentareă laă

arte; 
 prof. BOHA Claudia - inspectoră colară- religie; 
 prof. IANC Petru-Ioan - inspector colară- înv mântăspecial. 

 
 

 JURIDIC 
        
       prof. JELER Viorica - jurist 
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 DOMENIUL   ECONOMIC ŞIăADMINISTRATIV 

 
 ec. CHE EăCorina - contabil- ef; 
 ec. OROIAN Georgeta - salarizare, normare; 
 ing. BLIDAR Denisa -  informatizare; 
 IANC Leontina - re eaă colar ,ăplană colarizare;                                                                           
 TEREC Dana - secretariată iăarhiv ; 
 FLOREA Andrea-Monika - casier,ăinvesti ii; 
 sing. FLOA IU Marilena - investi ii; 
 MOLDOVAN Peter- ofer. 
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3.2.  ORGANIGRAMAăCASEIăCORPULUIăDIDACTICăS LAJ 

COMPARTIMENT RESURSE, 
INFORMARE, DOCUMENTARE, 

CONSULTAN ă 

COMPARTIMENT FINANCIAR-
ADMINISTRATIV 

Administrator financiar 
Ec. Lucia SURD 

 
 

COMPARTIMENTUL PROGRAME 

Prof. Corina 
BUMBAŞ 

Prof. Sanda 
BULG REAN 

COMPARTIMENT 
INFORMATIZARE 

COMPARTIMENT 
BIBLIOTEC  

 

MINISTERUL EDUCA IEIăă IăCERCET RIIă TIIN IFICE 

 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRA IE 

DIRECTOR -  CCD 
Prof. CorinaăFOR  

Prof. Alexandru 
MUREŞAN 

Analist programator 
MirelaăCOSTRU  

Bibliotecar  
Rodica TURC 
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  3.3. ORGANIGRAMAăCENTRULUIăJUDE EANăDEăRESURSEăŞIăDEăASISTEN ăEDUCA IONAL ăS LAJ 
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3.4.  ÎNCADRAREA CU PERSONAL LA PALATUL COPIILOR ZAL U/CLUBURILE COPIILOR 
     

UNITATEA 

ÎNCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC 

N
o

rm
e

: 
 

d
id

ac
ti

c-
au

xi
lia

r 

N
o

rm
e 

n
ed

id
ac

ti
c 

NORME 
TOTAL 

 Titulari 

S
u

p
li

n
it

o
ri

 
ca

lif
ic

a
i 

S
u

p
li

n
it

o
ri

 
ne

ca
lif

ic
a

i 

Plata 
cu 
ora 

Total 
 

Total 
norme 

didactice 

Palatul 
CopiilorăZal u 

15 1 - 0.25 16 16.25 3 3 22.25 

Clubul Copiilor 
ŞimleuăSilvaniei 4 2 1 - 7 7 1 1 9 

Clubul Copiilor 
Jibou 

5.50 1 - 1.5 7 7 0.75 1 8.75 

Clubul Copiilor 
Cehu Silvaniei 

3 2.5 - 1.5 7 7 0.25 1 8.25 

Total 27.5 6.5 1 3.25 37 37.25 5 6 48.25 

 
 
3.5. OCUPAREA POSTURILOR CU PERSONAL/CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE 
AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC - JUDE ULăS LAJ 
 
3.5.1.  Num rătotalădeăcadreădidactice/ăpersonalădidacticăauxiliar/ăpersonalănedidactic 
 

Perioada 
Num rătotală 

posturi 
didactice 

Num răă 
personal didactic auxiliar 

Num ră 
personal nedidactic 

01.10.2014 3154.25  342  792  

01.10.2015 3093.75 339.5 775 

01.10.2016 
 

3046.75 
 

 
457.50 

 

 
704.00 

 
 
 
3.5.2. Raportulă num rului de norme - personal didactic de predare / personal didactic 
auxiliar /  personal nedidactic - jude ulăS laj 
 

Perioada 
Num rănormeă

cadre didactice 

Raportulănum răcadreă
didactice/ănum răpersonală

auxiliar 

Raportulănum răcadreă
didactice/ănum răpersonală

nedidactic 

01.10.2014 3154.25 9.22 3.98 

01.10.2015        3093.75 9.11 3.99 

01.10.2016 
 

3046.75 
 

6.65 4.32 
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47.66% 

11.11% 

34.48% 

6.75% 

Ocupate cu titulari  in

mediul urban

Ocupate cu suplinitori  in

mediul urban

Ocupate cu titulari  in

mediul rural

3.5.3. Gradul de acoperire a normelor/posturilor 
 

Data la 
care s-au 

primit 
datele 

Num ră
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  
în mediul 

urban 

Ocupate 
cu 

titulari  
în mediul 

rural 

Ocupate 
cu 

suplinitori  
în mediul 

rural 

01.10. 
2014 

3154.25 2548,30 606 1461,62 378 1086,67 227,96 

01.10. 
2015 

3093.75 
 

2521.37 
 

 
572.378 

 
1421.85 

 
198 

 

 
1099.51 

 

 
374.4 

 

01.10. 
2016 

 
3046.75 

 

 
2502.99 

 

 
543.76 

 

 
1452.5 

 

 
205.57 

 

 
1050.49 

 

 
338.19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Distribu ieănormeădidacticeăpeăcategorii 

Perioada Categoria Urban Rural TOTAL 

01.10.2014 Titulari 47 % 35 % 82 % 

01.10.2015 Titulari 45.95 % 35.53 % 81.48 % 

01.10.2016 Titulari 47.66% 34.48% 82.14% 

01.10.2014 Suplinitori 11 % 7 % 18 % 

01.10.2015 Suplinitori 6.40 % 12.2 % 18.52 % 

01.10.2016 Suplinitori 6.75% 11.11% 17.86% 

 

Perioada Categoria Urban Rural TOTAL 

01.10.2014 Califica i 58 % 40,60 % 98,60 % 

01.10.2015 Califica i 51.8 % 46.18 % 97.98 % 

Distri uţie or e dida ti e pe ategorii 
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01.10.2016 Califica i 53.96 % 44.49 % 98.45 % 

01.10.2014 Necalifica i 0 % 1,40 % 1,40 % 

01.10.2015 Necalifica i 0.55 % 1.465 % 2.01 % 

01.10.2016 Necalifica i 0.44 % 1.11 % 1.55 % 

 

 

 
 
 
 
 

Ocupate cu titulari în

mediul rural

Ocupate cu suplinitori 

calificați î  ediul 
rural 

Ocupate cu suplinitori 

ecalificați î  ediul 
rural 

34.48% 

10.01% 

304.66 

33.53 

1.11% 

1050.49 

Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul rural 

Ocupate cu titulari în

mediul urban

Ocupate cu suplinitori 

calificați î  ediul 
urban 

Ocupate cu suplinitori 

ecalificați î  ediul 
urban 

47.66% 

6.30% 

0.44% 

1452.50  

192.02 

 

13.55 

Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul urban 
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Distributiaănormelorădidacticeăpeăniveleădeăînv mânt 
 

Nivelădeăşcolarizare Num rănormeădidactice 
Procentul de acoperire a 

normelor/ posturilor 

Preşcolar 486.50 
 

100 % 

Primar 
630 

 
100 % 

Gimnazial-liceal-profesional-
postliceal 

1930.25 100 % 

 
 
 

75.64 % 

24.36 % 

Diagrammtitel 

Ocupate cu titulari  în

mediul rural

Ocupate cu suplinitori  in

mediul  rural

Situa iaăocup riiăposturilorăînămediulărural 

87.60 % 

12.40% 

Ocupate cu titulari  in

mediul urban

Ocupate cu suplinitori  in

mediul urban

Situa ia ocup riiăposturilorădinămediulăurban 
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Activit i/ac iuniădesf şurateălaănivelulăcompartimentului: 

 centralizarea datelor privind încadrarea cu personal didactic; 
 analiza la nivelul Comisiei paritare a I.S.J. S lajă aă situa iiloră deă pretransferă şiă detaş riă careă auă

ap rutăînăafaraăCalendarului,ăconformăart.ă98ădinăOMECSă5559/27.10.2015; 

 monitorizareaă organiz riiă concursuriloră deă c treă unit ileă şcolareă pentruă anulă şcolară 2015-2016, 
conform OMEN nr.4959/ 02.09.2013; 

 refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare 
aărestructur riiăre eleiăşcolare,ăaătransform riiăunorăunit iădeăînv mântăînăunit iădeăaltănivelăşiăaă
schimb riiădenumiriiăunit ilorădeăînv mântăpeăparcursulăanuluiăşcolar; 

 emiterea deciziilor de repartizare pentru cadrele didactice. 
 

LaănivelulăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ăprincipaleleăactivit iăaleăCompartimen-
tuluiăResurseăUmaneăînăsemestrulăIădinăanulăşcolară2015-2016ăauăfostăurm toarele: 

 s-aăconstituităcomisiaădeămobilitateălaănivelulăjude uluiăS laj,ăcomisiaădeămonitorizareăaăconcursuri-
lorădeăocupareăaăposturilorăvacantateăpeăparcursulăanuluiăşcolar,ăfiecareămembruăalăcomisieiăluândă
laăcunoştin ăatribu iileăceăleărevinăînăacestăsens; 

 au fost întocmite procedurile de lucru pe componenta Mobilitate; 
 au fost gestionateă peti iileă peă componentaă mobilitate,ă r spunzându-se acestora în termenele 

legale; 
 aăfostăoferit ăconsultan ădirectorilorăunit ilorădeăînv mânt pe componenta Mobilitate; 
 auăfostăpreg titeăşiătransmiseădirectorilorăunit ilorădeăînv mântămaterialeăajut toare,ăreferitoareălaă

Metodologia–cadruăprivindămobilitateaăpersonaluluiădidacticădinăînv mântulăpreuniversitar pentru 
anulăşcolară2016-2017; 

 au fost postate pe site-ul: www.isjsalaj.ro, la  sectiuneaăă“Resurse umane”: 
1. Legisla iaăreferitoareălaăocupareaăposturilorăpeăparcursulăanuluiăşcolară2015-2016; 
2. Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactică dină înv mântulă preuniversitar 

pentru anulăşcolară2016-2017; 
3. modele de cereri – tipizate, extrase din OMEN nr. 5559/27.10.2015, necesare etapelor de 

mişcareăale pesonalului didactic; 
4. tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri; 
5. informa iiăutileăpentruăetapeleăderulateăînăcadrulămobilit iiăpersonaluluiădidactic; 
6. macheta posturilorăvacanteăînăanulăşcolară2015-2016. 
 
 Înăcadrulăşedin elorăpubliceădesf şurateăconformăCalendaruluiămişc riiăpersonaluluiă
didactic,ăauăfostăsolu ionateăurm toareleăsitua ii: 
 

Nr crt Motiv ocupareă/ăEtap  repartizare 
Num ră

candida i 
1 Completareaănormeiădidacticeăpeăperioad ănedeterminat  15 

2 Completareaănormeiădidacticeăpeăperioad ădeterminat  31 

3 
Restrângereădeăactivitateăsolu ionat ăprinătransferăconsim ităîntreăunit ileădeă
înv mânt 8 

4 Restrângereădeăactivitateăsolu ionat ăprinărepartizareăînă edin  public  3 

5 Repartizareăînăbazaăart.ă253ădinăLegeaăeduca ieiăna ionaleănr.ă1/2011 27 

6 Pretransferăconsim ităîntreăunit ileădeăînv mânt 45 

7 
Prelungirea duratei contractului individualădeămunc ăpeăperioad  
determinat ,ăcandidatăcuădefinitivatăcuănota/mediaăcelăpu ină7 

70 

http://www.isjsalaj.ro/
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8 
Prelungireaădurateiăcontractuluiăindividualădeămunc ăpeăperioadaă
determinat ,ăcandidatăf r ădefinitivată iăcu nota/media celăpu ină7 

7 

9 
Prelungirea duratei contractuluiăindividualădeămunc ăpeăperioad ă
determinat , candidat cuănota/mediaăcelăputină5ăsauăîntreă5ă i 7 

21 

10 Angajareăpeăperioad  nedeterminat -titularizare 24 

11 Deta areăînăinteresulăînv mântului 74 

12 Deta areăînăinteresulăînv mântuluiăpentruărestrângereănesolu ionat  25 

13 Deta areălaăcerere 28 

14 Ocupareăînă edin  public ă(angajareăpeăperioad ădeterminat ) 158 

15 Angajareăpeăperioad ădeterminat ă- candida iăcuănote din 2016 147 

16 Angajareăpeăperioad ădeterminat ă- candida iăcuănoteădin 2014, 2015 19 

17 Angajareăpeăperioad ădeterminat ă- candida iăcuănoteădin 2013 5 

18 Angajareăpeăperioad ădeterminat  - candida iăcuănoteădină2010, 2011, 2012 3 

19 
Ocupareăcuăpersonalădidacticăf r  studiiăcorespunz toareăpostuluiăpeă
perioad ădeterminat  

36 

20 Plata cu ora personal didactic pensionat 90 

21 Plata cu ora - personal didactic asociat 48 

21 Plata cu ora pentruăangajatăcalificatăpeăperioad  de maximum 60 zile 11 

22 Plata cu ora pentru angajatănecalificatăpeăperioad  de maximum 30 zile 13 
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Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor din 20 iulie 2016 s-aădesf şuratăînăcentrulădeăconcursăconstituitălaăColegiulăNa ională„Silvania”ăZalau,ă

asigurându-seărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoareăînăceeaăceăpriveşteăorganizareaăşiădesf şurareaăconcursului.ăStatistica, dup ăconcurs,ăseăprezint ă
astfel: 

Anul 
Candida iă
prezen i 

Prezen i 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Procent 

de 
promovare Retraşi 

Lucr riă
anulate la 
Centrul de 
evaluare 

Admişi Respinşi 

2015 323 21 2 229 71 70 39 61 48 11 0 70.90% 

2016 335 40 2 243 50 76 47 57 42 20 1 82.93% 

 
                 Graficăcuprinzândănoteleăacordateăcandida ilorăadmi iăla concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor din 20 iulie 2016 
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Concursulă jude eană deă ocupareă aă posturilor/ă catedreloră dină 4ă septembrieă 2016ă (cadreă didacticeă calificate)ă s-aă desf şurată înă centrul de concurs 
constituită laă coalaă Gimnazial  „Gheorgheă Laz r”ă Zal u,ă asigurându-seă respectareaă prevederiloră legaleă înă vigoareă înă ceeaă ceă priveşteă organizareaă şiă
desf şurareaăconcursului.ăStatisticaădup ăconcurs,ăseăprezint ăastfel: 

 

Septembrie 
4 

Candida iă
prezen i 

Prezen i 
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Procent 
de 

promovare Retraşi Elimina i Admişi Respinşi 

2015 69 6 0 58 5 18 13 16 8 3 0 84.05% 

2016 51 0 0 49 2 14 13 15 4 2 1 96.07% 

 
 

 
        

Graficăcuprinzândănoteleăacordateăcandida ilorăăadmi iălaăconcursulăjude eanădeăocupareăaăposturilor/ăcatedrelorădină4ăseptembrie 2016 (cadre 
didactice calificate) 
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Concursulăjude eanădeăocupare a posturilor/ catedrelor din 4-5 septembrie 2016 (cadreădidacticeăf r  studiiăcorespunz toare postului) s-aădesf şurată

în centrulădeăconcursăconstituitălaă coalaăGimnazial ăă„GheorgheăLaz r”ăZal u,ăasigurându-seărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoareăînăceeaăceăpriveşteă
organizareaăşiădesf şurareaăconcursului. Statistica, dup ăconcurs,ăseăprezint ăastfel: 
 

Concurs 
jude ean:    

3-4 septem-
brie 

Candida iă
prezen i 

Prezen i Note 
între 

5-5,99 

Note 
între  

6-6,99 

Note 
între  

7-7,99 

Note 
între 

8-8,99 

Note 
între  

9-9,99 
10 

Procent 
de 

promovare Retraşi Elimina i Admişi Respin i 

2015 52 1 0 51 0 16 19 8 7 1 0 98.08% 

2016 48 0 0 48 0 3 18 11 11 5 0 100% 

 

 
 Graficăcuprinzândănoteleăacordateăcandida ilorăăadmi iălaăconcursulăjude eanădeăocupareăaăposturilor/ăcatedrelorădină4-5 septembrie 2016 

(cadreădidacticeăf r ăstudiiăcorespunz toareăpostului)  
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3.6. RESURSE UMANE MANAGERIALE 
 
Managementul nu este nimic altceva decât motivarea altor oameni. 
 
Considera iiăintroductive 
 Înă anulă şcolară 2015-2016, re eauaă colar ă aă jude uluiă S lajă aă cuprinsă 113ă unit iă deă
înv mântă cuă personalitateă juridic ,ă acesteaă punândă laă dispozi iaă beneficiariloră (direc iă sauă
indirec i)ă formeă diversificateă deă preg tire,ă înă vedereaă integr riiă socio-profesionale.ă coalaă esteă oă
institu ieăcareăurm reşteăpreg tireaăpentruăvia ăşiăintegrareaăînăsocietateăaăelevului,ăîns ăseăafl ,ăînă
acelaşiătimp,ăşiăînăslujbaăcomunit ii,ăr spunzândănevoilorăacesteiaăprinămodulăînăcareăorganizeaz ă
şiădesf şoar ăprocesulădeăînv mântă iăprinăactivit ileăextracurriculare.ă 
 Peăparcursulăanuluiăşcolară2015-2016, activitatea compartimentului Management din cadrul 
I.S.J.ă S laj,ă s-aă desf şurată înă bazaă Planului managerial general şiă aă graficuluiă deă activit iă ală
InspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ăfiindăfundamentat ăpeălegisla iaăînăvigoareăşiăpeădirec iileădeă
ac iuneăaleăinspectoratuluiăşcolar,ăcuăm surileăşiăac iunileăspecifice. 
 
 Obiectivele prioritare ale compartimentului Managementă institu ional,ă pentruăanulă şcolară
2015-2016 au fost: 

 consiliereaăconduceriiăunit ilorădeăînv mântăpeăproblemeădeămanagement; 
 monitorizareaăimplement riiădescentraliz riiăinstitu ionale; 
 organizareaă periodic ă aă întâlniriloră cuă factoriiă deă conducereă dină unit ileă deă înv mântă

( edin eăcuădirectorii,ăcercuriăpedagogice); 
 actualizareaăbazeiădeădateăcuăpersonalulădeăconducereădeălaănivelulăjude uluiăS laj; 
 rezolvareaăposibilelorăconflicteăînăcareăsuntăimplicateăconducerileăunit ilorădeăînv mânt; 
 comunicareaăeficient ăcuăI.S.J. S lajăă iăMENC . 

 
Pentruărealizareaăacestorăobiective,ăînăanulăşcolară2015-2016, s-auărealizatăurm toareleăactivit iăşiă
ac iuni: 

 vizitareaă unit iloră deă înv mântă cuă personalitateă juridic ,ă cuă scopulă verific riiă stadiului 
preg tiriiădeschideriiănouluiăanăşcolarăînăcondi iiăcâtămaiăbuneăşiărealiz riiăunorăbazeădeădate; 

 elaborareaăfişelorăpostuluiăpentruăto iădirectoriiă iăăaăfi ei-cadruăpentruădirectoriiăadjunc i; 
 realizareaăbazeiădeădateăcuăpersoaneleăcareăasigur ăconducerea unit ilorădeăînv mânt; 
 evaluareaăactivit iiăceloră113ădirectoriăînăvedereaăacord riiăcalificativuluiăanual; 
 şedin eădeălucruăcuădirectorii; 
 rezolvareaăpeti iilorălaănivelulăunit ilorădeăînv mânt; 
 monitorizareaăaplic riiăregulamentuluiăprivindăacteleădeăstudiiăşiădocumenteleăşcolare; 
 cunoaştereaădeăc treăconducerileăunit ilorădeăînv mântăaănoilorăacteănormativeăelaborateă

deăM.E.N.C. ; 
 realizareaăfişeiădeăevaluareăaăactivit iiădirectoruluiăînăvedereaăacord riiăgrada ieiădeămerită iă

evaluarea activit iiăpeăbazaăraportuluiădeăautoevaluareăşiăaădocumentelor justificative. 
Laăînceputulăanuluiăşcolară2015-2016, laănivelulăsistemuluiădeăînv mântăs l jeanăexistauă

142ăposturiămanageriale,ădinăcareă113ăposturiădeădirectorăşiă29ăposturiădeădirectorăadjunct.ăSitua iaă
încadr riiăcuăpersonalădeăconducereălaădataădeă1ăseptembrieă2015,ăseăprezint ăastfel: 

 

Nivel de înv mânt 

Mediulăunit iiă colareă(urbană/ărural) 

Urban Rural 

Director 
Director  
 adjunct  

Director 
Director 
adjunct 

Gr dini e 14 
   

coli gimnaziale 13 10 54 1 

Colegiiă iălicee 15 12 8 6 
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Nivel de înv mânt 

Mediulăunit iiă colareă(urbană/ărural) 

Urban Rural 

Director 
Director  
 adjunct  

Director 
Director 
adjunct 

coli postliceale 1 
   

Clubăsportivă colar 1 
   

CSEI 1 
   

Palateă iăcluburi 4 
   

Centrul Jude eană deă
Excelen  

1 
   

CJRAEă iăCJAPP 1 1 
  

Total: Directori / Direc-
tori adjunc i 51 23 62 7 

TOTAL   urban / rural 74 69 

TOTAL 143 

 
Înăanulăşcolară2015-2016, to iămanageriiăunit ilorădeăînv mântăî iăexercit ăfunc iaăpeăbazaă

deta riiăînăinteresulăînv mântului,ăprinădecizieăaăI.S.J. S laj. 
Peălâng ăaceştiămanageri,ă înă înv mântulăparticularădină jude ulăS lajăexist ă3ădirectoriădeă

gr dini eăşiă3ădirectoriădeăşcoal ăpostliceal . 
Majoritateaădirectorilorăşiădirectorilorăadjunc iăauăgradulădidacticăI. 
Laănivelulă jude uluiăS laj,ă395ădeăcadreădidacticeăsuntămembriăaiăCorpuluiăNa ionalăalăEx-

per ilorăînăManagementăEduca ional,ăiarădinătotalulădeăexper i,ă100ăsunt directoriăşiă27ădirectoriăad-
junc i.ăSeăremarc ăunăinteresăconstantăpentruăactivitateaămanagerial ,ăatâtădinăparteaăunorădirectori, 
câtăşiăaăunorăcadreădidacticeăf r ăfunc ieădeăconducere,ăfaptăcareăinduceăînăsistemulădeăînv mântă
s l jeanăoăatmosfer ăconcuren ial ,ăbenefic ăpentruăoptimizareaămanagementuluiăinstitu ional. 

 
Analiza SWOT- activitateaămanagerial  

 

Calitateaăactuluiămanagerialăaăfostăanalizat ăcuăocaziaăinspec iilorăşcolareăgeneraleă iăaăins-
pec iiloră tematice,ă iară ă documenteleă consultateă care stau la baza întocmirii analizei pe domeniu 
sunt: 

1. Planulădeădezvoltareăinstitu ional ă- PDI/Planul managerial; 
2. Documenteleă edin elorăConsiliuluiădeăadministra ieă iăConsiliulăprofesorală(decizii,ăhot râri,ă

tematica CA, CP); 
3. Documenteăcareăs ăatesteămonitorizareaă iăcontrolulăactivit iiămetodiceădinăparteaăcondu-

ceriiăunit iiădeăînv mântă(planulădeăasisten eălaăore,ăfi eleădeăasisten eălaăore); 
4. Documenteleădeămonitorizareăaănot riiă iăfrecven ei; 
5. Raportulădeăanaliz ăaăactivit iiădinăanulă colarătrecut. 

 
Auăfostăconstatateăurm toareleăaspecte: 
Echipeleămanagerialeădinămajoritateaăaăunit ilorădeăînv mântădinăjude ăs-au implicat activ, 

cuă profesionalism,ă înă proiectarea,ă organizarea,ă monitorizareaă şiă evaluareaă activit iiă instructiv-
educative, precumăşiă înă folosireaăeficient ăaă resurseloră umane,ămaterialeă şiă deă timp.ăExist ă dife-
ren eăînăexercitareaăactuluiămanagerialăcareăprovinăfieădinălipsaăpreg tiriiămanageriale, fie din expe-
rien aămanagerial ăanterioar .ăÎnămajoritateaăunit ilorăşcolareăstilulămanagerial a fost democratic, 
participativ,ăbazatăpeăcolaborare,ăpeăutilizareaăcorect ăaă resurselorăşiăpeăoptimizareaă rela iilorădeă
parteneriată întreă şcoal ă şiă comunitateaă local .ă S-aă acordată oă aten ieă deosebit ă disemin riiă infor-
ma iilorăreferitoareălaănout iăcareăprivescăasigurareaăcalit iiă iăorganizareaăactivit iiăînăcadrulăsis-
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temuluiă deă înv mânt c treă cadreleă didactice,ă elevi,ă p rin i,ă agen iă economici,ă parteneriă sociali,ă
implicareaăînăderulareaăunorăac iuniăcareăs ăîmbun t easc ăprocesulăinstructiv-educativ. 
         S-aăconstatatăc ăînămajoritateaăunit iloră colareăprevederileă legaleăsuntărespectateăînăacestă
sens,ăde iăuniiămembriăaiăConsiliuluiădeăadministra ieănuăparticip ă laă edin e,ăcuăpredilec ieărepre-
zentan iiăConsiliuluiă locală iă reprezentan iiăp rin ilor.ăDeciziileă întocmiteănuăerauăcorectăfundamen-
tateă înăuneleăcazuriăsauăcomponen aăconsiliuluiădeăadministra ieăseă loveaădeă incompatibilitate.ă Înă
cazulăliceelor,ăreprezentantulăelevilorăeraănumită iăparticipaălaă edin e.ăHot rârileăConsiliului de ad-
ministra ieănuăerauăemiseălaătoateă colile,ărecomandându-seăînăacesteăcazuriăredactareaăhot râriloră
iăafi areaălorălaălocăvizibil. 

Monitorizareaămoduluiădeăproiectareăşiăaplicareăaăinstrumentelorădeăplanificareămanagerial ă
laănivelulăunit ilorădeăînv mântăs-aărealizatăînăcadrulăinspec iilorăgenerale,ăaăinspec iilorătematice,ă
dară iăînăcadrulăcercurilorăpedagogiceăcuădirectorii. 

Înăcadrulăinspec iiloră colareăauăfostăverificateădocumenteă colareă iămanageriale,ăiarăacoloă
unde acestea nu erau corect întocmite s-a recomandat revizuirea lor. 

Comisiileăpeă coli, de iăerauăconstituite, nu aveau niciun fel de activitate sau aveau doar 
documentele întocmite formal. 

 
PUNCTE TARI: 
1. Activitateaămanagerial ăseădesf oar ăeficientăatâtălaănivelăproiectiv, câtă iă laănivelăope-

ra ional; 
2. Echipeleămanagerialeăsuntă interesateădeădezvoltareaăuneiăculturiăorganiza ionaleăspeci-

ficeăşcolilorăpeăcareăleăconduc;ăcadreleădidacticeăsuntăantrenateăînăactulădecizionalăînăvedereaăatin-
gerii obiectivelor propuse; 

3. Prin deciziiă interneăauăfostăconstituiteă laănivelulăunit ilorădeă înv mântăcomisiileămeto-
dice, comisiiăpeăprobleme,ăConsiliulăprofesorală iăConsiliulădeăadministra ie.ăDeciziileăemiseăpentruă
structurile organizatorice din unitate (comisii pe probleme, catedre, comisii de concurs, comisii de 
examen etc.)ăseăreg sescăînădosarulăcuădecizii,ă laăpersoaneleăînăcauz ăşiă înăportofoliileăcomisiiloră
dinăşcoli; 

4. Majoritateaăunit ilorădeăînv mântăauăoăcolaborareăeficient ăcuăautorit ileălocale; 
5. Securitatea elevilorăînăspa iulăşcolarăesteăoăpreocupareăpermanent ăaăconduceriiăşcolilor; 
6.ă Atragereaă fonduriloră extrabugetareă reprezint ă oă prioritate,ă existândă oă serieă deă investi iiă

care s-auărealizatăprinăproiecteăfinan ateădeăparteneriăînăproiecte. 
 
PUNCTE SLABE: 
1. Num rulăinsuficientădeăasisten eălaăactivit iărealizateădeăconducereaă colilor; 
2. Regulamentulăinternănuăesteărevizuită înătoateăunit ileădeăînv mânt,ăînăconformitateăcuă

noul ROFUIP; 
3. Nuă toateăsanc iunileăaplicateăelevilorăsuntăaprobateă înăconsiliulă claseiă iăconsemnateă înă

registru,ănefiindăasumateăpeăbaz ădeăsemn tur ădeă toateăcadreleădidacticeăcareăpredauă laăclasaă
respectiv ă iădeăconducereaă colii; 

4.ăNuătoateărapoarteleădeăanaliz ăsuntăînso iteădeăunăplanădeăm suriăameliorative; 
5. Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în planul manage-

rială(investi ii,ădot ri,ăreabilit ri); 
6. Destulădeămulteăşcoli-structuriănuăreuşescăs ăparticipeălaăac iunileăşcoliiăcuăPJ; 
7.ă Nuă to iă directorii/directoriiă adjunc iă dină jude ulă S lajă suntămembriă înă Corpulă Na ională deă

Exper iăînăManagementăEduca ional. 
 
OPORTUNIT I: 
1. Organizareaăconcursurilorăpentruăocupareaăfunc ieiădeădirector; 
2.ăPosibilitateaăform riiădirectorilorăprinăcursuriăvariateăorganizateădeăC.C.Dă iăMENC ; 
3. Ofertaă şcoliiă s ă fieă atr g toareă pentruă eleviă caă aceştiaă s ă fieă motiva iă înă aă înv aă şiă aă

frecventa cursurile; 
4.ăReintroducereaăoreiădeădirigen ieăcaăor ădistinct ăînăorarulăelevilorădeălaăînv mântulăli-

ceal; 
5.ăAplicareaănouluiăsistemădeăfinan areăşiăadministrareăaăunit ilorădeăînv mânt; 
6.ăParteneriateleăcuăcomunitateaălocal ,ăO.N.G.,ăfirme; 
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7.ăCreareaădeăparteneriateăcuăşcoliădină ar ăşiăUE; 
8. Înscrierea tuturor directorilor în CNEME. 
 
AMENIN RI: 
1. Instabilitateaălegislativ ădinădomeniulăeduca iei; 
2. Sc dereaăpopula ieiă colareăpoateăduceălaăreducereaăplanuluiădeă colarizareăcuăefecteă

asupraăplanuluiădeăîncadrareăcuăpersonalădidactică iăasupraăselec ieiăelevilor; 
3. Formalismulăactivit ilorăinopinateăcareăaparăînăactivitateaămanagerial ă i care sunt con-

sumatoare de timp. 
 

4.5. Activit iădesf urateăpeăparcursulăanuluiă colară2015-2016  
 
A. Consiliul consultativ al directorilor 

Înăanulă colară2015-2016,ăactivit ileămanagerialeălaănivelulăjude uluiăS lajăseădesf oar ăpeă
centreămetodiceă iăsuntăcoordonate deăconsiliulăconsultativăcareăareăurm toareaăcomponen : 
  1.ăProf.ăCri anăLauraăă– inspectorăşcolarăpentruămanagementăinstitu ional-pre edinte; 
  2. Prof. Dr. Bulg reanăVasile – directorăColegiulăNa ională„Silvania”ăZal u,ămembru; 
  3. Prof. Ardelean Daniel – directorăLiceulăTehnologică„Cserey-Goga”ăCrasna,ămembru; 
  4. Prof. Lung Ioan – directorăColegiulăTehnică„AlesandruăPapiuăIlarian”ăZal u,ămembru; 
  5. Prof. Sâmp leanăLiviu – directorăLiceulăTeoretică„IonăAgârbiceanu”ăJibou,ămembru; 
  6. Prof. Şerban Bianca – directorăColegiulăNa ională„SimionăB rnu iu”ăŞimleuăSilvaniei,ămembru; 
  7. Prof. Dari Toma - directorăLiceulăTehnologicăNr.1ăS rm şag,ămembru; 
  8. Prof. Dr. Abrudan Ioan – directorăŞcoalaăGimnazial ă„MihaiăEminescu”ăZal u,ămembru; 
  9. Prof. Pop Cristina - directorăŞcoalaăGimnazial ă„GheorgheăLaz r”ăZal u,ămembru; 
10. Prof. Filip Gyongyi - directorăŞcoalaăGimnazial ăNr.1ăPericei,ămembru; 
11. Prof. pt. înv. primar – Pop Ignat Bianca-directorăGr dini a cu Program Normal nr.8 – Zal u,ă
membru. 
 În semestrul I - 2015-2016, consf tuirileă directorilor s-auă desf urată înă dataă deă
21.10.2015ă laăsediulă ISJăS lajă iăauăavutăcaă tem ăStareaăînv ţ mântuluiădină judeţulăS lajă înăanulă
şcolară2014-2015;ăPriorit ţiăăămanagerialeă- Planămanagerialăpentruăanulăşcolar 2015-2016. 

Cercurile pedagogice auăavutăcaătem ăDocumentele manageriale-necesitate,ăeficien ,ăorigi-
nalitate iăs-auădesf uratăînădataădeă4ădecembrieă2015 la Liceul Tehnologic "Voievod Gelu"ăZal u,ă
ŞcoalaăGimnazial ă“SimionăB rnu iu”ăZal u,ăŞcoalaăGimnazial ă“ăBathoryăIstvan”ăŞimleuăSilvaniei,ă
ŞcoalaăGimnazial ăNr.1ăB lan, Gr dini aăcuăProgramăPrelungită”Voinicel”ăăZal u. 

Înăurmaăacestorăactivit iăauăfostăpropuseăcâtevaăm suriăameliorativeăpentruăîmbun t ireaăacti-
vit iiămanagerialeăălaănivelulăunit ilorădeăînv mânt: 

- demarareaăunorăcursuriădeăformareăînădomeniulămanagementuluiăeduca ional; 
- acordareaădeăăconsiliereăînăunit ileădeă înv mântădeăc treă inspectorulăpentruămanagementă

institu ional; 
- organizarea de întâlniri lunare. 
În semestrul al II-lea – 2015-2016, tema cercurilor pedagogice cu directorii a fost Informarea, 

formareaă iăresponsabilizareaăpartenerilorăînăactulăeduca ional iăs-auădesf uratălaăLiceulăTehno-
logic  “IoachimăPop”ăIleanda, ŞcoalaăGimnazial ă“Porolissum”ăZal u,ăŞcoalaăGimnazial ăNr.1ăPeri-
cei, ŞcoalaăGimnazial  "TraianăCre u"ăN pradeaă iăGr dini a cu Program Prelungit  Nr. 12 Zal u.ă 

Cu ocazia cercurilor pedagogice din semestrul II au fost verificate documentele Consiliului de 
administra ieădeălaătoateăunit ileădeăînv mântă iăs-a acordat consiliere acolo unde a fost cazul. 

 
.B.ăActivit iăorganizateădeăInspectoratulă colarăJude eanăS laj 
Sub egida Șileleăînv mântuluiăs l jean, în perioada 23-27 noiembrie 2015 s-auădesf uratăînă

colileăjude uluiăS laj,ădară iălaănivelulăInspectoratuluiă colar Jude eanăS laj,ăactivit iădedicateăceleiă
de-a IX-aăedi iiăaăacestuiăeveniment. Lans riădeăcarte,ăexpozi iiădeăpictur ,ăcercuriăliterare,ăprecumă
şiăoăgal ăaăolimpicilor sunt doar câtevaădinăactivit ileăorganizate,ăînăaceast  perioad ,ădeăInspecto-
ratulăŞcolarăJude eanăS laj. 

Primaăactivitateăinclus ăînăprogramulăedi ieiădinăanulă2015ăaăfostăg zduit ădeăInspectoratulă co-
larăJude eanăS lajă iăaăconstatăînăăprezentareaăc r ilorăap ruteălaăEdituraă“CaieteăSilvane”,ăurmateă
deăc r i şiăpublica iiăperiodiceăap ruteălaăEdituraă“ŞcoalaăNoastr ”.ă 
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Aădouaăzi,ărespectivămar i,ă24ănoiembrieă2015,ăînăsalaădeăşedin eăaăI.S.J .S lajăaăavutălocăcerculă
literară ală cadreloră didactice,ă printreă invita iă num rându-seă profesoaraă Silviaă Bodeaă şiă Tudor- 
Alexandru Trif, elev. 

Miercuri,ă25ănoiembrieă2015,ăCasaăCorpuluiăDidacticăaăg zduitădou ăexpozi ii,ăunaădeăfotografieă
– “Hoinară prină S laj”,ă coordonatoră profesoră Mirelă Matyasă şiă unaă deă pictur ă “Emo iiă şiă culoare”ă – 
coordonatorăprofesorăMureşanăM lina. 

 
 
Evenimentădeătradi ie,festivitateaădeăfelicitareăaăcadrelorăpensionateăînăanulăşcolară2014-2015 a 

reprezentatăunămomentăemo ionantăpentruăceiă87ădeădasc liăcareă i-au încheiat activitatea didac-
tic . 

 
“Zileleă Înv mântuluiă S l jean”ă s-au încheiat vineri, 27 noiembrie 2015, cu Gala olimpicilor 

s l jeni prilejăcuăcareăceiă69ădeăeleviăcareăauăob inutăpremiiăşiămen iuniălaăetapaăna ional ăsauăinter-
na ional ăaăolimpiadelorăşcolareăînăanulă colară2014-2015,ăprecumăşiăceiă72ădeăprofesoriăcareăi-au 
preg tit,ăauăfostăpremia iădeăConsiliulăJude eanăS laj. 
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  În perioada 11-14ăfebruarieă2016,ăZal ulăaăfostăgazdaăetapeiăna ionaleăaăceleiăde-a XXVI-a 

edi iiăaăConcursuluiădeăMatematic ăalăLiceelorăMaghiare,ăconcursăcareăaăreunită124ădeăeleviăădină14ă
jude e:ăHarghita,ăMureş,ăCovasna,ăBihor,ăSatuăMare,ăCluj,ăS laj,ăBraşov,ăArad,ăMaramureş,ăTimiş,ă
Alba,ăBistri a-N s ud,ăHunedoara.ăConcursulăesteăcuprinsăînăListaăConcursurilorăŞcolareăNa ionaleă
finan ateădeăc treăMinisterulăEduca ieiăNa ionaleăşiăCercet riiăŞtiin ifice,ăînăanulăşcolară2015-2016. 

 Probele scrise s-auădesf şuratălaăColegiulăNa ională„Silvania”ăZal u,ăiarăactivit ileăcultural-
educativeălaăLiceulăReformată„Wesselenyi”ăZal u. 

     Organizareaăconcursuluiăaăfostăcoordonat ădeăInspectoratulă colarăJude eanăS laj, prin im-
plicareaădirect ăaăechipeiădeăconducereă iăăaăinspectoruluiă colar,ăprof.ăOpri ăAdonia 

     Ceiă60ăeleviăpremian iăvorăparticipaălaăetapaăinterna ional ăaăconcursului,ăcareăvaăaveaălocălaă
Budapesta, în perioada 11-15 martie 2016.  

     În perioada 18-22 aprilie 2016 s-aădesf uratăEtapaăna ional ăaăOlimpiadei la disciplinele 
dinăariaăcurricular ăTehnologii-DomeniulăConstruc ii,ă înstala iiă iă lucr riăpublice. Activit ileă
auăfostăg zduiteădeăLiceulăTehnologică”MihaiăViteazul”,ăcuăimplicareaădirect  aăconduceriiăunit iiădeă
înv mântă iăaăinspectoruluiădeăspecialitate,ăprof.ăGozmanăDaniela. 

     În perioada 21-23ăaprilieă2016,ălaăZal u,ăaăavutălocăOlimpiadaăNa ional ăaălimbilorăslaveă
(limbileăslovac ,ăsârb ăşiăceh ), eveniment organizat de MinisterulăEduca ieiăNa ionaleăCercet riiă

tiin ifice,ăreprezentatădeăInspectoratulă colarăJude eanăS laj iăLiceulăTehnologică“Voievod Gelu”ă
dinăZal u. 

     Laăolimpiad ăauăparticipată71ăeleviădinăclaseleăVII-XII,ă11ăprofesoriăînso itoriădinăjude eleăcuă
înv mânt înălimbileăslovac ,ăsârb ăşiăceh ,ă16ămembriăaiăComisieiăCentraleăsubăîndrumareaăaă3ă
profesoriăuniversitariăşiăaăunuiăreprezentantăalăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionaleă iăCercet riiă tiin i-
fice.ă Activit ileă dină cadrulă olimpiadei au fost coordonate de inspectorulă colară pentruă minorit i,ă
prof. Rozs Rita. 

       În perioada 10-12ăiunieă2016,ă105ăliceeniădinăîntreagaă ar ăauăparticipat,ălaăZal u,ălaăetapaă
na ional ă aă Concursuluiă „Tineriiă dezbat”. Probele de concurs s-au derulat la Liceul Pedagogic 
“Gheorgheă Şincai”ă dină Zal u,ă întreagaă activitateă fiindă organizat ă iă coordonat ă deă Inspectoratulă
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colarăJude eanăS lajăprinăintermediulăinspectoruluiă colarăpentruăproiecteăeduca ionale,ăprof.ăPopă
Natalia 

      Ini iată înă 2010ă deă Ministerulă Educa iei,ă acestă concursă  este cel mai amplu campionat de 
dezbateriăadresatăelevilorădeă liceuădinăRomânia,ă fiindă inclusă înăCalendarulăconcursurilorăna ionaleă
şcolareă finan ateă deă c treă Ministerulă Educa ieiă Na ionaleă şiă Cercet riiă Ştiin ifice,ă înă anulă şcolară
2015-2016. 

 
    ActivitateaăInspectoratuluiă colarăJude eanăS lajăareăînăvedereăpromovareaă coliiăcaămediuă

înăcareăelevulădobânde teă iăaplic ăinforma ii,ăseădezvolt ădinăpunctădeăvedereăpersonală iăprime teă
suportăpentruăaăidentificaăsolu iiăpentruăproblemeleăsale.ăToate demersurileăini iateădeăInspectoratul 

colarăJude eanăS lajăvizeaz ădezvoltareaăautonomieiăinstitu ionaleăaăunit ilorădeăînv mântădină
jude ăînăcontextulădescentraliz rii,ădară iăasigurareaăuneiăcolabor riăeficienteăcuăto iăceiăimplica iăînă
actulăeduca ional. 
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CAPITOLUL IV 

 

 EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNV MÂNT  
     

A. EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNV MÂNTăPRINăăINSPEC IEăŞCOLAR  
 

Domeniulă Curriculumă şiă Inspec ieă colar ă ală Inspectoratuluiă Şcolară Jude eană S lajă şi-a 
desf şurată activitateaă conformă principaleloră acteă normativeă referitoareă laă domeniulă educa ieiă dină
România.  

Inspec iaă şcolar ă esteă instrumentulă importantă ă deă evaluare,ă iară rezultateleă ei,ă corelateă cuă
informa iiădinăalteăsurse,ăasigur ăoă imagineă clar ăaăst riiă înv mântuluiă ă laănivelulă jude uluiăşiăun 
suportăpentruăac iunileăviitoareădeăreglare a activit ii. 

Procedurile prinăcareăseăasigur ăcalitateaăinspec iei,ăacestăaspectăfiindămonitorizat,ăevaluată
iăîmbun t ităperiodic,ădup ăcaz,ăseărefer  la:  
   a)ăplanificarea/proiectareaăactivit iiădeăinspec ieăşcolar ;ă 
   b)ădesf şurareaăactivit ilorădeăinspec ieăplanificate/proiectate;ă 
   c)ă evaluareaă activit iiă institu iiloră deă educa ieă şi/sauă aă persoaneloră inspectateă înă func ieă deă

tipurile de inspec ieăşiăobiectiveleăstabiliteălaănivelulăISJăS laj;  
   d)ăvalorificareaăactivit iiădeăinspec ieăprinăac iuniădeăîmbun t ireăaăcalit iiă(inclusivăcorectiveăşiă

preventive)ă atâtă laă nivelulă institu iiloră deă educa ie/persoaneloră inspectate,ă câtă şiă al activit iiă
Inspectoratuluiă colar Jude eanăS lajă(caăinstitu ie)ăşiăaăactivit iiăfiec ruiăinspector. 

 
4.1.ăOBIECTIVELEăACTIVIT IIăDEăINSPEC IE ŞCOLAR ăPENTRUăANULăŞCOLARă 
2015-2016 

a) Obiectiveleăinspec ieiăşcolare: 
 Monitorizareaăşiăevaluareaăimplement riiăpoliticiiăeduca ionaleăna ionaleăînăunit ileădeăînv mântă

preuniversitarădeăstatăşiăparticularădinăjude ;ă 
 Monitorizareaă şiă consiliereaă conduceriiă unit iloră deă înv mântă cuă personalitateă juridic ,ă aă

personalului didactic,ădidacticăauxiliarăşiănedidacticăpentruăaplicareaăintegral ăăaăcurriculei,ăconformă
planurilor cadru pe nivel,ăfiliereăşiăspecializ ri;  

 Monitorizarea,ăconsiliereaăşiăevaluareaăparteneriatuluiăşcoal -familie-comunitate;  
 Monitorizarea, consilierea şiă evaluareaă unit iloră deă înv mântă cuă rezultateă slabeă laă evaluareaă

ini ial ăşiălaăexameneleădeăieşireădinăsistemă(evaluareăna ional ă2015,ăbacalaureată2015,ăexameneă
deăabsolvireă2015),ă identificareaăsolu iilorăşiă implementareaămetodelorăspecifice fiec reiăunit iădeă
înv mânt; 

 Calitateaă activit iloră didacticeă desf urateă deă c treă cadreleă didacticeă înă raportă cuă beneficiariiă
primariăaiăeduca iei,ărespectivăpre colariiă iăelevii; 

 Cre tereaăcalit iiăserviciilorăeduca ionale; 
 Evaluareaă calit iiă aplic rii curriculum-uluiă na ională iă aă curriculum-luiă local/regional,ă aă calit iiă

activit ilorăextracurriculare; 
 Sprijinireaăunit ilorădeăînv mântă iăaăcadrelorădidacticeăînăvedereaăspoririiăeficien eiăactivit iiădeă

predare,ăînv areă iăevaluare,ăaăîntregului proces managerial; 
 Evaluareaăgeneral ă aăperforman eloră diferiteloră categoriiă deăunit iă deă înv mânt,ă prină raportareă

explicit ă laă politicileă educa ionale,ă scopurileă iă obiectiveleă dezirabileă propuseă sauă laă standardeleă
asumateăînăfunc ionareaăacestora; 

 Evaluareaă competen eloră profesionale/activit iiă profesionaleă ale/aă cadreloră didacticeă laă nivelulă
disciplinei/disciplinelorădeăstudiuăsauăactivit ilorăeduca ionaleăpeăcareăacesteaăleăsus in. 
 

b) Modalit iădeărealizareăaăinspec ieiăşcolare: 
 Inspec iiă colareăgenerale; 
 Inspec iiăspecialeă(pentruăob inereaăgradelorădidactice),ă inspec iiădeăspecialitateă(peăgrupuriă

int /debutan i,ăprofesoriăcuărezultateădeficitareăînăactivitateaădidactic ); 
 Inspec iiătematice; 
 Inspec iiădeăspecialitate; 
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 Inspec iiădeărevenire; 
 Inspec ieăşcolar ăpentruăsolu ionareaăunorăsesiz ri,ăreclama ii,ăconflicteăetc.; 
 Inspec iiăinopinate. 

 
c)ăPortofoliulăinspec ieiăşcolare: 

 raport scris 
 instrumenteădeăm surare 
 documente doveditoare 
 plan deăm suri 
 raportul inspec ieiădeărevenire. 

 
4.2. CRITERIILEăCAREăAUăSTATăLAăBAZAăSELECT RIIăUNIT ILORăDEăÎNV MÂNTăŞIăAă
CADRELOR DIDACTICE INSPECTATE 
 perioadaădeătimpăscurs ădeălaăultimaăinspec ieăefectuat ; 
 distribu iaăînăplanăteritorialăaăunit ilorădeăînv mânt; 
 niveleleădeăînv mântădinăşcoli; 
 existen aăunorăsesiz riăînregistrateălaăInspectoratulăŞcolarăJude eanăS laj. 
 Selec iaă s-aă realizată astfelă încâtă s ă fieă cuprinseă unit iă şcolareă cuă diferiteă formeă deă
înv mânt,ă respectându-seă raportulăurban/rural,ă respectivă liceeă teoretice/ă liceeă tehnologice/ăşcoliă
gimnaziale/gr dini e.ă 

 
4.3. ACTIVITATEAăDEăINSPEC IEăŞCOLAR ăăÎNăANUL  ŞCOLARă2015-2016 

 
Num rădeăunit iă
planificate pentru 

inspec ieăşcolar ăgeneral  

Num rădeă
unit iă

inspectate 

Justificareaăschimb rilorăproduseăsauă
aănerealiz riiătuturorăinspec iilor Obs 

S I 6 S I 6 - 

       S II 6 S II 6 - 

An 12 An 12  

 
 

Num r inspec iiădeă
revenire planificate 

Num rădeăinspec iiădeă
revenire realizate 

Justificareaăschimb rilorăproduseă
sauăaănerealiz riiătuturoră

inspec iilor 
Obs 

S I 6 S I 6 - 

S II 6  S II 6 - 

An 12 An 12 - 

 
 

 
Inspec iiăşcolareă

tematice 
 

Nr.ăinspec iiă
tematice planificate 

Nr.inspec iiătematiceă
realizate 

Nr.ădeăunit iă
inspectate 

 
Semestrul I – 3 

 

 
Semestrul I – 3 

IT 1 - 75 
IT 2 - 69 
IT 3 - 45 

Semestrul II - 2 Semestrul II - 2 
IT1 - 54 
IT2 - 39 

 
 Situa iaănum ruluiădeăinspec iiătematiceărealizateădeăc treăfiecareăinspectorăinăPJ 
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SEMESTRUL I 

Nr. 
crt. 

Numeleă iăprenumeleăinspectorului IT1 IT2 IT3 

1 BOHA Claudia 3 3 3 
2 CERNUCAN Lorena 1 1 0 
3 CHI ăDana 4 4 4 
4 COZAC Alina 6 4 4 
5 CRI ANăLaura 4 5 1 
6 GOZMAN Daniela 0 4 2 
7 HARI Tunde 8 4 4 
8 HOSSU Cristina 2 5 4 
9 IANC Petru 6 2 2 
10 JURC  Ildiana 2 2 0 
11 LUCACIU Marcel 3 4 3 
12 LUNGU Viorel 0 2 0 
13 M RGINEAN Viorel 10 3 3 
14 OPRIŞ Adonia  3 3 4 
15 POP Natalia 2 1 0 
16 PUŞCAŞăFlorica 6 2 4 
17 ROZS Rita 5 4 2 
18 S R CU  Teodor 7 5 3 
19 SOUCA Valentina 3 9 0 
20 SURăD nu  0 2 2 

TOTAL 75 69 45 
  
SEMESTRUL al II-lea 

Nr. 
crt. 

Numeleă iăprenumeleă
inspectorului 

 
IT1 

22.02.2016 – 
29.02.2016  

 

IT2 
13.06 – 

21.06.2016  
 

Inspectie de 
o zi 

1 BOHA Claudia 3 3 2 
2 CERNUCAN Lorena 3 0 0 
3 CHI ăDana 3 3 3 
4 COZAC Alina 3 2 3 
5 CRI ANăLaura 2 1 2 
6 GOZMAN Daniela 2 4 1 
7 HARI Tunde 3 1 3 
8 HOSSU Cristina 0 0 2 
9 IANC Petru 3 3 2 

10 JURC ăIldiana 3 2 3 
11 LUCACIU Marcel 3 2 1 
12 LUNGU Viorel 0 0 0 
13 M RGINEANăViorel 2 3 0 
14 OPRIŞăAdoniaă 4 2 1 
15 POP Natalia 4 2 3 
16 PUŞCAŞăFlorica 3 3 1 
17 ROZS Rita 6 2 3 
18 S R CU ăTeodor 4 3 0 
19 SOUCA Valentina 3 0 0 
20 SURăD nu  3 3 2 

TOTAL 57 39 32 
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a) Inspec ieă şcolar ă curent ă şiă special ă pentruădefinitivareă înă înv mântă şiă ob inereaă

gradelor didactice 
Semestrul I 

Specializarea 

Num rădeăcadreădidacticeăasistateăprinăinspec ii  
 

Obs. speciale 
pentru 
gr.did. 

definitiv 

curente 
pentru 

gr.did. II 

curente 
pentru 
gr.did. I 

speciale 
pentru 

gr.did. II 

speciale 
pentru 
gr.did. I 

Limbaăromân  3 1 1 0 3 

Echivalare 
doctorat- 
inspec ieă
curent ă1ă 

Educa ieătimpurieă- 
pre colar 0 2 0 1 4  

Înv toriă– Limbaăromân  2 5 6 1 15  

Înv toriă- Limba 
maghiar  

3 1 4 0 1  

Matematic  1 2 1 0 0  

Informatic  0 0 0 0 0  

Consiliere 
psihopedagogic / 
Psihopedagogieăspecial  

0 0 0 0 0  

Geografie 0 0 1 0 3  

Religie 0 0 1 0 1 
O echivalare 

doctorat 

Biologie 0 0 3 1 0  

Limba francez  0 0 0 0 0  

Limba englez  0 5 10 3 2  

Limba german  0 0 0 0 0  

Fizic  0 0 2 0 0  

Chimie 0 0 0 0 0  

Istorie 0 0 2 0 0  

Discipline socio-umane 0 0 0 0 0  

Turismăşiăalimenta ieă
public  

0 1 0 0 0  

Electronic ă iăautomatiz ri 0 1 0 0 0  

Educa ieăfizic ăşiăsport 0 0 0 0 2  

Educa ieăplastic  0 0 0 0 1  
Muzic  0 0 0 0 0  

Limbaămaghiar  0 0 0 0 0  

TOTAL 9 18 31 6 32 2 
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Semestrul al II-lea 

Specializarea 

Num rădeăcadreădidacticeăasistateăprinăinspec ii 

Obs. 
speciale 
pentru 
gr.did. 

definitiv 

curente 
pentru 

gr.did. II 

curente 
pentru 
gr.did. I 

speciale 
pentru 

gr.did. II 

speciale 
pentru 
gr.did. I 

Limba român  3  12 4 1 9  

Educa ieătimpurieă- 
pre colar 63 39 26 2 12  

Înv toriă– Limbaăromân  16 20 30 3 6  

Înv toriă- Limba 
maghiar  

4 8 11 2 4  

Matematic  6 1 0 2 2  

Informatic  2 1 4 0 0  

Consiliere 
psihopedagogic ă/ 
Psihopedagogieăspecial  

 
20 

 
4 

 
0 

 
3 

 
1  

Geografie 6 0 3 0 2 

1ăinspec ieă
special -

echivalare 
doctorat 

Religie 10 5 8 0 3  

Biologie 2 4 3 0 1  

Limba francez  12 5 3 1 4  

Limba englez  24 9 4 2 3  

Limba german  0 1 3 0 0  

Fizic  0 1 1 0 0  

Chimie-fizic  0 0 1 0 0  

Istorie 2 5 7 0 3  

Discipline socio-umane 0 1 1 0 0  

A.C. Tehnologii 2 3 0 0 0  

Educa ieăfizic ăşiăsport 2 1 11 0 6  

Muzic  2 0 0 0 0  

TOTAL 186 120 127 16 56 1 

 
b) Inspec ieăşcolar ăpentruăsolu ionareaăunorăsesiz ri,ăreclama ii,ăpentruăsolu ionareaăunoră
conflicte  
 
Semestrul I 
Nr.
crt 

Unitateaăşcolar ă
inspectat  

Situa iaăcareăaă
generatăinspec ia 

Modulădeăsolu ionareăaă
situa ieiăsesizate 

Obs. 

1.  
coalaăGimnazial ă

Nr. 1 Pericei 

Sesizareăformulat ă
deăc treăunăcadruă
didactic la adresa 
conduceriiăunit iiă

S-aă realizată oă anchet ă deă
c treă ISJă S laj,ă urmat ă deă
întocmirea unui raport. 
Compartimentul juridic a 

Cri anăLaura 
Hossu 
Cristina 
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deăînv mânt. formulatăunăr spuns. 

2.  
Liceul Tehnologic 
„IoanăOssian”ă imleuă
Silvaniei 

Sesizare din partea 
unui angajat al 
unit iiădeă
înv mânt  la 
adresa conducerii 
colii 

S-aărealizatăoăanchet ădeă
c treăISJăS laj,ăurmat ădeă
întocmirea unui raport. 
Compartimentul juridic a 
formulatăunăr spuns. 

Cri anăLaura 
Hossu 
Cristina 
 

3.  
ŞcoalaăGimnazial ă
Nr. 1 Iaz 
 

Sesizare Raport constatator 
Ianc Petru 
SurăD nu  

4.  
Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sîg 

1.Respingerea 
solicit riiăăă
men ineriiăînă
activitate ca 
profesor titular în 
anulă colară2015-
2016,ădup ăvârstaă
de pensionare 
 
2.Situa iaădeă
repeten ieălaăfineleă
anuluiă colară2014-
2015,ădup ă
sus inereaă
examenului de 
încheiereăaăsitua ieiă
colareăînălunaă

august 2015 la 
disciplinaăeduca ieă
fizic ă iăsportă 

1. Raportul realizat în urma 
verific rilorăaăeviden iatăfaptulă
c ădeciziaăCAăalăunit iiădeă
înv mântăaăfostăjustificat . 
 
 
 
 
 
2.Solu ionareaăfavorabil ăaă
situa ieiă colare a elevei. 
 

 
Cri anăLaura 
 
Rozs Rita 
 
 
 
 
 
 
Cri anăLaura 
 
Gozman 
Daniela 
 
Ianc Petru 

5.  
Liceul Tehnologic 
”IoanăOssian” 

1. Respingerea 
solicit riiănumiriiăpeă
func iaădeăpedagogă
colarălaăLiceulă

Tehnologică„Ioană
Ossian”ă imleuă
Silvaniei, ca 
urmare a vacant riiă
postului prin 
pensionare 

În raportul realizat în urma 
verific rilorăs-aăeviden iată
faptulăc ădeciziaăCAăalăunit iiă
deăînv mântăaărespectată
procedura de ocupare a 
posturilor didactic-auxiliare. 

Cri anăLaura 
 
Hossu 
Cristina 

6.  
coalaăGimnazial ă

Nr. 1 Pericei 

1.Acordarea 
calificativelor 
pentruăanulă colară
2014-2015  
Activitatea CA 

Aspectele semnalate au fost 
remediate 

Cri anăLaura 
 
Hossu 
Cristina 

7.  

CentrulăŞcolarăă
pentruăăEduca ieă
Incluziv ăŞimleuă
Silvaniei 

Sesizare cadre 
didactice 

Aspectele semnalate au fost 
remediate 

Gudea 
Mioara 
 
Ianc Petru 

8.  
Liceul Tehnologic 
„IoanăOssian„ă 
ŞimleuăSilvanieiă 

Sesizarea unui 
p rinteăcuăprivireălaă
frecven aăşiăsitua iaă
şcolar ăaăfiiceiăsale 

Anchet ăurmat ădeăraportă
justificativ 

Pop Natalia- 
Aida 
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Semestrul al II-lea 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolar ă

inspectat  

Situa iaăcareăaă
generat 

inspec ia 

Modulădeăsolu ionareăaăsitua ieiă
sesizate 

Obs 

1.  
Liceul 
Tehnologic Nr. 
1 Sâg 

Reclama iaă uneiă
eleve 

Verificarea documentelor 
Gozman 
Daniela 

2.  

coala 
Gimnazial ă
”TraianăCre u”ă
N pradea 

Sesizarea unui  
p rinteăal unei 
absolvente din 
clasa a VIII-a 

Nuăseăconfirm ăplângereaă(R spunsă
scrisăc treăp rinte) 

S r cu ă
Teodor 

3.  
coala 

Gimnazial ăNr.ă
1ăCo eiu 

Reclama ieă
p rinte 

Anchet ă– sesizareănefondat  
Hossu 
Cristina 
ChişăDana 

4.  

Şcoalaă
Gimnazial ă
„LucianăBlaga”ă
Jibou 

Reclama iaă
mamei unui elev 

Anchet ă– sesizareănefondat  

Oprişă
Adonia 
S r cu ă
Teodor 
SurăD nu  

5.  

Şcoalaă
Gimnazial ă
„TraianăCre u”ă
N pradea 

Reclama iaă
tat lui unei 
eleve 

Anchet ă– sesizareănefondat  

Oprişă
Adonia 
S r cu ă
Teodor 
Sur Danut 

6.  

Şcoalaă
Gimnazial ă
„Porolissum”ă
Zal u 

Sesizarea unui 
p rinte 

Anchet ă+ăRaportăscris 
Pop 
Natalia 

7.  
Şcoalaă
Gimnazial ă
„Horea”ăCizer 

Sesizarea unui 
p rinte 

Anchet ă+ăRaportăscris 
Pop 
Natalia 

8.  

Şcoalaă
Gimnazial ă
„Marcusă
Aurelius”ă
Creaca 

Sesizarea unui 
cet ean 

Inspec ieădeăoăziă+ăRaportăscris 

Pop 
Natalia 

9.  

coala 
Gimnazial ă
”Simionă
B rnu iu”ă
Zal u 

Reclama ie Anchet ă Cernucan 
Lorena 

10.  
coala 

Gimnazial  
 Nr. 1 Lozna 

Reclama iaăunuiă
cet eanăînă
leg tur ăcuă
activitatea 
def urat ădeăoă
educatoareă iă
problemele lor în 
comunitate  

Raport constatator 
Souca 
Valentina 

11.  

Liceul 
Tehnologic 
”Gh.ăPopădeă
B se ti”ăCehuă
Silvaniei 

Sesizare din 
partea unui 
cadru didactic 

Rezolvarea situa ieiălaănivelulăunit iiă
deăînv mânt 

Cri ană
Laura 

12.  Colegiul Sesizare din  Cri an 
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Na ională
”Simionă
B rnu iu”ă

imleuă
Silvaniei 

partea unui 
angajat 

Anchet  
Raport de constatare 

Laura 
Opris 
Adonia 

13.  
coala 

Gimnazial ă 
”Horea”ăCizer 

Sesizare din 
partea unui 
p rinte 

Anchet  
Raport de constatare  

Cri an 
Laura 

14.  

coala 
Gimnazial ă
”Simionă
B rnu iu”ă
Zal u 

Sesizare din 
partea unui grup 
de cadre 
didactice 

Anchet  
Raport de constatare 

Cri an 
Laura 

15.  
coala 

Gimnazial ă
Nr.1 Bobota 

P rinteleăaăaflată
la finalul anului 
colarădeă

repeten iaăfiiceiă 

Informareăprivindăsitua iaăconturat ăînă
urmaăanalizeiădocumenteloră iă
discu iilorăcuăfactoriiăimplica i 

Rozs Rita 
Ianc Petru 

16.  

coala 
Gimnazial ă
„Porolissum” 
Zal u 

Conflict  elev -
profesor 

Anchet ăComisiaădeădisciplin  de la 
nivelul scolii 

Cozac 
Alina 

17.  

Gr dini aăcu 
Program 
Prelungit Nr.1 

imleu 
Silvaniei 

Conflictăp rinte- 
director 

Anchet  
Raport de constatare 

Cozac 
Alina 
Souca 
Valentina 

18.  

coala 
Gimnazial ă
„Porolissum” 
Zal u 

Conflict  elev-
profesor 

Anchet ăComisiaădeădisciplin  de la 
nivelulă colii 

Ianc Petru 

19.  
coala 

Gimnazial ă
Nr.1 Plopi  

Ancheta 
profesor 

Raport de constatare 
Ianc Petru 
SurăD nu  

 
c) Inspec ieăşcolar ădeăspecialitate 
 Inspec iileă deă specialitateă desf şurateă înă altă contextă decâtă înă cadrulă tipuriloră deă inspec iiă
men ionatămaiăsus: 
Semestrul I 

Specializarea 
Num rădeăcadreă

didactice inspectate 
Num rădeăunit iădeă
înv mântăimplicate 

Obs. 

Limbaăromân  10 3  

Înv tori 22 6  

Matematic  10 6  

Informatic  3 2  

TIC 3 3  

Geografie 6 3  

Religie 5 2  

Biologie 10 5  

Francez  5 3  

Limba englez  4 2  



 

Pag 60 /  200 

_______ 

   STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN          ANULă COLAR  2015-2016 

Fizic  0 0  

Chimie 0 0  

Istorie 2 2  

Discipline socio-umane 4 2  

Educa ieătehnologic  3 2  

Educa ieăfizic ăşiăsport 3 2  

Muzic ăşiăDesen 14 4  

Limbaămaghiar  6 3  

TOTAL 110 50  

 
Semestrul al II-lea 

Specializarea 
Num rădeăcadreădidacticeă

inspectate 
Num rădeăunit iădeă
înv mântăimplicate 

Obs. 

Limbaăromân  2 1  

Înv toriă(sec iaă
român ) 20 8  

Înv toriă(sec iaă
maghiar ) 7 2  

Matematic  19 6  

Informatic  1 1  

Tehnologia 
informa ieiă iă
comunica iilor 

2 1  

Geografie 1 1  

Religie 6 3  

Biologie 2 2  

Francez  7 4  

Limba englez  14 4  

Limbaăgerman  3 3  

Fizic  2 2  

Chimie 2 2  

Istorie 12 12  

Discipline socio-
umane 

5 5  

AC Tehnologii 25 7  
Educa ieăfizic  şiă
sport 

6 2  

Limbaămaghiar  2 2  

TOTAL 138 68  
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d) Inspec iiăăşcolareăgenerale 
 
Semestrul I 

Unitateaă colar  
 

Echipa de 
inspectori 

 

Numeleăşiăprenumeleă
inspectorului 

Num răzileă
deăinspec ie 

Num ră
ore 

asistate 

Num răcadreă
didactice 

inspectate 

Liceul Pedagogic 
„GheorgheăȘincai”ăȘal u 
 

Coordonator OPRIȘ Adonia 7 5 5 

M 
E 
M 
B 
R 
I 

1 ROZS Rita-Eva 3 6 6 

2 JURC ăIldiana 5 9 9 

3 HOSSU Cristina 6 10 10 

4 BOHA Claudia 2 5 5 

5 SOUCA Valentina 6 6 6 

6 PUŞCAŞăFloare 1 4 4 

7 M RGINEANăViorel 2 10 10 

 
 
Liceul cu Program 
Sportivă„Avramă
Iancu”ăȘal u 

Coordonator COZAC Alina 10 14 12 

M 
E 
M 
B 
R 
I 

1 POP  Natalia 7 3 7 

2 LUCACIU Marcel 6 4 4 

3 CRI ANăLaura 5 0 0 

4 S R CU ăTeodor 5 10 9 

5 HARI Tunde 4 7 7 

6 PUŞCAŞăFloare 2 7 5 

7 GÂRDAN Melania 3 6 2 

 
ŞcoalaăPostliceal ă
Sanitar ăȘal u 

Coordonator CHIȘ Dana 3 4 4 

M 
E 
M 
B 
R 
I 

1 PUŞCAŞăFloare 3 7 6 

2 CERNUCAN Lorena 0 0 0 

3 SURăD nu  1 2 2 

4 GOZMAN Daniela 4 7 5 

5 IANC Petru 1 3 2 

6 LUNGU Viorel 2 2 2 

7 JURC  Ildiana 1 2 2 

 
Şcoalaă
Gimnazial ă„Iuliuă
Maniu” 
Șal u 

Coordonator S R CUȚ Teodor  7 13 13 

M 
E 
M 
B 
R 
I 

1 CRIȘAN Laura 6 2 2 

2 JURC ăIldiana 4 6 6 

3 HOSSU Cristina  5 4 4 

4 OPRIȘ Adonia  4 3 3 

5 ROZS Rita 3 5 5 

6 GOZMAN Daniela  3 4 4 

7 MESAROȘ Adina  2 2 2 

 
Şcoalaă
Gimnazial ăNr.1ăIp 
 

Coordonator POP Natalia 7 5 4 

M 
E 

1 PUŞCAŞăFloare 4 14 12 

2 LUCACIU Marcel 3 4 4 
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Unitateaă colar  
 

Echipa de 
inspectori 

 

Numeleăşiăprenumeleă
inspectorului 

Num răzileă
deăinspec ie 

Num ră
ore 

asistate 

Num răcadreă
didactice 

inspectate 
M 
B 
R 
I 

3 HARI Tunde  3 19 19 

4 SURăD nuţăăăă 3 6 6 

5 M RGINEANViorel 2 4 4 

6 
DRAGOŞăAncaă
Corina (CJRAE) 

2 2 2 

7 BOHA Claudia 2 7 4 

Gr dinița cu 
Program Prelungit 
Nr.5ăȘal u,ăcuă
structura 
Gr dinița cu 
Program Normal 
Nr.7 Șal u 

Coordonator SOUCA Valentina 6 8 8 

M 
E 
M 
B 
R 
I 

1 GÂRDAN Melania 3 7 6 

2 COZAC Alina 3 2 2 

3 CHIŞ Dana 3 4 4 

4 IANC Petru 3 3 3 

TOTAL 10 257 241 

 
 
Semestrul al II-lea 

Unitateaă colar  
 

Echipa de 
inspectori 

 

Numeleăşiă
prenumele 

inspectorului 

Num ră
zile de 

inspec ie 

Num ră
ore 

asistate 

Num ră
cadre 

didactice 
inspectate 

Liceul Tehnologic 
"Ioachim Pop" 
Ileanda 

Coordonator GOZMAN Daniela 4 5 4 

1 OprişăAdonia 2 3 3 

2 Hossu Cristina 4 3 3 

3 Sur Danut 3 3 3 

4 S r cuţăăTeodor 3 8 8 

5 Jurc ăIldiana 4 8 8 

6 Lucaciu Marcel 4 4 4 

7 Rozs Rita 2 6 6 

CentrulăŞcolarăă
pentruăăEduca ieă
Incluziv ăŞimleuă
Silvaniei 

Coordonator IANC Petru 6 24 24 

1 CrişanăLaura 6 36  

2  Lungu Viorel 3 7 7 

3  Souca Valentina 2 2 2 

4  Cernucan Lorena 3 11 11 

5  Szabo Erika 3 10 10 

6  DragoşăAnca 3 12 12 

7 Câmpean Zamfira 2 7 7 

Gradini aăcuă
program prelungit 
Nr. 3  Şimleuă
Silvaniei 

Coordonator SOUCA Valentina 8 8 8 

1 Gârdan Melania 7 7 7 

2 Cozac Alina 4 5 3 

3 Chi ăDana 3 3 3 

4 Boha Claudia 3 3 3 



 

Pag 63 /  200 

_______ 

   STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN          ANULă COLAR  2015-2016 

5 Hari Tunde 4 4 4 

6 M rgineanăViorel 4 4 4 

 
 
Liceul Tehnologic 
"Octavian Goga" 
Jibou 

Coordonator GOZMAN Daniela 4 11 10 

1 Pu ca ăFloare 2 9 9 

2 Hossu Cristina 4 5 5 

3 Ianc Petru 3 8 8 

4 Cernucan Lorena 4 8 8 

5 Lucaciu Marcel 3 9 9 

6 Chi ăDana 1 3 3 

7 SurăăD nuţ 4 9 7 

Liceul Reformat 
"Wesselenyi" 
Zal u 

Coordonator HARI Tunde   7 10 10 

1 Opri ăAdonia 3 4 4 

2 Jurc ăIldiana 2 6 6 

3 Pu ca ăFloare 3 4 4 

4 Boha Claudia 1 3 3 

5 Rozs Rita 3 8 8 

6 M rgineanăViorel 1 3 3 

7 Gârdan Melania 1 2 2 

Şcoalaă
Gimnazial ă
"Andrei 
Mureşanu"ăCehuă
Silvaniei 

Coordonator 
CRIŞANăLauraă-
Ruxandra   

6 4 4 

1 Opri ăAdonia 2 3 3 

2 S r cu ăTeodor 4 9 9 

3 Chi ăDana 1 3 3 

4 Pop Natalia 2 3 3 

5 Souca Valentina 3 3 3 

6 Cozac Alina 4 9 6 

7 Boha Claudia 1 1 1 

 
 4.4.ăCONSTAT RIăŞIăAPRECIERIăALEăINSPECTORILORă COLARIăREFERITOAREăLAă
ASPECTE REZULTATE DIN TOATE TIPURILE DE INSPEC IEăREALIZATE 
 
Constat riă şiă aprecieriă referitoareă laă aspecteă rezultateă dină inspec iileă şcolareă generaleă şiă
inspec iileădeăspecialitate 
 
I.ăCalitateaăactivit iiăcadrelorădidacticeăasistate 
Aspecte pozitive: 
 Cadrele didactice au oăbun ăşiăfoarteăbun  preg tireămetodic ăşiăştiin ific ; preg tireăapropiat ă

şiăîndep rtat ăbun ăşiăfoarteăbun ăpentruălec iiăşi activit i; 
 Majoritateaă cadreloră didacticeă de ină portofoliiă consistenteă şiă bineă structurateă înă careă includă

al turiă deă documenteleă personaleă şiă celeă curriculareă şiă oă multitudine de documente-suport 
pentruă activit ileă didacticeă (fişeă deă documentare,ă fişeă deă lucru,ă fişeă deă evaluareă specifice,ă
bateriiădeătesteăpentruătoateătipurileădeăevaluare,ăjurnalulăgrupei,ăfi eădeăapreciereăaăprogresuluiă
individual, catalogul grupei, condicaăgrupei,ăfi eădeălucru  etc.); 
 Cadreleădidacticeăauădocumenteădeăplanificareăanual ăşiăsemestrial ,ăcorectă întocmite,ă înă

concordan ă cuă actualulă curriculumă na ională şiă constituieă instrumenteă eficienteă pentruă
gestionarea demersului didactic; exist ăplanific riăopera ionaleăconformăpred riiăintegrateălaă
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CP, clasele I-II-IIIă iăpeăunit iădeăînv areălaăclaseleăa IV-a,ăcuădetalieriădeăcon inutălaătoateă
obiecteleădeăstudiu,ăprogrameădeăop ionaleă(clasaăaăIV-a),ăfişeădeăobserva iiăasupra elevilor, 
baterii de teste, portofolii etc..; 

 Formareaă şiă dezvoltareaă unoră deprinderiă permanenteă deă citit,ă scris,ă calculă diversificat,ă
orientareă înă spa iu,ă dară maiă alesă formareaă şiă dezvoltareaă unoră deprinderiă deă munc ă
independent ,ămunc ăintelectual ăşiăcapacit iădeăcunoaştere,ăstructurateălaănivelulăfiec ruiă
nivelădeăclas ăsauăelevăînăparteă(„înv areăcentrat ăpeăelev”); 

 Preocupareăpentruădezvoltareaăactuluiăcomunic riiăinterpersonale,ăprivindăcopilulăsubădubluă
aspectăatâtăcaăreceptor,ăcâtăşiăcaăemi torăpertinentădeămesaje; 

 Elementeleă dină proiectareaă didactic ă suntă corelateă întreă eleă şiă permită profesoriloră s -şiă
ating ăobiectiveleăpropuse; 

 Proiectele didactice, planurile de lec ii,ăschi eleălec iilor suntărigurosăşiăminu iosăconcepute,ă
într-o manier ămodern ; 

 Demersulă didactică probeaz ă noutateă şiă creativitate;ă predarea,ă înv areaă şiă evaluareaă seă
sprijin ăpeăunăsistemăcomplexăşiădinamicădeărela ii:ădeăcomunicare,ădeăconducereăşiăsocio-
afective; 

 Tehnicileăşiămetodeleădeăpredareăsuntăadecvateăcon inutuluiăşiăobiectivelor,ăapelându-se cu 
prec dereălaăstrategiiădidacticeămoderne,ăinteractive,ăcentrateăpeăelev; 

 Probeleă deă evaluareă suntă conceputeă peă bazaă unoră descriptoriă deă performan ,ă pertinentă
formula i,ăînăaşaăfelăîncâtănotareaăs ăfieăcâtămaiăobiectiv ; 

 Evaluareaă esteă ritmic ă (dovad ă noteleă înregistrateă înă cataloageleă şcolare),ă obiectiv ă şiă
înso it ă deă explica iiă şiă comentariiă careă permită elevuluiă s -şiă m soareă corectă capacit ile,ă
deprinderile, aptitudinile; 

 Notareaă esteă ritmic ,ă obiectiv ă şiă furnizeaz ă informa iiă despreă modulă înă careă eleviiă îşiă
îmbog escăînv areaăşiăîşiădezvolt ăcompeten eleăspecifice; 

 Timpul didactic este bine gestionat de majoritatea cadrelor didactice; 
 Temeleăpentruăacas ăsuntăbineăconcepute,ăcontribuieălaăînv areăşiăpermit dezvoltarea crea-

tivit iiăşiăaăcompeten elorăelevilor; 
 Rela iaăprofesor-elevăesteăbun ,ăprofesoriiăstimuleaz ăcreativitateaăelevilor,ăgândireaăcritic ,ă

toleran aăşiărespectulăreciproc; 
 Exist ă oă preocupareă crescut ă pentruă uneleă cadreă didacticeă privindă studiul aprofundat în 

vedereaăimplement riiănout ilor; 
 Personalulădidacticăesteăpreocupatădeăformareaăcontinu ,ăparticipândăactivălaătoateăac iunileă

organizateălaănivelulăcomisiilorămetodiceăşiăalăcercurilorăpedagogice. 
 

Aspecte negative: 
 Întocmirea formalã a unor documente existente în portofoliul responsabilului de arie curricular ; 
 Con inuturileă prezentateă sunt,ă rareori,ă abordateă diferen iat,ă inândă contă deă particularit ileă

claselor de elevi; 
 Metodeleă bazateă peă muncaă înă echip ,ă peă grupe,ă nuă suntă utilizate suficient, neglijându-se 

formareaăcompeten eiădeălucruăînăechip ăşiăaăcompeten elorăcheie; 
 Seăconstat ăoăslab ăparticipareăaăeducatoarelorălaăcursuriădeăformareăşiăperfec ionare,ăunămotivă

frecvent invocat fiind acela al costurilor  ridicate; 
 Proiecte curenteă deă lec iiă (stagiariă iă definitivat)ă destulă deă sumareă iă f r ă corela ieă întreă

componentaăproiectiv ă iăceaăac ional ; 
 Calculatorulăşiăvideoproiectorulăsuntăintegrateămaiărarăînălec iiăsauăcuădeficien e; 
 Valorificarea insuficien ă aă interdisciplinarit ii, integrareaă şiă exersareaă sporadic ă aă

competen elorăsocio-lingvisticeăşiăpragmaticeăînăoreleădeălimbiămoderne; 
 Folosireaă insuficient ăaăautoevalu riiă şiă interevalu riiă realizateădeăc treăeleviă caămijlocăpentruă

îmbun t ireaăînv rii; 
 Temeleădeăcas ănuăsuntăîntotdeaunaăăvalorificateăîn noua activitate; 
 Maiăsuntăşiăuneleăcadreădidacticeăcareănuăs-auădesprinsă înc ădeăstilulă tradi ionalădeăpredare-

evaluare,ăpreponderentăfrontal,ăf r ăoăpreaămareăimplicareăaăelevilorăînădesf şurareaăactivit iloră
deăînv are; 

 Lipsaăini iativeiăînărealizareaăproiectelorălaănivelăjude ean,ăinterjude eanăsauăna ional. 
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II.ăNivelulăatingeriiăstandardelorăeduca ionaleădeăc treăelevi 
Aspecte pozitive: 
 Curriculum-ulăoferităelevilorăasigur ăacestoraăşanseăegaleăpentruăpreg tireaălor; 
 Eleviiăsuntăcapabiliăs ăordonezeăşiăs ăprelucrezeăinforma iileăprimite,ărezolvândăbineăsarcinile; 
 Eleviiăr spundăcerin elorăprofesorilorăşiăauăoăatitudineăcorespunz toareăfa ădeăînv tur ; 
 Eleviiă demonstreaz ă şiă exerseaz ,ă înă situa iiă diverseă deă înv are,ă competen eleă generaleă

stabiliteăînăcurriculumăpeătoateădomeniileăexperien iale; 
 Aspectulăcomunic riiăoraleăesteăsuperiorăceleiăscrise,ăeleviiădemonstrândăc ăînăceleămaiămulteă

cazuriă suntă emi toriiă principaliă deă mesajeă con inutistice,ă motivândă pertinentă şiă argumentatăă
anumiteăconcepte,ădefini ii,ăst ri,ăfenomeneăetc.; 

 Înăcalcululămintal,ădemonstreaz ădexteritateăînăoperareaăcuăprincipaleleăno iuni,ăconcepte,ădarăşiă
unăritmădestulădeăalert,ărapidădeăcalcul;ărezolv ăexerci iiăşiăprobleme cu date din diferite domenii 
aleăactivit iiăumane,ădarăşiăcuădateăsimbolice; 

 Ună mareă num ră deă eleviă manifest ă interesă fa ă deă activit ileă organizateă şiă desf şurateă deă
unitateaădeăînv mânt,ăînăspecialăfa ădeăactivit ileăextracurriculare;ă 

 Progresulărealizatădeămajoritateaăelevilorăînăcadrulălec iilorăesteăbun; 
 Înă general,ă comportamentulă eleviloră esteă corect,ă aceştiaă fiindă disciplina iă şiă respectândă

regulamenteleăşcolare; 
 Exist ăeleviăcareăsuntămotiva iăpentruăînsuşireaănotiunilorădinăprogrameleăşcolare, formarea de 

deprinderiăînăvedereaăatingeriiăcompeten elorăspecifice; 
 Eleviiăauărezultateăbuneălaăexameneleăna ionale,ăprecumăşiălaăcompeti iileăna ionale; 
 Mareaă majoritateă aă eleviloră utilizeaz ă ună limbajă deă specialitateă bineă structurat,ă corectă şiă

consistent,ăreuşindădeăfiecareădat ăs -şiăargumentezeăinterven iile; 
 Progresulăpeătermenăscurtă(peătimpulăobserv riiălec iilor)ăesteăînămajoritatea cazurilor destul de 

bun; 
 Copiiiă pre colariă demonstreaz ,ă îndeosebiă înă mediulă urban,  un nivel înalt de utilizare a 

cuno tin elor,ă deprinderiloră iă aptitudiniloră specificeă niveluluiă deă vârst ,ă fiindă înă permanen ă
stimula iăpentruăîmbog ireăepistemic ;ă 

 Situa iileădeăînv areălaăcareăsuntăexpu iăpre colariiăsuntădiverseă iăreprezint ăniveleădiferen iateă
de complexitate - adaptateăparticularit ilorăindividualeăaleăacestora; 

 Pre colariiă  r spund,ă înă general,ă ă bineă laă activit ileă desf urateă subă diverseă formeă deă
organizare,ălaăsarcinileădeălucruăpropuse,ăsim indu-seăconfortabilăatâtăînăactivit ileăliberăalese,ă
câtă i înăcadrulăactivit ilorădesf urateăpeădomeniiăexperen iale; 

 Mul iăpre colariăăreu escăăs ărealizezeăconexiuniăinterdisciplinare,ăformuleaz ăcorectăîntreb riă iă
r spunsuri,ăauăoăcapacitateădeăascultare,ă în elegereă iăexprimareădezvoltat ăconform nivelului 
specific vârstei; 

 Folosescă corespunz toră materialeleă didacticeă oferite,ă demonstrândă deprinderiă iă abilit iă bineă
dezvoltate. 

 
Aspecte negative: 
 Exist ăclaseăînăcareăeleviiănuăsuntăobişnui iăcuăactivit ileădeăgrupăşiămuncaăînăechip ; 
 Unii elevi nu sunt implica iăsuficientăînăactivitateaădidactic ăşiăniciăînăproiecteăeducative; 
 Preocupareă sc zut ă pentruă utilizareaă cunoştin elor,ă deprinderiloră şiă aptitudiniloră înă situa iiă deă

înv areădiverse,ăcuăgradăînaltădeăcomplexitate; 
 Rareoriăsuntăpu iăînăsitua iaădeăaăidentificaăproblemeăsauăsitua ii-problem ăcontextualeăpeăcareă

s ăleăanalizezeădinăperspectiveădiferiteăşiăs ăleăsolu ionezeăaplicândăeficientăceleăînv ate; 
 Laăuniiăeleviăînv areaăesteămecanic ,ănuălogic ăşiăconştient ,ăiarăgreşelileădeăortografie,ăscrisul 

ilizibilăşiăomisiunileădeălitereăsuntăîngrijor torădeăfrecvente; 
 Exist ămulteăsitua iiăînăcareăeleviiănuăsuntăimplica iăînăactivit iăremediale; 
 Seăobserv ăindulgen ănefondat ăînăacordareaăcalificativelorădeăfoarteăbineălaăuneleădiscipline; 
 Nuăsuntăvalorificateăactivit ileăcareăarădeterminaăîmbun t ireaăperforman eiăşcolare;ă 
 Slab ăsprijinireăaăelevilorădinăparteaăfamiliei,ădatorit ăp rin ilorăcareălucreaz ăînăstr in tateăsauă

înăalteălocalit i,ădiferitădeădomiciliu. 
 
III. Managementul administrativăşiăeduca ionalăalăunit ilorăinspectate 
Aspecte pozitive: 
 Activitateaămanagerial ăseădesf oar ăeficientăatâtălaănivelăproiectiv, câtă iălaănivelăopera ional; 
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 Echipeleă managerialeă suntă interesateă deă dezvoltareaă uneiă culturiă organiza ionaleă specifice 
şcolilorăpeăcareăleăconduc;ăcadreleădidacticeăsuntăantrenateăînăactulădecizionalăînăvedereaăatingeriiă
obiectivelor propuse; 
 Prină deciziiă interneă auă fostă constituiteă laă nivelulă unit iloră deă înv mântă comisiileă metodice,ă
comisiile pe probleme, Consiliulă profesorală iă Consiliulă deă administra ie.ă Deciziileă emiseă pentruă
structurile organizatorice din unitate (comisii pe probleme, catedre, comisii de concurs, comisii de 
examen etc.)ăseăreg sescăînădosarulăcuădecizii,ă laăpersoaneleăînăcauz ăşiă înăportofoliile comisiilor 
dină şcoal .ă Laă controlulă documenteloră dină mapaă directoruluiă şiă aă responsabililoră deă comisiiă seă
constat ă c ă acesteaă suntă întocmite,ă înă general,ă cuă responsabilitateă iă reprezint ă documenteă deă
lucruăopera ionale; 
 Tematica supus ădezbateriiăConsiliuluiăprofesorală i Consiliuluiădeăadministra ieăesteăelaborat ă
corect,ăcuărepartizareădeăăresponsabilit iăpentruămembriiăCA; 
 Documenteleămanagerialeăcuprindăinforma iiăînădetaliuălegateădeămanagementulăprocesuluiădeă
predare-înv are-evaluare (ofertaă curricular ,ă rezultateă laă înv tur ,ă situa iaă disciplinar ,ă situa iaă
absen elor),ă managementulă performan eiă (rezultateă laă examene,ă rezultateă laă olimpiadeă şiă
concursuriăşcolare),ămanagementulăcarierei,ăperfec ionareaăcontinu ă(situa iaăpersonaluluiădidactic 
peă gradeă didactice,ă eviden aă cursuriloră deă formareă şiă perfec ionare),ă managementulă educa ieiă
nonformale,ă activit iă extraşcolareă (proiecteă şiă activit iă deă promovare,ă proiecteă tematice,ă graficulă
activit iloră organizateă cuă diferiteă ocaziiă şiă laă diferite evenimente, activitatea Consiliului elevilor), 
strategiiă extraşcolareă şiă parteneriate,ă activit iă financiar-contabileă şiă administrativeă (execu iaă
bugetar ,ă rapoarteă deă investi ii,ă rapoarteă deă achizi iiă şiă dot ri,ă rapoarteleă celoră dou ă asocia iiă
constituiteă cuă personalitateă juridic ),ă rela iileă cuă presaă (articoleă deă promovare),ă managementulă
calit ii,ămanagementulăcomisiilorămetodiceăşiăaăcomisiilorăpeăprobleme; 
 Securitateaăelevilorăînăspa iulăşcolarăesteăoăpreocupareăpermanent ăaăconduceriiăşcolii,ăfaptăce 
seă materializeaz ă înă verificareaă periodic ă aă spa iiloră deă înv mântă (cl diri,ă laboratoare,ă salaă deă
sport, teren de sport,  în instructajele periodice realizate atât elevilor, câtă şiă profesoriloră privindă
normeleădeăsecuritateăaămunciiăspecificeăfiec ruiădomeniu de activitate; 
 Bugetulă unit iloră deă înv mântă esteă structurată peă articole,ă argumentată şiă sus inută deă
necesarulă impusădeăcheltuielileămateriale,ă cheltuielileădeă între inereă şiă cheltuielileădeă salarizareăaă
personalului.ă Înăceeaăceăpriveşteă atragereaă fonduriloră extrabugetareăesteădeăapreciată faptulă c ăoă
serieădeăinvesti iiăs-auărealizatăprinăproiecteăfinan ateădeăparteneriăînăproiecte. 
 
Aspecte negative: 
 Num rulă insuficientădeăasisten eă laăactivit iă realizateădeăconducereaă colilor. Se recomand ă

elaborareaăunuiăgraficăalăasisten elor,ăastfelăîncâtătoateăcadreleădidacticeăsaăfieăinspectateăpeă
parcursulăanuluiă colar 

 Regulamentulă internănuăesteărevizuită înătoateăunit ileădeăînv mânt, în conformitate cu noul 
ROFUIP; 

 Nuă toateă sanc iunileă aplicateă eleviloră suntă aprobateă înă consiliulă claseiă iă consemnateă înă
registru,ă nefiindă asumateă peă baz ă deă semn tur ă deă toateă cadreleă didacticeă careă predauă laă
clasa respectiv ă iădeăconducereaă colii; 

 Nuătoateărapoarteleădeăanaliz ăsuntăînso iteăde unăplanădeăm suri ameliorative;  
 Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în planul managerial 

(investi ii,ădot ri,ăreabilit ri); 
 Nuăseăacord ăsuficient ăaten ieăsemn riiăşiăparaf riiădocumentelorăşcolare; 
 Seăpromoveaz ăînămic ăm sur ăini iativaăelevilor; 
 Resurseleăumaneănuăsuntămotivateăşiăapreciateăsuficient; 
 Insuficient ătransparen ăaămanagerilorăşcoliiăînăceeaăceăpriveşteărela iaăcuăunele cadre didacti-

ceăşiăcuăp rin ii;  
 CDŞ-urileăşiăactivit ileăextracurriculareănuăsuntădiversificateăpentruăaă r spundeănevoilorăedu-

ca ionaleă aleă eleviloră şiă exist ă foarteă pu ineă temeă interdisciplinare/transdisciplinareă printreă
con inuturi; 

 Destulădeămulteăşcoliă / structuriănuăreuşescăs ăparticipeă laăac iunileăşcoliiăcuăPJăsauăsuntăne-
glijate; 

 Vizitele conduceriloră cuăPJă laă structurileă arondateă seă efectueaz ă destulă de rar în majoritatea 
cazurilor. 

 



 

Pag 67 /  200 

_______ 

   STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN          ANULă COLAR  2015-2016 

IV.ăRela iaăşcoal -familie-comunitate 
Aspecte pozitive: 
 Exist ă oă rela ieăbun ă întreă conducereaăunit ilorădeă înv mântă şiă autorit ileă locale.ăŞcolileă seă

implic ăactivăînămulteăactivit iăcomunitare,ăatâtăprinăpunereaălaădispozi ieăaăspa iiloră(curteaăşcolii,ă
s lileădeăsport), câtăşiăprinăorganizareaăunorăac iuni; 

 Şcolileăau,ă înăgeneral,ăprev zuteă înăplanulămanagerial,ăcâtevaăobiectiveăprivindăparteneriatul cu 
comunitateaălocal ; 

 Unitateaăşcolar ămen ineăleg turaăcuăp rin iiăprinăşedin eăperiodice sau prin serviciul secretariat;  
 Exist ă acorduriă deăparteneriată şiă colaborareăcuăparteneriă sociali,ă agen iăeconomici,ă cuă institu ii, 

organiza iiălocaleăşiăna ionale; 
  Activitateaăşcoliiăesteăpromovat ăînăcomunitateăşiăprin intermediul site-uluiăşcolii; 
 P rin iiăsuntăconsulta iăcuăregularitateăînăleg tur ăcuăproblemeleăşcoliiăşiăiauădeciziiăîmpreun ăcuă

dirigintele; 
 Şcoalaă r spundeă potrivită sugestiiloră şiă propunerilor p rin iloră şiă îiă încurajeaz ă s ă îşiă aduc ă

contribu iaălaăelaborareaăcurriculum-uluiălocalăşiăaăplanurilorădeăviitor; 
 Înămareaămajoritateăaăcazurilor,ăconsiliileădeăadministra ieăaleăunit ilorădeăînv mântăiauădeciziiă

înăacordăcuănevoileăşiăaspira iileăbeneficiarilorăsecundariăşiăter iariăaiăeduca iei;ă 
 Seăîncurajeaz ăparticipareaăşiăimplicareaăelevilorăînăactivit iăşiămanifest riăorganizateădeăinstitu iiă

şiăorganiza iiădinăcomunitate; 
 Cadreleădidactice,ăconducerileăunit ilorădeăînv mântăsuntăinteresateădeăaăc utaărela iiăcuăONG-

uri,ă cuă asocia iiă nonprofit,ă înă depistareaă sponsoriloră pentruă aă sprijiniă activit ileă curriculareă şiă
extracurriculare; 

 Şcolileăfolosescăserviciileăoferiteădeăcomunitateaălocal ,ă înăspecialăpentruă informareaăelevilorăcuă
privire laăoportunit ileăcareăliăseăofer ăpeăplanălocalăînăplanăprofesional; 

 Prim riileă sprijin ă oă serieă deă activit iă extracurriculare,ă ofer ă eleviloră cadouriă deă Cr ciună şi,ă înă
uneleăunit iădeăînv mânt,ăbaniăpentruăc r ileădeăpremii,ălaăfinalulăanuluiăşcolar;   

 Şcolileă r spundă adecvată sugestiiloră şiă propuneriloră p rin iloră şiă îiă încurajeaz ă s ă îşiă aduc ă
contribu iaălaăelaborareaăcurriculum-uluiălocalăşiăaăplanurilorădeăviitor; 

 Consiliileă deă administra ieă suntă constituiteă conformă metodologiei,ă înă componen aă lor intr ă şiă
reprezentan iăaiăp rin ilorăşiăaiăcomunit iiălocale. 

 
Aspecte negative: 
 Exist ă ună num ră semnificativă deă p rin iă careă nuă seă implic ă înă formareaă şiă educareaă propriiloră

copii; 
 Înă multeă dintreă şcoliă nuă exist ă proiecteă dedicateă îmbun t iriiă rela iei şcoal -p rin i,ă iară undeă

exist ănuăseămonitorizeaz ăefecteleăacestora; 
 Nuăseăcomunic ăp rin ilor,ă înăscris,ă rezultateăob inuteă laă test rileăefectuateăpeăparcursulăanuluiă

şcolar,ădarăşiăaăsitua iei şcolareădeăfinalădeăsemestru/anăşcolar; 
 Pu ineă cursuri de formareă pentruă p rin iă iă uneoriă lipsescă ă ac iunileă deă diseminareă aă buneloră

practici; 
 Multeădinăcur ileăşcolilorăruraleănuăsuntăasfaltateăsauăamenajateăcorespunz tor; 
 Slabaă implicareăaăp rin iloră iă comunit iiă laănivelă localăpentruăpromovareaăprincipiilor educa ieiă

incluziveăşiăale multiculturalit ii; 
 Uneoriăop ionalele,ăCDŞ-urileănuăsuntăpropuseăînăurmaăconsult riiăp rin ilorăsauăeventualăaăuneiă

motiva iiăpertinenteăpentruăoăanumit ăop iuneăaăelevilor; 
 Nuătoateăşcolileăsuntăextremădeăinteresateăpentruăfrecven aăcopiilorălaăşcoal ,ămaiăalesăaăcopiiloră

rromi. 
 

Constat riăşiăaprecieriăreferitoareălaăaspecte,ărezultateădinăăinspec iileăşcolareătematice 
Aspecte pozitive: 

 Sunt cunoscute Metodologia deă înscriereă aă copiiloră înă înv mântulă primară pentruă anulă
colar 2015-2016, conform OMECTS nr. 3171/05.02.2015, documentele ceă regleaz ă

activitateaă dină înv mântă înă anulă şcolară 2015‐2016:ă structuraă ă anuluiă ă şcolar, conform 
ordinului MECS  4496/13.07.2015, planurileă cadruă deă înv mânt,ă documenteleă privindă
planul deăşcolarizare,ănormareăşiăîncadrare, 

 SuntăîndosariateădeciziileăpentruăconstituireaăCAăşiăalteăcomisii,ăfişele postului cadrelor di-
dactice suntăcompletateăcuăatribu iiăspecifice; 
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 Serviciulăpeăşcoal ăseărealizeaz ădeăc treăprofesoriă iăeleviă(înăuneleăunit iăexist ăsistemădeă
supraveghere video); 

 Programeleădisciplinelorăop ionaleăsuntăavizateădeăc treăinspectoriiă colari i este trecut co-
dulădisciplineiăpeăfi ; 

 Cataloagele sunt completate corect; 
 Documenteleăcomisiilorămetodice,ăCAăşiăCPăauătematicaăactivit ilorăpentruăacestăanăşcolară

şiărapoarteăanualeăîntocmiteăpentruăanulăşcolarăprecedent; 
 Directoareleă deă gr dini ă de ină documenteleă managerialeă ceruteă deă legisla iaă înă vigoareă

(PDI pe 1-5ă ani,ă Plană managerial,ă Planuriă opera ionale,ă Strategieă deă evaluareă intern ,ă
Regulament de ordineăinterioar ă iăRegulamentăCEAC etc.); 

 Resurseleămaterialeă iăbugetulăgr dini elorăcuăPJăsuntăcorectăgestionateădeăc treădirectoare,ă
seăconstat ăoăîmbun t ireăcrescut ăaăcondi iilorădeălucruăaăangaja ilor,ănumeroaseăsolicit riă
c treă prim riiă pentruă alocareaă deă resurseă financiareă suplimentareă pentruă realizareaă unoră
repara iiăcurenteă iăoăfocalizareăpeămen inereaăunuiăraportăpre -calitate ridicat pentru piesele 
deăinventarăachizi ionate,ăbunăgustă iăsim ăpracticăînădot rileărealizate; 

 Documenteleă colareă aleă educatoareloră sunt,ă înă general,ă corectă întocmite,ă preg tireaă loră
pentruăactivitateăesteărelevat ă iădeăproiecteleădeăactivitateă iăschi eleăîntocmite;  

 Seă lucreaz ăcuădestulădeămult ăaten ieăcuădocumenteleădeăcurriculumă i cu documentele 
colare; 

 Evaluareaă iănotareaăelevilorăseărealizeaz ăritmic; 
 Absen eleă eleviloră suntă consemnateă înă cataloageă iă seă monitorizeaz ă peă totă parcursulă

semestrului/anului,ăfiindăraportateăconsecventăc treăI. .J.ăS laj; 
 Comisiile pe domenii de activitateăspecific ădinăunit ileădeăînv mântăsuntă legiferateăprină

deciziiăaleăconduceriiă coliloră iăi iădesf oar ăactivitateaăconformăcerin elorăspecifice; 
 colileă de ină planuriă deă m suriă peă diferiteă domeniiă deă activitateă careă seă respect ă iă seă

monitorizeaz ădeăc treăconducerileă colilor; 
 Existen aăprocedurilorăspecificeălaănivelulăunit ilorădeăînv mântăetc.; 
 Laă verificareaă documenteloră şcolare, în primaă inspec ie tematic , s-au constatat 

urm toareleăaspecte:ă 
 În registrele matricole verificate s-a desc rcatăsitua iaăşcolar ăpentruăanulăşcolară2014- 

2015; 
 Condicaădeăprezen ăesteăsemnat ălaăzi;  
 Orarulăşcolilorăaăfostădefinitivatăşiăafişatălaălocăvizibil;  
 Încadrareaăpersonaluluiădidacticărespect ălegisla iaăînăvigoare; 
 Num rulădeămanualeăşcolareăesteăasiguratăînătoateăunit ileăşcolareăvizitate; 
 Lucr rileădeăigienizareăaălocalurilorădeăşcoal ăauăfostăfinalizate;  
 Toateăunit ile beneficiaz ădeăcombustibilăpentruăsezonulărece.  

       Ină majoritateaă şcoliloră cuă clas ă preg titoareă inspectate,ă spa iulă educa ională esteă amenajată
corespunz tor,ă conformă curriculum-ului,ă metodiciiă şiă metodologieiă deă predareă integrat ,ă toateă
şcolileăde inămobilierulăadecvat,ăauăspa iiădeăjoac ,ăarealulăclasei esteăorganizatăcuăspa iiăexpozitive,ă
peăcentreădeăînv are,ădeăinteresă(biblioteca,ăarte,ă tiin e,ădomenii curriculare, joc de rol). 

 
Aspecte negative: 

 Slabaăvalorificareăaăexemplelorăpozitiveăconstatateălaănivelulăunit iorădeăînv mânt; 
 Nu toateă colileăinspectateăconsemneaz ăabaterileăelevilorăînăRegistrulădeăsanc iuni; 
 Dificultateaă directoareloră deă gr dini ă deă aă întocmiă situa iileă numeroaseă solicitateă deă

institu iileă abilitateă înă monitorizarea/controlulă actvit iiă dină gr dini eă înă condi iileă înă careă înă
acesteăunit iănuăexist ăpostădeăsecretar ă iătoateăacesteădocumenteătrebuieăs ăleărealizezeă
peălâng ăatribu iileăprev zuteăînăfi aăpostului; 

 Fi eleă deă evaluareă aă progresuluiă copiiloră suntă completateă uneoriă formal,ă dovezileă
progresuluiănuăsuntăp strate,ăuneleăeducatoareă înc ănuăutilizeaz ăcodulăculorilorăcorectă în 
consemn rileăf cute; 

 Num rămicădeăasisten eăaleădirectorilorălaăcadreleădidactice,ămaiăalesălaăceleădinăstructuri; 
 Verificareaăcuăpreaămic ăexigen ăaădocumenteloră colare; 
 Consemnareaădenumiriiădisciplineloră înăcataloageă iă înă registreleămatricoleă fieă incomplet ,ă

cuăprescurt ri,ăfieăabreviat ; 
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 Lipsaăconsemn riiăînăRegistreleădeăsanc iuniăaăsitua iilorădeăabsen eăpesteănum rulălegal; 
 Nu toate cataloagele / documentele şcolareăauăfostăcompletateăşiăpredateăla sfârşitulăanuluiă

şcolară2014-2015 
 Condica de prezen ănuăesteăcompletat ăzilnic; 
 Urgentareaăob ineriiăautoriza ieiădeăfunc ionareălaăuneleăunit iădeăînv mântăverificate; 
 Consemnareaăzilnic ăaăabsen elorăşiăaămotivelorăpentruăcareăabsenteaz ăelevii; 
 Asigurareaăsiguran eiăelevilorăpeătimpulăpauzelor;  
 Refacereaăacoperişuluiădeălaăgrupurileăsanitareăşiăamplasareaăuşilorălaăintrareaăînătoalete la 

colileădinămediulărural; 
 Existen aă unoră coliă (îndeosebiă primare)ă iă gr dini e,ă f r ă autoriza ieă sanitar ă deă

func ionare,ălaăînceputulăanuluiă colară2015-2016; 
 Unele programe de disciplineăop ionaleănesemnateădeăc treăinspectorulă colară iăf r  codul 

disciplinei; 
 Uneleă coliănuăauăbaza de date clare cu eleviiăparticipan iălaăconcursurileă colare; 
 Uzuraăfizic ăaăăunorămanualeă colare,ănum rulămicădeămanualeălaăclasele neobligatorii; 
 Lipsa iluminatului de siguran  din unele coli; 
 Nuăpesteătot,ăînăşcoli,ăexist ădoveziăaleăînştiin riiăp rin ilorăcuăprivireălaăsanc iunileăaplicateă

elevilor,ăiarăacesteăsanc iuniănuăsunt,ătotdeauna,ăgradualăaplicate. 
 
Propuneri privindăeficientizareaăinspec ieiăşcolare 

 Promovareaăexemplelorădeăbun ăpractic ă iăaăexperien eiăpozitiveălaănivelulădisciplinei,ădară iăînă
cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; 

 Valorificareaăexperien elorăpozitiveăcuăajutorulă inspec iiloră - metodologii, indicatori, standarde, 
proceduri,ăcompeten eădejaăob inuteăînădomeniulăeduca ieiăprinăproiecteăgeneralizateălaănivelulă
sistemului; 

 Consiliereaăcadrelorădidacticeăînăceăpriveşteănecesitateaăutiliz riiămijloacelorăactiv-participative 
în predarea religiei; 

 Alocarea unui buget de timp mai mare pentru consilierea în specialitate a cadrelor didactice în 
toateătipurileădeăinspec ie; 

 Realizareaăunorăinspec iiăînăspecialitateădeăoăzi,ăpeătraseeăstabiliteădeăcomunăacord,ăînăvedereaă
întrum riiăactivit ii cadrelor didactice debutante, respectiv pentru verificarea modului în care se 
aplic ă prevederileă curriculumuluiă înă specialitateă deă c treă cadreleă didacticeă careă auă ob inută
gradul didactic I de mai mult de 5 ani; 

 Realizareaă unoră inspectiiă prină careă s ă fie monitorizat ă activitateaă unoră comisiiă constituiteă înă
unitate (ex: CEAC – modulădeă introducereăaădateloră înăaplica iaăARACIP,ăComisiaădirigin ilor,ă
Comisiaămetodic ă– laăeducatoareădinăacestăanăexist ăaproapeăînăfiecareăcomun  etc.; 

 Parcurgerea unei bibliografiiăminimaleăcuăcaracterăpsihopedagogicădeăc treăcadreleădidacticeă
stagiare; 

 Realizareaăunuiănum rămaiămareădeăinspec iiădeăspecialitateăşiăspecialeăcuătematiciădinădidacti-
caădisciplinelorăînăînv mântulăprimar,ăexperimentareaăunorătehniciănoiădeălucru laăclas ; 

 Asigurareaăpermanent ăaăconsilieriiă înăspecialitate,ăatâtăcuăocaziaădiferitelorătipuriădeăinspec ii,ă
câtăşiăînăcadrulăI.Ş.J-ului printr-un program flexibil; 

 Stimulareaăparticip riiăînv torilorălaăsimpozioaneăna ionale,ăinterna ionaleăşiăsesiuni de refera-
teăşiăcomunic riăcuăspecificăpentruăînv mântulăprimarăşiăpopularizareaăexperien eiăpozitive; 

 Alocareaăunuiătimpămaiămareăinspectorilorăpentruăinspec iiădeăgrade,ămaiăalesăpentruădefinitivată
şiăgradulădidacticăIă(membriiăcomisieiănuăpotăfiă înlocui iădecâtă înăcondi iiăspecialeăşiăcuăacordulă
maiămultorăorganeăcompetente),ăînăvedereaădiminu riiăbugetuluiăpentruăinspec iiăpl titămetodişti-
lorăşiăeficientiz riiăacestuiaăpentruăI.Ş.J.ăS laj (inspectorilorănuăliăseăpl tescăacesteăinspec ii); 

 Inspectarea unuiănum rămaiămicădeăunit i,ăchiarăcuăunăbugetădeătimpămaiămareă(dac ăeăposibil),ă
maiăalesălaăunit ileăcuănum rămareădeăclase/cadre; 

 Controlulă şiă îndrumareaă s ă seă bazezeă peă competen eleă înă domeniul/ă disciplina/aspecteleă
inspectate; 

 Promovareaă iăpopularizareaăc r iiă colare,ăaăc r ilorădeăspecialitate,ăaăsoftuluiăeduca ional etc.; 
 Schimburiădeăexperien ăinterjude ene. 
B. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
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PUNCTE TARI:  
 
 Înscrierea cadrelor didactice debutante la examenulă na ională deă definitivare în înv mântă iă

ob inereaă unoră rezultateă bune,ă comparativă cuă rezultateleă deă laă nivelă na ională (58ă deă cadreă
didactice, reprezentând un procent de 63.05%, au promovat examenul); 

 Num rămareădeăcadreădidacticeă înscriseă laăprobeleăpentruăob inereaăgradelorădidacticeă IIă iă Iă
(221ă deă cereriă depuseă înă vedereaă efectu riiă inspec ieiă curenteă 1,ă 164ă deă cadreă didacticeă
înscriseălaăgradulădidacticăIă iă81ădeăcadreădidacticeăînscriseălaăgradulădidacticăII); 

 Realizareaăunuiănum răămareădeăinspec iiăcurenteă iăspecialeădeăc treăprofesoriiămetodi tiăaiăISJă
S lajă(477); 

 Implicareaămetodi tilorăînăefectuareaăaltorătipuriădeăinspec iiă(461ădeăinspec ii); 
 139 de cadre didactice s-auăînscrisăpentruăexamenulădeădefinitivareăînăînv mânt; 
 81ădeăcadreădidacticeăşi-au depus dosarele de înscriere pentru gradul didactic II; 
 164ădeăcadreădidacticeăşi-au depus dosarele de înscriere pentru gradul didactic I. 

 
PUNCTE SLABE: 
 
 Lipsaăuneiăzileăalocateăactivit iiădeămetodistăalăISJă iăexisten aăunorăproblemeăcuăprivireălaăplataă

orelor efectuate deă metodi tiă înă vedereaă efectu riiă inspec iiloră pentruă ob inereaă gradeloră
didactice; 

 Uneleăcadreădidacticeăsus inăexamenulădeădefinitivareăînăînv mântăpentruăaădouaăsauăaătreiaă
sesiune;  

 Uneleă cadreă didacticeă urmeaz ă stagiiă deă preg tireă doară pentruă aă beneficiaă deă num rulă
creditelor profesionale transferabile. 
 

Activit iăprincipale realizateălaănivelulăISJăS laj 
 
 Realizareaăbazeiădeădateăcuprinzândăeviden aăresponsabililorăcuăformareaăcontinu ,ăaăcadreloră

didactice înscrise la definitivareaăînăînv mântă iălaăprobeleăpentruăob inereaăgradelorădidacticeă
IIă iăI; 

 Solu ionareaă optim ă aă problemeloră dină teritoriuăprină adresareaă unoră solicit riă deă acordareă deă
derog riă c treă MENCSă înă vedereaă finaliz riiă probeloră pentruă ob inereaă gradeloră didacticeă deă
c treăcadre didactice revenite în activitate; 

 Coordonareaăactivit ilorădeăselec ieăaămetodi tilor; 
 Informareaă iăcomunicareaăpermanent ăaăprincipalelorăaspecte legislativeă iămetodologiceăc treă

metodi tiiăISJ; 
 Colaborareaă optim ă cuă reprezentan iiă universit iloră iă aiă departamenteloră pentruă preg tireaă

personaluluiădidacticădină ar ; 
 Monitorizareaăparticip riiălaăcolocviulăpentruăadmitereaălaăgradulădidacticăI; 
 Realizarea procedurilor necesare pentru echivalarea studiilor pentru cadrele didactice care au 

îndeplinit condi iileămetodologice; 
 Organizareaăexamenuluiăna ionalădeădefinitivareăînăînv mânt-sesiunea 2016; 
 Consiliereaă iăîndrumareaăcadrelorădidacticeăînscriseălaăformeădeăperfec ionare; 
 Monitorizareaăefectu riiăinspec iilorăcurenteă iăspeciale; 
 Realizarea proiectuluiădeăbugetăpentruăperfec ionareaăcadrelorădidactice; 
 ColaborareaăcuăCCDăS lajă înăvedereaăoptimiz riiăactivit iiădeăformareăini ial ă iăperfec ionareă

prin participare la cursuri. 
 
Statisticaăinspec iilorăcurenteă iăspeciale: 

Nr. crt. Tipul inspec iilor Num rulăinspec iiloră
efectuate 

1. Specialeăpentruăob inereaădefinitiv riiăînăînv mânt 139 cadre didactice/ 
252ădeăinspec ii 

2. Specialeăpentruăob inereaăgraduluiădidacticăII 26 

3. Specialeăpentruăob inereaăgraduluiădidacticăI 118 
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4. Curente 1 pentru înscrierea la grade didactice 220 

5. Curenteă2ăpentruăob inereaăgraduluiădidacticăII 81 

6. Curenteă2ăpentruăob inereaăgraduluiădidacticăI 90 

Total 787 

 
Definitivat 2016 

 
1. Organizareaăexamenuluiăna ional de definitivare înăînv mântă– Sesiunea 2016 

 Înăjude ulăS laj,ăcentrulădeăexamenăaăfostăstabilit,ăprinădeciziaăConsiliuluiădeăAdministra ieăală
ISJăS laj,ălaăLiceulăPedagogică”Gheorgheă incai”ăZal u.ăCentrulăaădispusădeăunăănum răsuficientădeă
copiatoare în stare de func ionare,ă calculatoare,ă telefon,ă fax,ă conexiuneă laă internet,ă materialeă
consumabile (coli tipizate examen, hârtie xerox pentru subiecte, coli pentru ciorne, etichete, toner, 
dosare,ăalteărechiziteăşiămaterialăbirotic),ăprecumă iădulap/fişetămetalic. 
 Comisia jude ean ăaăcomunicatăfurnizorilorădeăserviciiădeătelefonieăşiădeăinternetănecesitateaă
func ion riiăserviciilorăînăzileleăînăcareăcomisiaăaăavutăactivitateăînăcentru,ăprinăadreseăemiseădeăISJă
S lajă c tre Romtelecom, RCS-RDS, Orange, Next Gen Communication.ă Înă scopulă organiz riiă şiă
desf şur riiă înăcondi iiăoptimeăaăexamenuluiăna ionalădeădefinitivareă înă înv mânt,ăauă fostăemiseă
adreseăpentruăasigurareaăfunc ion riiăserviciiloră iăc treăSCăElectricaăSA,ăInspectoratulădeăPoli ieăală
Jude uluiăS laj,ăInspectoratulădeăJandarmiă”MenumorutăVoievod”ăS lajă iăDSPăS laj. 
 Înăcentrulădeăexamen,ăînătoateăs lileăînăcareăs-aădesf şuratăprobaăscris ăprecumă iăînăs lileă
înă careă comisiaă deă examenă aă desf urată activit i,ă auă fostă montateă camereă deă supraveghereă
func ionale.ă Acesteă camereă deă supraveghereă auă func ionată înă regimă deă înregistrareă audio-video. 
Comsiaă aă numită prină decizieă persoanaă responsabil ă cuă supraveghereaă video,ă respectându-se 
normele procedurale. 
 
2.ăÎnscriereaăcandida ilor 

Înscriereaă candida iloră s-a realizat înă perioadaă prev zut ă deă calendar,ă cuă respectareaă
preciz rilorămetodologice.ăNum rulădosarelorădepuseălaăI.S.J. S laj,ăînăvedereaăob ineriiădefinitiv riiă
înăînv mântăaăfostădeă139,ăăînăurmaăvalid riiăfi elorădeăînscriere,ărezultândăunănum rădeă126ădeă
candida iăcareăaveauăposibilitateaădeăaăseăprezentaălaăprobaăscris . 

 
3.ăDesf urareaăprobeiăscrise 

Înă vedereaă organiz riiă iă desf ur riiă examenuluiă na ional,ă s-a  constituit prin decizia 
Consiliuluiă deă Administra ieă aă ISJă S laj,ă componen aă Comisieiă jude ene deă organizareă iă
desf urareă aă examenuluiă na ională deă definitivareă înă înv mânt,ă decizieă modificat ă ulterioră i 
înregistrat ă cuă nr.ă 377/12.07.2016.ă Instruireaă comisieiă iă preg tireaă documenteloră necesareă înă
vedereaă buneiă desf ur riă aă examenului,ă s-a desf urată înă zileleă deă mar i,ă 2ă augustă 2016,ă
respectiv, miercuri, 3 august 2016.  

Înăacordăcuăprevederileămetodologice,ăînainteădeăprobaăscris ,ămar i,ă2ăaugustă2016,ăălaăse-
diulăcentruluiădeăexamen,ăaăfostăafi at ărepartizareaăînăs liăaăcandida ilor.ăDeăasemenea,ăpeăfiecareă
u ăaăs lilorădeăexamen,ăauăfostăafi ateăextraseădinămetodologieă iăinforma iiăadresateăcandida ilor,ă
înăconformitateăcuăpreciz rileăprocedurilorăopera ionale.ăÎnăfiecareăsal ăaăfostăasigurat ăap ăpentruă
candida i.ă 

În data de 4 august, la ora 07.30, s-a realizatăinstruireaăasisten ilor-supraveghetori,ăace tiaă
auăsemnatădocumenteleăprev zuteădeăproceduraăopera ional ,ăiarărepartizareaăacestoraăînăs liăs-a 
realizatăprină tragereă laăsor i.ăDup ăprimireaădosarelor,ăasisten iiăauărealizată instruireaăcandida ilor,ă
întocmindu-se în acest sens procesele-verbaleăsemnateădeăc treăcandida i.ă 

Comisiaăjude ean ăaăîntocmitădocumenteleăsolicitateădeămetodologie,ăs-au constituit puncte 
deăcolectareăpentruăabsen iă iăpentruă raportareaăcandida iloră retra i.ăAstfel,ădină totalulădeă126ădeă
candida iăcareăauăvalidatăfi eleădeăînscriere,ă laăexamenăs-auăprezentată110ăcandida i,ă16ăfiindăab-
sen i.ăDup ădistribuireaăsubiectelor,ăcuărespectareaăprevederilorălegale,ă18ăcandida iăs-au retras de 
laăprobaăscris ,ă13ădinămotiveăpersonaleă iă5ădinămotiveădeăs n tate.ăPân ălaăfinalizareaăprobei,ănuă
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s-auăînregistratăsitua iiădeosebite,ăexamenulăs-aădesf uratăînăcondi iiăbuneă iăniciunăcandidat nu a 
fost eliminat.  

Laăfinalizareaăexamenului,ăcomisiaăjude ean ăaăpreluatăceleă92ădeălucr riăscrise,ăaăverificată
fiecareălucrare,ăastfelăîncâtăs ăseăeviteăanulareaălucr rilor.ăÎnăvedereaătransportuluiă lucr rilorăc treă
centreleădeăevaluare,ă inspectorulă colarăgeneralăaădesemnatăreprezentan iăaiă ISJăS lajăcareăauă î-
naintatălucr rileăc treăreprezentan iiăcentrelorădeăevaluare.ăPeăperioadaătransportuluiălucr rilor,ăde-
lega iileă ISJăauăfostă înso iteădeăreprezentan iăaiăJandarmeriei.ăPredareaă lucr rilorăs-a realizată f r ă
incidenteămajore,ăiarădup ăevaluareaălucr rilor,ănuăs-auăanulatălucr riăproveniteădinăjude ulănostru.ă 

Dup ăafi areaăprimelorărezultate,ăprocentulădeăpromovabilitateălaănivelulăjude uluiăaăfostădeă
59,8ș,ă respectiv,ă 55ădeăcandida iă auăob inutăminimănotaă8ă laăprobaăscris .ă Preluareaă iă înregis-
trareaă contesta iiloră aă respectată normeleă legislativeă iă procedurale.ă Astfel, s-au înregistrat 20 de 
contesta iiăcareăauăfostătransmiseăcentrelorădeăevaluare.ăÎnăurmaărecorect rii,ăprocentulădeăpromo-
vabilitate s-aămodificată laă63,05ș,ărespectiv,ă treiăcandida iăauăpromovatăexamenulă înăurmaăreeva-
lu riiă lucr rilor,ănum rulăcandida ilorăcareăauăpromovată fiindădeă58.ăAfi areaărezultateloră finaleăs-a 
realizatăconformăinstruc iunilorăprimiteă iăconformănormelor,ărespectiv, la centrul de examen, la se-
diulăISJăS lajă iăpeăsite-ulăinspectoratuluiă colar. 
 

C.ăEXAMENEăNA IONALE 
 
1. a) EXAMENUL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2016 

 Procent de promovabilitate 
peă ar  

Procent de promovabilitate 
peăS laj 

Înainte de contesta ii 66,70% 61,02% 

Dup ăcontesta ii 68,10% 62,83% 

 
Situa iaăpeăformeădeăînv mânt: 
Înainteădeăcontesta ii: 
 

Forma de 
înv mânt 

Nr elevi 
înscri i 

Nr. 
elevi 

prezen i 

Nr. elevi 
neprezenta i 

Nr. elevi 
elimina i 

Num rădeă
candida iă
respin i 

Din care cu 
medii: Nr. elevi 

reu i i 
< 5 5 - 5.99 

Zi 1778 
1689 

(94,99) 89 (5,01%) 1 (0,06%) 
647 

(38,31%) 
541 

(83,62) 
106 

(16,38) 
1041 

(61,63%) 

Seral 5 5 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 3 (60%) 
3 

(100%) 0 (0%) 1 (20%) 

Frecven ă
redus  27 

17 
(62,96) 10 (37,04%) 0 (0%) 

15 
(88,24%) 

15 
(100%) 0 (0%) 

2 
(11,76%) 

TOTAL 1810 
1711 

(94,53) 
99 (5,47%) 2 (0,12%) 

665 
(38,87%) 

559 
(84,06) 

106 
(15,94) 

1044 
(61,02%) 

 
 

 Din cele 646 deăcontesta iiădepuseăauăfostăadmise,ăînătotal,ă235 contesta iiă(190ăcuănoteămaiă
mariăşiă45ăcuănoteămaiămici).ăăăăăăăăă 
 Men ion măc ărataădeăadmitereăaăcontesta iilorăesteă36,37% la cele patru probe, iar promo-
vabilitatea aăcrescut,ăînăS laj,ăcuă1,81ș,ădeălaă61,02% la 62,83%.   
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Dup ăcontesta ii: 

Forma de 
înv mânt 

Nr 
elevi 

înscri i 

Nr. elevi 
prezen i 

Nr. elevi 
neprezenta i 

Nr. elevi 
elimina i 

Num ră
de 

candida iă
respin i 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reu i i 

< 5 5 - 5.99 

Zi 1778 
1689 

(94,99%) 89 (5,01%) 
1 

(0,06%) 
616 

(36,47%) 
512 

(83,12%) 
104 

(16,88%) 
1072 

(63,47%) 

Seral 5 5 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 3 (60%) 3 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 

Frecven ă
redus  27 

17 
(62,96%) 10 (37,04%) 0 (0%) 

15 
(88,24%) 

15 
(100%) 0 (0%) 

2 
(11,76%) 

TOTAL 1810 
1711 

(94,53%) 99 (5,47%) 
2 

(0,12%) 
634 

(37,05%) 
530 

(83,6%) 
104 

(16,4%) 
1075 

(62,83%) 

 
 
1. b) EXAMENUL DE BACALAUREAT, august-septembrie 2016 
 

 Procent de promovabilitate 
peă ar  

Procent de promovabilitate 
peăS laj 

Înainteădeăcontesta ii 24,10% 20,37% 

Dup ăcontesta ii 25,70% 24,07% 

 
Situa iaăpeăformeădeăînv mânt: 
  
Înainteădeăcontesta ii: 

Forma de 
înv mânt 

Nr 
elevi 

înscri i 

Nr. elevi 
prezen i 

Nr. elevi 
neprezenta i 

Nr. elevi 
elimina i 

Num ră
de 

candida iă
respin i 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reu i i 

< 5 5 - 5.99 

Zi 451 
367 

(81,37%) 84 (18,63%) 0 (0%) 
290 

(79,02%) 
221 

(76,21%) 
69 

(23,79%) 
77 

(20,98%) 

Seral 4 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3 (100%) 
2 

(66,67%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 

Frecvenț ă
redus  17 

8 
(47,06%) 9 (52,94%) 0 (0%) 8 (100%) 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 472 
378 

(80,08%) 
94 (19,92%) 0 (0%) 

301 
(79,63%) 

231 
(76,74%) 

70 
(23,26%) 

77 
(20,37%) 

Din cele 146 deăcontesta iiădepuseăauăfostăadmise, în total, 62 contesta iiă(45ăcuănoteămaiămariăşiă
17 cu note mai mici).      
 Rata de promovabilitate, la Bacalaureatulădeătoamn ,ăaăcrescut,ăînăS laj,ăcu aproape 4 pro-
cente;  de la 20,37%,  la 24,07%. 

 
Dup ăcontesta ii: 

Forma de 
inv mânt 

Nr 
elevi 

inscri i 

Nr. elevi 
prezen i 

Nr. elevi 
neprezenta i 

Nr. elevi 
elimina i 

Num ră
de 

candida iă
respin i 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reu i i 

< 5 5 - 5.99 

Zi 451 
367 

(81,37%) 84 (18,63%) 0 (0%) 
276 

(75,2%) 
209 

(75,72%) 
67 

(24,28%) 
91 

(24,8%) 
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Seral 4 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3 (100%) 
2 

(66,67%) 
1 

(33,33%) 0 (0%) 

Frecvenț ă
redus  17 

8 
(47,06%) 9 (52,94%) 0 (0%) 8 (100%) 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 472 
378 

(80,08%) 94 (19,92%) 0 (0%) 
287 

(75,93%) 
219 

(76,31%) 
68 

(23,69%) 
91 

(24,07%) 

 
Statistic ăpeăultimiiătreiăani: 

Sesiunea iunie-iulie Sesiunea august-septembrie 

Anul 
Procent 

promovabilitate 

 2014 65,29% 

2015 63,16% 

2016 62,83% 
 

Anul 
Procent 

promovabilitate 

 2014 26,17% 

2015 25,67% 

2016 25,70% 
 

 
 

Sesiunea iunie-iulie Sesiunea august-septembrie 

 
 

 
2.ăEVALUAREAăNA IONAL ă- clasa a VIII-a, iunie 2016 
 

 Laă nivelulă jude uluiă S laj aă fostă numit ă prină Deciziaă nr.2205 din 30.09.2015 Comisia 
jude ean ădeăorganizareă şiă desf şurareăaăevalu riiă na ionaleăpentruăabsolven iiă claseiă aăVIII-a în 
anulă şcolară 2015-2016,ă avândă urm toareaă componen :ă preşedinteă prof.ă dr.ă Kovacsă Irinaă - 
inspector şcolarăgeneralăadjunct,ăsecretari:ăprof.ăHossuăCristinaăşiăprof.ăJurc ă Ildianaă - inspectori 
şcolari,ă membri:ă prof.ă Ritaă Rozs,ă prof.ă Marcelă Lucaciu,ă prof.ă Cozacă Alina,ă prof.ă Chi ă Dana,ă prof.ă
Cri anăLaura,ăprof.ăIancăPetruă iăprof.ăSurăD nu ă- inspectoriăşcolari, iar responsabil cu activitatea 
deăcomunicareăvirtual , Denisa Blidar – consilier informatizare.  

Înăurmaăaplic riiăAnexeiă2ălaăOrdinulăMECTSănr.ă4801/31.08.2010ăcuăprivireălaăorganizareaă
iădesf urareaăEvalu riiăNa ionaleă iăaăOrdinului 5081/2015ăprivindăorganizareaă iădesf urareaă

evalu riiă na ionaleă pentruă absolven iiă claseiă aă VIII-a,ă înă anulă şcolară 2015-2016 s-au constituit 57 
centreădeăexamen,ă44ăcentreădeăcomunicareă iă1ăcentruăzonalădeăevaluare.ă 
 
2.a. Înscrierea elevilor  

Total eleviăpeăjude ălaă
examenul de  evaluare 
na ional  

Limbaăşiă
literatura 
român  

Matematic  
Limbaăşiăliteraturaămatern  

Maghiar ă German ă Slovac  

1997 1997 394 11 8 

 
 
2.b. Cazurile speciale  

65,29% 
2014 

63,16% 
2015 

62,83% 
2016 

26,17% 
2014 

25,67% 
2015 

25,70% 
2016 
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 ComisiaăJude ean ădeăEvaluareăNa ional ă– S laj,ădup ăconsultareaăcererilorăşiăaădocumenteloră
medicale anexate acestora, în conformitate cu art. 31 din Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 
4801/31.08.2010, a aprobat  6 cazuri speciale.ăTo iăceiă6ăeleviăauăsus inut examenul de evaluare 
na ional . 
 
2.c.ăMonitorizareaăorganiz riiăşiădesf şur riiăevalu riiăna ionaleăpentruăabsolven iiăclaseiăaă
VIII-a - 2016 

În perioada 27-29 iunie 2016 s-a organizatămonitorizareaădesf ur riiăevalu riiăna ionaleă
pentruăabsolven iiăclaseiăaăVIII-aăpeăbazaăunuiăplanăstabilitădeăComisiaăJude ean ăînăcolaborareăcuă
delega iiăMENC .ăÎnăunit ileădeăînv mântădesemnateăCentreădeăexamenă iăînăCentrulăZonalădeă
EvaluareăColegiulăTehnică ”AlesandruăPapiuă Ilarian”ăZal u,ă ăs-a realizat monitorizarea modului de 
organizareă iădesf urareăaă ăexamenuluiădeăevaluareăna ional ăpentruăeleviiăclaselorăaăVIII-a, de 
c treădelega iiă MENC :ă prof.ăDeakă – SzekelyăSzilardăLeventeă iă prof.ăPopăVasile,ă precumă iă deă
c treă membriiă Comisieiă Jude eneă peă bazaă delega ieiă specialeă eliberateă deă Inspectorulă colară
general. 
 
2.d.ăContesta ii 
  Rezultateleă finaleă înă urmaă evalu riiă lucr riloră aă c roră not ă aă fostă contestat ,ă suntă
prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Disciplinele de 
examen 

Num răcereriă
deăcontesta ii Num răcontesta iiăadmise 

Limbaăşiăliteraturaă
român  

131 
31ăcontesta iiăadmise,ădinăcareă1ăcuăoănot ămaiă
mic ădecâtănotaăini ial  

Matematic  114 
7ăcontesta iiăadmise,ădinăcareă3ăcuănoteămaiă
miciădecâtănotaăini ial  

Limbaăşiăliteratura 
matern  

22 
12ăcontesta iiăadmise,ădintreăcareă4ăcuănoteă
maiămiciădecâtănotaăini ial  

Totalăcontesta ii 267 50ăcontesta iiăadmise 

 
 
RezultateălaăEvaluareaăNa ional ă– urbană iărurală- S laj 

 

An Mediu 
Nr. elevi 
înscri iă 

Nr. elevi 
prezen iă 

Nr.note 
peste 5 

Promovabilitate 

2016 
Urban 956 924 806 87.23% 

Rural 1041 987 602 60.99% 
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Nr.
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Nr.

Note

[4-4,99]

Nr.

Note

[5-5,99]

Nr.

Note

[6-6,99]

Nr.

Note

[7-7,99]

Nr.

Note

[8-8,99]

Nr.

Note

[9-9,99]

Nr.

Note 10

Rezultate la Evaluarea Națio ală

Limbaăşiăliteratura
român

Matematic

Limbaăşiăliteratura
matern

Medii examen

 
    2.e. Participare - Rezultate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinele  
de examen 

Nr. elevi 
înscri iălaă
începutul 

sem. 2 

Nr. elevi 
prezen i 

Promova 
bilitate 

Nr. note 
[1-1,99] 

Nr. note 
[2-2,99] 

Nr. note 
[3-3,99] 

Nr. note 
[4-4,99] 

Nr. note 
[5-5,99] 

Nr. note  
[6-6,99] 

Nr. note  
[7-7,99] 

Nr. note  
[8-8,99] 

Nr. note  
[9-9,99] 

Nr. 
note 
10 

Limbaăşiăliteraturaăromân  1997 1917 77.98% 69 83 153 117 267 255 292 340 324 17 

Matematic  1997 1911 65.46% 0 111 215 261 312 228 311 244 141 15 

Limbaăşiăliteraturaămatern  413 402 94.27% 0 5 12 6 54 74 89 102 59 1 

Medii examen 1997 1911 73.67% 45 79 160 219 288 292 313 354 157 4 
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D.ăăREZULTATELEăLAăÎNV TUR ăLAăSFÂRŞITULăANULUIăŞCOLARă2015-2016 

 

Dintre motivele abandonului şcolar seăpotămen ionaăurm toarele:ăapartenen aălaăetniaărrom ,ăsitua iaămaterial ăprecar ăînăfamilie,ăplecareaălaămunc ăînă
str in tate,ădezinteresulăpentruăsistemulădeăeduca ie. 

Nivelădeăînv mânt 
Elevi 

înscrişi 
la început 
anăşcolar 

Elevi 
veni iăprină
transfer 

Eleviăpleca iădinăunitate 
Eleviăînăeviden ăla 12 septembrie 

2016 Procent promova-
bilitate Prin trans-

fer 
Abandonă co-

lar 
Alte 

situa ii Total 
din care: 

Promova i Repeten i 
PRIMAR 11111 169 198 26 57 10999 10751 248 97,74% 

Urban 4697 59 75 14 17 4650 4610 40 99,13% 

Rural 6414 110 123 12 40 6349 6141 208 96,72% 

GIMNAZIAL 9372 117 174 77 26 9212 8699 513 94,43% 

Urban 4089 48 55 18 6 4058 3954 104 97,43% 

Rural 5283 69 119 59 20 5154 4745 409 92,06% 

LICEAL ZI 7080 79 85 18 91 6965 6872 93 98,66 

Urban 6485 72 74 4 63 6416 6340 76 98,81% 

Rural 595 7 11 14 28 549 532 17 96,9% 

LICEAL SERAL + FR 594 23 1 40 39 537 508 29 94,59% 

Urban 300 8 0 17 17 274 252 22 91,97% 

Rural 294 15 1 23 22 263 256 7 97,33% 

PROFESIONAL 1024 13 8 2 26 1001 862 139 86,11% 

Urban 629 5 3 2 12 617 539 78 87,35% 

Rural 395 8 5 0 14 384 323 61 84,11% 

POSTLICEAL 321 5 0 3 46 277 272 5 98,19% 

Urban 321 5 0 3 46 277 272 5 98,19% 

TOTAL 29502 406 466 166 285 28991 27964 1027 96,45% 
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E.ăăADMITEREAăÎNăÎNV MÂNTULăLICEALă IăPROFESIONALăDEăSTATă 
CU DURATA DE 3 ANI 

 
 

Planulădeă colarizareăpentruăanulă colară2016-2017 
 
Înă anulă colară 2015-2016, elevii din cele 99 deă unit iă colareă cuă claseăgimnazialeă (19ă dină

mediul urban, 80 din mediul rural) au avut posibilitatea de a opta la una dintre cele 18 specializ riălaă
înv mântulălicealăsauădintreăceleă14 calific riălaăînv mântul profesional de 3 ani) oferite de 23 de 
unit iă colareăapar inândăînv mântuluiăsecundarăsuperioră(15ădinămediulăurban,ă8ădinămediulărural),ă
înătotalăfiindăalocateăunănum rădeă2533 de locuri. 
 

Locuri alocate pentru: 
 

Înv mântulăliceal Înv mântulăprofesionalădeă3ăani 

total 
1903 
locuri 

din care 

total 
630 

locuri 

din care 

pentru etnia 
rrom  

pentru 
Republica 
Moldova 

pentru etnia 
rom  

pentru 
Republica 
Moldova 

pentru 
înv mântă

special 

71 12 30 4 36 

 
 Pentruăeleviiădeăetnieărom ăauăfostăalocateă71ălocuriă(30ălocuriă laăfilieraăteoretic ,ă41ălocuriă laă

filieraăvoca ional ă iătehnologic ). 
 Pentruăeleviiăveni iădinăRepublicaăMoldovaăauăfostăalocateă12ălocuriă(5ălocuriălaăfilieraăteoretic ,ă

7ălocuriălaăfilieraăvoca ional ă iătehnologic ). 
 Pentruăînv mântulăprofesionalădeă3ăaniăauăfostăalocateă630ălocuri,ădinăcareă30ălocuriăpentruă

etniaă rom ,ă 4ă locuriă pentruă Republicaă Moldova,ă 36ă locuriă pentruă înv mântulă profesională
special. 

 
În urma repartiz riiăcomputerizate iăaărezolv rii situa iilor speciale,ănum rulădeăclaseă

iănum rulădeăeleviăseăprezint ăastfel: 
 

Formaădeăînv mânt Nr. clase Nr. elevi 

Înv mântăliceal 63 1670 

Înv mântăprofesionalăcuădurataădeă3ăani 19 480 

Total 82 2150 

 
 
Înă concluzie,ă dup ă celeă dou ă etapeă deă admitereă laă clasaă aă IX-aă înă înv mântulă liceală iă

profesională deă stată cuă durat ă deă 3ă aniă s-a ocupat un procent de 84,88 șă dină num rulă deă locuri 
(87,76șă pentruă înv mântulă liceal,ă 76,19șă pentruă înv mântulă profesională deă stată deă 3ă ani).
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F.ăREZULTATEăLAăOLIMPIADELEăŞCOLARE 
 

Disciplina/ Concurs 

Num răpremii 

Etapa jude ean  Etapa na ional  Etapa interna ional  

I II III M I II III M PS I II III M 

Limbaă iăliteratur ăromân  12 12 12 75 1   3 3 1   1 

Limbaălatin  5 5 5 7          

Olimpiadaădeălingvistic  6 6 6 64          

„Universulăcunoaşteriiăprinălectur ” 8 8 8 53     2     

„Lecturaăcaăabilitateădeăvia ” 4 4 4 41    1 1     

Olimpiada de limbaăslovac ămatern  2 2 2    1 1     0 

Olimpiadaădeălimbaăgerman ămatern  3 2 3 4         0 

Olimpiada de Limba i literatura maghiar  
Mikes Kelemen 

8 8 8 20  1  1 4  1  0 

ConcursulăNa ionalădeăortografieăSimonyi 
Zsigmond 

4 4 4 8  2  1     0 

Olimpiada deălimbaăenglez  37 5 34 24          

Olimpiadaădeălimbaăgerman ămodern  7 6 7 9  1 2  1     

Olimpiadaădeălimbaăfrancez  7 5 7 11   1   3    

Olimpiadaădeămatematic  8 7 6 77  
Medalie 
de Ag 
SSMR 

       

Olimpiadaăinterna ional ădeăma-
tematic ăaăgimnaziilor maghiare din 
Europa 

4 4 4 14    1      

Olimpiadaăinterna ional ădeăma-
tematic ăaăliceelorămaghiareădinăEuro-
pa 

4 3 1   1  3     1 
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Disciplina/ Concurs 

Num răpremii 

Etapa jude ean  Etapa na ional  Etapa interna ional  

I II III M I II III M PS I II III M 

Olimpiada de chimie 3 3 2 3      3     

Olimpiadaădeăfizic  7 7 6 13    1  1     

Olimpiada de biologie 6 4 3 7           

Olimpiada de istorie 5 5 7 21   1 1      

Olimpiada la disciplinele socio-umane 7 6 4 7          

Olimpiada de geografie  3 3 12     5     

Concursul național de geografie  
”Terra” 

 5 3 7   2  2     

Olimpiada de religie 25 5 4 9 1 2  3 4     

Olimpiadaădeămuzic  16 22 9           

Olimpiadaădeăgrafic  1 1 1           

Olimpiadaădeăpictur  2 4 1           

Olimpiadaădeăsculptur  1 2            

Istoria artelor 1             

Olimpiada de educațieătehnologic  4 4 3 3     1     

Mecanic  1 1            

Electronic ,ăăautomatiz ri,ătelecomuni-
ca ii 2 1 1 1 1         

Electric, electrotehnic, electromecanic 2 1            

Construc ii,ăinstala iiășiălucr riăpublice 2             

Fabricarea produselor din lemn 2 1            

Economic, administrativ, comer  2 2 2     1      

Agricultur  2 2            
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Disciplina/ Concurs 

Num răpremii 

Etapa jude ean  Etapa na ional  Etapa interna ional  

I II III M I II III M PS I II III M 

Informatic  6 5 4 7   1 3      

Tehnologiaăinforma ieiășiăcomunica iilor 5 5 5 10   1 1      

Olimpiadaăna ional ăaăsportuluiăşcolar 
- peăechip  

30 30 30 30    3      

Olimpiadaăna ional ăaăsportuluiăşcolar 
- individual 

3 3 3 3 1 1 1       

Educațieăfizic ăși sport (CSS) Balcani-
ada-junior 

    1 1 1    1   

Cultur ăși civilizație în România 1        1     

Memoria Holocaustului 1             

 
 

G. ALTERNATIVA STEP BY STEP 
  1. ARGUMENT 

 Pluralismul educa ional const  în existen a unor institu ii şcolare, pe lâng  sistemul de înv mânt oficial organizat de stat, care ofer  o nou  
variant  de instruire şi educare, propunând alte con inuturi, strategii educa ionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentând un progres viabil 
pedagogic. 
        Pluralismul educa ional reprezint  expresia libert ii şi democra iei în domeniul înv mântului preuniversitar. 
        Asocia iaă “CentrulăStepăbyăStepăpentruăEduca ieăşiăDezvoltareăProfesional ”ă (CEDP), organiza ieăneguvernamental ,ănonăprofit,ă înregistrat ăcaă
persoan ăjuridic ăînămartieă1998ăaăpreluatăcoordonareaăăprogramuluiădeăeduca ieăalternativ ăStepăbyăStep.ăăă 

ProgramulăStepăbyăStepăesteăacreditatăcaăalternativ ădeăc treăMinisterulăEduca ieiăNa ionaleă iăCercet riiă tiin ificeăînăconformitate cu aprobarea 
Consiliului pentru alternative nr 10015 din 30 mai 1995.  

În urma Conven ieiădeăparteneriatădintreăCEDPăşiăMinisterulăEduca ieiăNa ionale nr.ă9003ădinăianuarieă1998,ăalternativaăStepăbyăStepăseăaplic ăîn 
înv mântulăpublic. 

 
         2.ăLEGISLA IEăDEăBAZ  
  AlternativaăStepăbyăStepăfunc ioneaz ăînăbazaăurm toarelor acte/norme legislative: 

• LegeaăEducatieiăNa ionale nr.1/2011 
• Legeaănr.ă53/ă2003ă(actualizat ăînă2010) 
• RegulamentulădeăOrganizareăşiăFunc ionareăaăInspectoratelorăŞcolare 
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• OMECTSănr.ă5547ă/ă2011,ăRegulamentulădeăinspec ieăaăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitar 
• BuletineleăInformativeăaleăMENC  
• Metodologiaăform riiăcontinueăaăpersonaluluiădidacticădinăînv mântulăpreuniversitară 
• Regulamentul deăOrganizareăşiăFunc ionareăaăUnit ilorădeăÎnv mântăPreuniversitar, 2015 
• RaportulăI.S.J.ăS laj,ăprivindăstareaăînv mântuluiăînăjude ulăS lajăînăanulăşcolar 2014-2015 
• Strategiaămanagerial ăaăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS lajăpentruăanulăşcolară2015-2016 
• OMECTSăprivindăacordareaăacredit riiăunit ilorădeăînv mântădeăstatăşiăparticulareă– iulie 2012 
• Ordinele,ănotele,ănotific rileăşiăpreciz rileăMENC . 

 
 3.ăPRIORIT IăALEăACTIVIT IIăÎNăDOMENIULăPLURALISMULUIăEDUCA IONALăÎNăANULăŞCOLARăă2015-2016   
        Priorit ileăidentificateălaănivelulăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ăînădomeniulăpluralismuluiăeduca ionalăderiv ădinăpriorit ileădinăPlanulă
managerialăalăI.S.J.ăS lajăpentruăanulăşcolară2015-2016,ăstabiliteădeăc treăechipaămanagerial . 

 Implementareaăcuăprioritateăaănout ilorălegislativeăspecificeăpluralismuluiăeduca ional: 
a. Identificareaăelementelorădeănoutateăînălegisla iaăşcolar ,ăatâtăceleăgenerale,ăcâtămaiăcuăseam ăceleăcareăvizeaz ăpluralismulăeduca ional 
b. Reconsiderarea demersului managerialăşiădidacticăînăcontextulălegisla ieiăşcolareăromâneştiăşiăeuropene. 
 Fundamentareaăoferteiăeduca ionaleăpentruăînv mântulăparticularăşiăalternativ,ăpeăbazaănevoilorădeădezvoltareăpersonal ăşiăprofesional ă

aăcopiilorăşiăelevilor: 
a.ăMen inereaăoferteiădeăalternativeăeduca ionaleăcelăpu inăpentruăînv mântulăprimar 
b.ăPropunereaăuneiănoiăalternativeăcareăs ăvizezeăactivitateaăelevilorăcuăhandicapău orăintegra iăînăînv mântulădeămas  
 Identificareaămetodelorăşiămijloacelorăadecvateăpentruăreducereaăabsenteismuluiăşiăabandonuluiăşcolar 
 Dezvoltareaăparteneriatuluiăcuăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale,ăcuăagen iiăeconomiciăşiăal iăfactoriăinteresa iăîn educareaăcopiilorăşiă

tinerilor,ăpentruăsprijinireaăpluralismuluiăeduca ional 
 Realizarea unor parteneriateăeduca ionaleăviabileăşiăeficienteăcuăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale. 

 
 4. INTE STRATEGICE 

 Asigurareaăuneiăcalit i superioareăaăactuluiădidacticăînăunit ileăşcolareăînăcareăfunc ioneaz ăalternativaăStepăbyăStepă 
 Sus inereaăeficien eiă iăprofesionalismuluiăînăceeaăceăpriveşteăresursaăuman ăimplicat ăînăalternativ ă(eleviă iădasc li)ăăăă    
 Accentuareaădimensiuniiăeducativeăşcolareăşiăextraşcolareăpeătotăparcursulăstudiuluiăînăalternativ  
 Centrareaăactuluiăeduca ionalăpeăresursaăuman ăcareătrebuieăformat ă(eleviădeălaăînv mântulăprimar) 
 Asigurareaăşanselorăegaleăînăeduca iaăelevilor 
 Acordarea deăsprijină iăconsiliereăunit ilorăşcolareăcareăauăalternativaăStepăbyăStepăpentruăasigurareaăcalit iiăînăeduca ie. 

 
  5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
      La inceputul anului colar 2015-2016, situa ia privind num rul de grupe/clase i de pre colari/elevi din unit ile de înv mânt din judetul S laj în 
care se aplic  alternativa educational ăStepăbyăStep,ăsinguraălaănivelulăjude ului,se prezint  astfel: 
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Înv mântăpre colar: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
persoanei juridice 

Denumirea 
unit iiădeă
înv mânt 

Adresa / tel./ 
Fax /e-mail 

Total 
copii 

Nr.ădeăcopiiă/ăgrupeă„StepăbyăStep” 
Limba 

de 
predare 

Grupaămic  
Grupa mijlo-

cie 
Grupa mare 

Nr. 
grupe 

Nr. 
copii 

Nr. 
grupe 

Nr. 
copii 

Nr. 
grupe 

Nr. 
copii 

1.  
Gr dini aăcuăăPro-

gram Prelungit  Nr. 1 
Zal u 

Gr dini aăcuăăPro-
gram Prelungit  Nr. 1 

Zal u 

Zalau, Str.Gh.Doja, Nr.13/A, tel: 
0260613762, e-mail: gradini-

ta1zalau@yahoo.com 

4/106  1 28 1 27 2 51 român  

2.  
Gr dini aăcuăProgramă
Prelungită„Prichindel”ăă

Jibou 

Gr dini aăcuăPro-
gram Prelungit 

„Prichindel”ăăJibou 

Jibou, str. Parcului, nr. 3/C 
0260644484, e-mail: gradini-

ta_prichindel@yahoo.com 

4/107 1 24 1  31 2 52 român  

TOTAL 
 

8/213 
 

2 
 

52 
 
2 

 
58 

 
4 

 
103 

 

Înv mântăprimar 

Nr
crt 

Denumirea 
persoanei 

juridice 

Denumirea 
unit iiădeă
înv mânt 

Adresa / tel./ 
Fax /e-mail 

Total 
elevi 

Nr.ădeăcopiiăpeăgrupeă”Stepăbyăstep” 
Limba 

de 
predare 

C P Clasa I 
Clasa 
a II-a 

Clasa 
a III-a 

Clasa 
a IV-a 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

1. 

Şcoala 
Gimnazial ă
„IuliuăManiu”ă

Zal u 

ŞcoalaăGimna-
zial ă„IuliuăMa-

niu”ăZal u 

B-dul M. Viteazul, nr.35 
Zal uătel.0260613318, 
scimaniu@yahoo.com 

4/94 1 23 1 25 1 21 0 0 1 25 român  

2. 

Liceul 
Tehnologic 
„Cserey-
Goga”ă
Crasna 

Liceul 
Tehnologic 

„Cserey-Goga”ă
Crasna 

Crasna, P- aăEroilor,ănr.14 
tel/fax:0260636062; 

grupscindcrasna@yahoo.com 

2/47 -- -- -- -- -- -- 1  21 1 26 maghiar  

3. 

Liceul 
Reformat 

„Wesseleny”ă
Zalau 

Liceul Refor-
mat 

„Wesselényi”ă
Zalau 

Zal u,ăB-dul Mihai Viteazul, 
nr.56/A, tel: 0260-614881, 
liceulreformat@yahoo.com 

1/15 1 15 - - - - - - - - maghiar  

TOTAL 
 

7/156 
 
2 

 
38 

 
1 

 
25 

 
1 

 
21 

 
1 

 
21 

 
2 

 
51 

 

mailto:grupscindcrasna@yahoo.com
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CAPITOLUL V 
 

 
ACTIVITATEAăEDUCATIV ăFORMAL ă IăNONFORMAL  

 

Înă contextulă derul riiă unoră politiciă educa ionaleă inovativeă laă nivelă na ional,ă activitateaă
educativ ăformal ă iănonformal ăaăcâ tigată iăpeăparcursulăanuluiă colară2015-2016 teren, devenind 
oăpreocupareăprimordial ălaănivelulăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitarăs lajean. 

Printr-oăabordareădiferen iat , printr-oăviziuneăcareăaădeterminată implicareaăgenera iilorădeă
tineri în procesul decizional, înă asumareaă responsabilit iiă sociale, domeniulă educativă formală iă
nonformal s-a coagulat intens, dobândind structuraă uneiă simbiozeă întreă componentaă cognitiv ă iă
ceaăcomportamental . 

 Laăînceputulăanuluiăşcolară2015-2016 au fost realizate documentele specifice de planificare 
aă activit iiă educative:ă Planulă managerial,ă Programulă activit ţiloră educativeă extraşcolareă şiă
extracurriculare,ăPlanificareaăşedinţelorăcuăp rinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: 
1. întocmireaă documenteloră deă lucruă aleă dirigin iloră şiă corelareaă temeloră propuseă cuă cerin eleă

clasei de elevi; 
2. utilizarea unor strategii didactice, în cadrulăorelorădeădirigen ie,ăastfelăîncâtăelevulăs ăseăpoat ă

exprima,ăs ăfieăascultatăşiăîndrumatăeficient; 
3. implicareaă tuturoră dirigin iloră înă activit iă educativeă extraşcolareă ă (spectacole, concursuri, 

excursii etc.)ăşiăvalorificareaăacestoraădinăpunctădeăvedere educativ; 
4. atragereaăsprijinuluiăp rin ilorăînăvedereaărealiz riiăunuiăparteneriatărealăşcoal -familie. 

Activitateaă extracurricular ă şiă extraşcolar ă s-aă bazată peă Programulă activit iloră educative,ă
primit de la I.S.J.ăS laj, la care s-auăad ugatăactivit ileăproprii,ăeaădesf şurându-se sub diverse 
forme.ăActivitateaăeducativ ăs-aădesf şuratăconformăplanific riiăcalendaristiceăprezentateădeăc treă
dirigin i.ăProfesoriiădirigin iăauăcolaboratăcuăprofesoriiăclaselorăşiăcuăeleviiăaleşiăînăConsiliulăelevilorăîn 
vederea prevenirii unor abateri disciplinare.  

Activitateaăeducativ ă înăanulăşcolară2015-2016ăaăfostăcentrat ăpeăformareaălaăeleviăaăunoră
atitudiniă iăcomportamenteăcet eneştiăraportateălaăvalorileăautenticeăaleădemocra iei,ă iarămisiuneaă
cadrelor didactice s-aăaxatăpeăurm rireaăîndepliniriiăurm toarelorăobiective importante: 
- îmbun t ireaăprocesuluiăinstructiv-educativăînătoateăactivit ileădesf şurateăcuăelevii; 
- încurajareaăcompeti iei,ăperforman ei,ăprogresuluiăşcolar. 
 

5.1.ăComisiaădirigin ilor 
 

Înă ă anulă şcolară 2015-2016, profesoriiă dirigin iă auă urm rit,ă prină ă activitateaă desf şurat ,ă s ă
materializezeă tr s turileă şiă principiileă consilieriiă şcolare,ă v zuteă caă ună procesă deă dezvoltareă şiă
prevenire,ăprinăoptimizareaămoduluiăînăcareăelevulărela ioneaz  cuăşcoala,ăprofesoriiăşiăcolegii. 

Comisiaă dirigin iloră şi-aă desf şurată activitateaă urm rindă s ă respecteă planulă elaborată laă
începutulăanuluiăşcolar,ădarăşiăs ăr spund ăunorăcerin e,ănecesit iăiviteăulterior.ăPlanulădeăactivitateă
con ine: 
1. Studierea programeloră şcolareă pentruă Consiliereă iă orientareă şiă întocmireaă planific rii orelor 

dirigen ie. 
2. Stabilireaăgraficuluiăşedin elorăcuăp rin iiăşiăalc tuireaăComitetuluiădeăp rin iălaăfiecareăclas . 
3. Stabilireaă graficuluiă şedin eloră Consiliuluiă reprezentativă ală p rin iloră dină şcoal ă şiă aă tematiciiă

acestora. 
4. Stabilireaăgraficuluiădeăasisten eălaăoreleădeădirigen ie. 
5. Monitorizareaăactivit iiăConsiliuluiăfiec reiăclase. 
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şiăcuăsitua iiădeosebiteăînăfamilie. 
7. Informarea şiă îndrumareaă eleviloră şiă p rin iloră acestoraă înă vedereaă uneiă orient riă socio-

profesionaleăşiăintegr riăsocialeăoptime. 
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Programaă şcolar ă pentruă Consiliereă şiă orientareă aă fostă f cut ă cunoscut ,ă afişat ă laă locă
vizibil,ăstudiat ăşiădezb tut ădeădirigin i.ăS-a elaboratăunăsistemăcomunădeă întocmireăaăplanific riiă
calendaristiceăaăorelorădeădirigen ieăşiăpentruăaăveniă înăsprijinulădirigin ilorăs-a realizat un formular 
tipizatăpentruăplanific ri.ăDeăasemenea, s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit dirigin iloră
ceăreprezint ăunăprocesăverbalăîntocmităînăurmaăprelucr riiălaăclas ,ăînăprimaăziădeăşcoal ,ăaădateloră
din Regulamentul intern, Norme de s n tateăşiăsecuritateăînămunc  şiăNormeădeăap rareăîmpotrivaă
incendiilor. 

Comisiaă aă oferită consultan ă privindă programa,ă planificareaă calendaristic ă şiă aplicareaă
regulamentuluiăşcolară înădiferiteăsitua iiăconcrete,ăspeciale,ăatunciăcândăaă fostăsolicitat ăsauăcândă
situa iaăaăimpus-o. 

Pentruă identificareaă copiiloră cuă problemeă psihopedagogiceă şiă cuă situa iiă deosebite în 
familie,ăal turiădeăpsihopedagogulăşcolii,ăşi-aăadusăaportulăşiăcomisiaădirigin ilorăcareăaăurm rităcaă
regulamentulăşcolarăs ăfieăcunoscutăşiărespectatădeăto iădirigin ii,ă iarăaceştia,ă laărândulă lor,ăs ăfac ă
cunoscute elevilor prevederile regulamentului, dară şiă condi iileă deă acordareă aă burseloră şiă aă altoră
ajutoareăb neştiăoferiteăelevilorăafla iăînădificultate. 

Informareaă şiă îndrumareaă eleviloră şiă p rin iloră acestoraă înă vedereaă uneiă orient riă
socioprofesionaleăşiă integr riăsocialeăoptimeăs-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în 
cadrulăorelorădeădirigen ieăşiăaăşedin elorăcuăp rin ii,ă înăpopularizareaăcondi iilorădeădesf şurareăaă
exameneloră deă sfârşită deă cicluă şcolară şiă aă varianteloră deă subiecteă publicateă deă MENCŞ,ă înă
distribuirea de materialeăvizândăofertaăeduca ional . 

Laăsfârşitul fiec ruiă semestruăs-au reunit consiliile profesorilor claselor pentru a analiza 
situa iaălaăînv tur  şiăcea disciplin ăaăelevilorăşiăpentruăaăstabili,ădeăcomunăacord,ăînăceăsitua iiăşiă
înăceăm sur  trebuieăaplicateăsanc iuniăelevilor.ăDirigin iiăs-auăpreocupatăcaălaăfineleăanuluiăşcolară
cataloageleă s ă fieă completă şiă corectă întocmite,ă iară situa iileă disciplinareă specialeă s ă fieă aduseă laă
cunoştin aăp rin ilor. 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI: 

 întocmirea planific riloră ă calendaristiceă anualeă şiă semestrialeă realizateă conformă cuă nouaă
program ăpentruăConsiliereăşiăorientare; 

 se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 
portofoliul dirigintelui; 

 în general, tematica oreloră deă dirigen ieă concord ă cuă particularit ileă deă vârst ,ă
personalitateăşiăpreocup riăaleăelevilor; 

 rela iaăfoarteăbun ădintreămajoritateaădirigin ilorăşiăelevi; 
 mul iăprofesoriădirigin iăimplica iăînăeduca iaămoral-civic ăşiăsocial ăaăelevilor; 
 organizareaăşedin elorăcuăp rin iiăpeăaniădeăstudiu; 
 varietateaă mareă deă activit iă extraşcolareă şiă extracurriculareă organizateă înă celeă dou ă

semestreăaleăanuluiăşcolară2015-2016. 
 
PUNCTE SLABE:    

 cazuriădeăabsen eălaăanumiteăoreădeăcurs; 
 nerealizarea unei comunic riă întreă uniiă profesoriă şiă elevi,ă ceeaă ceă duceă laă iscareaă unoră

conflicte; 
 înregistrareaăunorăsitua iiădeăslab ăcomunicareăcuăcolectivulădeăelevi. 

 
OPORTUNIT I: 

 vizionarea unor spectacole de teatru etc.; 
 organizareaăunorăexcursiiălaănivelădeăclas ăşiălaănivelădeăşcoal ; 
 organizareaăunorăactivit iăextraşcolareăcareăpotăduceălaărealizareaăunorăleg turiăinterumaneă

strânse. 
 
AMENIN RI: 

 existen aăunuiănum răfoarteămareădeătenta iiădatorateămediuluiăurban; 
  influen aă„grupului”ădeăelevi; 
  num rulămareădeăeleviăcuăp rin iiăpleca iăînăstr inatate. 
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5.2.ăActivitateaăConsiliuluiăjude eanăalăelevilor 

 
I. Proiecte realizate 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
proiect 

Grupă int / 
Num răparticipan i 

Activitatea/ 
Modalit iădeărealizare 

Locădeădesf şurare/ 
Perioada/ Data 

1. 
Alegeri CJE 

S laj 
 

Reprezentan iiăconsiliiloră
colare ale elevilor 
35ăparticipan i 

Prezentarea mandatului 2014-2015  
Înmânareaădeăadeverin eăpentruămembriiăCJEăS lajă iăal iăvoluntari 
Alegerea Biroului Executiv al Consiliului Judetean al Elevilor. 
 

SalaăFestiv ăaăCole-
giuluiăNa ională”Silva-

nia”ăZal u, 29.10.2015 

2. 
Training CJE 

S laj 

Reprezentan iiăconsiliiloră
colareăaleăeleviloră iăBiroulă

Executiv 
33ăparticipan i 

Instruireaănoilorăreprezentan iăaiăconsiliiloră colareă 
ElaborareaăstrategieiăCJEăS lajăpentruăanulă colară2014-2015 
Activit iădeădezvoltareăaăstructuriiă 

Colegiului Na ională
”Silvania”ăZal u, 21-

22.11.2015 
 

3. 
România ele-

vilor 

Elevii din liceele  jude ului 
S laj 

14 licee  

Am dat elevilor oportunitatea de a- iăexprimaăopiniaă iădorin eleăînă
leg tur ăcuădiferiteăaspecteădină araănoastr  
Prezentareaăunorăcuriozit iăcuăprivireălaă araănoastr ăîntr-un mod inte-
ractiv 

Liceeleădinăjude ulă
S laj, 02.12.2015 

4. Shoebox 
Copii din mediile defavori-

zate 
700ăcopiiăajuta i 

Strângereaădeăcadouriăînăliceeleădinăjude ulăS laj 
Centraliarea cadourilor  
Distribuirea acestora copiilor afla iăînăsitua iiădefavorizate 

Liceeleădinăjude ulă
S laj (12 licee) 

23.11-18.12.2015 

5. 
Training Avo-
catul elevilor 

Directorii Departamentelor 
Avocatul elevilor de la ni-
velul liceelor active din 

S laj 
LiceeleădinăS laj 

Prezentareaăactivita iiăspecificeăacestui department 
S-au pus bazele unei campanii de promovare a drepturilor elevilor în 
liceeleădinăjude ulăS laj 

ColegiulăNa ională”Sil-
vania” Zal u 
10.12.2015 

 

6. 
S ptamânaă

culturii 

Elevii din liceele active din 
jude ulăS laj 

EleviiădinăliceeleădinăS laj 

Înăcadrulăfiec ruiăliceuăC E-urileăauăorganizatăactivit i cu caracter cultu-
ralăspecificeăZileiăCulturiiăNa ionale (prezentarea unor piese de teatru, 

interpretareaăunorăpoezii,ăpromovareaăportuluiătradi ionalăetc.) 

Liceeleădinăjude ulă
S laj (14 licee) 
11-15.01.2016 
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7. 
Profesor pentru 

o zi 

Eleviiădinăliceeleădinăjude ulă
S lajăînăcadrulăc roraă

func ioneaz ăConsiliulă co-
lar al Elevilor - 

aprox. 420 de elevi  
 

1. Etapaă”Profesorăpentruăoăzi”: 
Activit i:ă- promovarea proiectului: 
- înscrierea; 
- sus inereaăorelorădeăc treăelevi; 
- centralizareaăfoiloră iăevaluareaăparticipan ilor; 
- premierea elevilor. 
 
2.ăEtapaă„Directorăpentruăoăzi”: 
Activit i: 
- desemnarea directorului; 
- desf urareaăactivit iiă„directorului”; 
- galaă„Directorăpentruăoăzi”. 
 
3.ăEtapaă„Inspectorăpentruăoăzi”: 
Activit i:ă- anun areaăregulamentului; 
- completarea formularului; 
- desf urareaăactivit ii. 

Liceeleădinăjude ulă
S laj (13 licee) 

 
15 februarie-21 aprilie 

2016 

8. 
„CJEăAREă
TALENT” 

Elevii talenta iădinăliceeleă
s l jene - aprox. 60 de 

elevi din mediul preuniver-
sitar 

1. Etapaă”Liceulămeuăareătalent”: 
Activit i: 
 - promovarea proiectului; 
 - desf urareaăconcursuluiăpropriu-zis – „Liceulămeuăareătalent”. 
 
2.ăGalaă“CJEăareătalent” 

1. Liceeleădinăjude ulă
S lajă(12ălicee) 

15.05.2016-1.06.2016. 
2. CasaădeăCultur ăaă

Sindicatelor 
21.06.2016 

9. 

DEZBATERE 
PUBLIC ăCUă
CANDIDA IIă

LAăPRIM RIAă
ZAL U 

 

Tineriiădinăora ulăZal u 

Luni, 30.05.2016, de la ora 17:00, a avut loc la cafeneaua Time Out o 
dezbatereăpublic ăprivindăa tept rileătinerilorăcuăceiăcareăcandideaz ăcaă
primarăalămunicipiuluiăZal u.ă 
EvenimentulăaăfostăorganizatădeăConsiliulăJude eanăS lajăalăElevilor,ălaăaă
c ruiăinvita ieăaăr spunsă iăConsiliulăLocalăalăTinerilor. 

Cafeneaua Time Out 
30.05.2016 
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10. 
INTERNSHIP 
pentru TINEri 

Elevii din mediul preu-
niversitarăs l jean- 

aprox. 70 de tineri din 
mediul preuniversitar 

s l jean 

Identificareaăşiăimplicareaăinstitu iilor/societ ilorăprivate; 
Promovarea proiectului şiăaăofertelorăinstitu iilor/societ ilorăprivateăînă
rândul elevilor; 
Selectareaăelevilorăparticipan iălaăproiect; 
Desf şurareaăprogramelorăpropriu-zise de insternship în in-
stitu iile/societ ileăprivate; 
Organizareaăuneiăgaleădeăpremiereăaăelevilorăşiăaăinstitu iilor/societ iloră
private implicat 

Institu iile / societ ileă
private partenere 
9.08-9.09.2016 

11. 
Gal ăaniver-
sar ă„CJEădeă

notaă10” 

ParteneriiăCJEăS lajă iă
fo tii membri ai acestei 
structuri-aprox, 80 de 

participan i 

Premiereaăfo tilorăpre edin iă iăpartenerilorăCJEăS laj 
Prezentarea celor 10 ani de activitate ai acestei structuri 

CasaăMunicipal ădeă
Cultur  

23.09.2016 

 
 
II.ăăParticip riăconferin e/ăinterven iiăspecifice 
 

Nr 
crt 

Conferin e Interven ia/ăaportulăadusădeăCJEăS laj Perioada de 
desf şurare 

1. 
Comisia jude ean ădeă

combatere aăviolen ei în 
coli 

Pre edinteleăCJEăS laj a participat în calitate de reprezentant al elevilor 
 A reprezentat punctul de vedere al elevilor în cadrul acestei întâlniri 11.11.2015 

2. 
edin a de încheierea a 
proiectului „Skillsăforă

Jobs” 

Pre edinteleă iăfostaăpre edint ăaăCJEăS laj au apreciat proiectul din punctul de vedere al 
elevilor 12.11.2015 

3. 

ZIUAăAsocia iei Na ionale 
Cultul Eroiloră”Reginaă

MARIA" 
FilialaS laj 

Pre edinteleă CJEă S laj a vobit în numele elevilor gândind un proiect în parteneriat cu 
aceast ăasocia ieăcareăs ăfieădesf uratăînă colileădinăS laj 

19.11.2015 

4. 

Adunarea General  Ex-
traordinar ăaăConsiliului 
Na ionalăalăElevilorădeălaă

Hunedoara 

S-a votat Statutul elevului 
S-auăorganizatăalegeriăpentruăSecretarăDepartamentulăpeăorganizareăextern  
 

18-21.12.2015 
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5. 

Adunarea General  Ordi-
nar ăaăConsiliului 

Na ionalăalăElevilorădeălaă
Oradea 

S-au organizat alegeri pentru posturile vacante ale CNE (4ăposturiădeăvicepre edinteă iăun 
postăpentruăSecretarăalăDepartamentuluiădeăorganizareăintern ) 

10-13.02.2016 

6.  

Târgul ofertei educa io-
naleă„Pa i în carier ”ă– 

edi iaă2016 
 

Centrul Jude eanădeăResurse i Asisten  Educa ional  S laj a organizat în perioada 19-21 
aprilie, Târgul Ofertei Educa ionaleă„Pa i în carier ”,ăedi iaă2016.ăCJEăS lajăaăparticipată laă
acest târg cu un stand propriu, pentru a informa elevii din clasele terminale de gimnaziu 
asupra singurei structuri reprezentative a intereselor, la nivelul jude ului S laj. 
  

19-21.04.2016 
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III.ăăActivit iăorganizatorice/ă edin e,ăîntâlniri de lucru 
 

Nr 
crt 

Întâlnire de lucru/ 
Şedin eăCŞEăS laj Num răparticipan i Data/ 

Loculădeădesf şurare 

1. 
AlegeriăCJEăS laj 

 
35 29.10.2015 

2. TrainingăCJEăS laj 33 21-22.11.2015 

3. Training Avocatul elevilor 5 10.12.2015 

4. edin ăCJEăS laj 19 21.01.2016 

5. edin ăCJEăS laj 15 23.02.2016 

6. Gal ă„Directorăpentruăoăzi” 17 6.04.2016 

7. edin ăCJEăS laj 13 4.05.2016 

8. edin ăCJEăS laj 8 8.06.2016 

9. edin ăCJEăS laj 12 13.09.2016 

 
IV.ăFormareăşiădezvoltareăpersonal  
 

- Training CJE S laj 
- Training Avocatul Elevilor 
- Adunarea General  Extraordinar ăaăConsiliului Na ionalăalăElevilorădeălaăHunedoara 
- Adunarea General  Ordinar ăaăConsiliului Na ionalăalăElevilorădeălaăOradea 

 
V.ăAlteăactivit i/ăcolabor ri 
 

- Videoconferin aă cuăCristianăPresur ă organizat ă deăScienceăHubă înă parteneriată cuăCJEă
S laj 
- Concursă„Exprim -teăliber” 
- Concursul Na ională“Tinerii dezbat”ă– membriiăCJEăS lajăauăfost voluntari 
- “Cafeneaua Public ă- Tu e tiăparteădinăcomunitate” 
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VI. Fotografii 
 

 
 
 
 
 

.  
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5.3. Activit iăaleăPalatului Copiilor Zal u şiăCluburilorăcopiilor din jude ulăS laj,ăanulăşcolară
2015-2016 

Palatul Copiilor Zal uă esteă unitateă deă înv mântă deă stat,ă specializat ă înă activit iă deă
educa ieă nonformal ,ă prină careă seă aprofundeaz ă şiă seă diversific ă informa iiă iă cunoştin e,ă seă
dezvolt ă competen eă prină valorificareaă timpuluiă liberă ală copiiloră prină implicareaă loră înă proiecteă
educa ionale. 

 
5.3.1. Curriculum 
Optimizareaăprocesuluiăeduca ionalăşiăcreştereaăcalit iiăacestuia 
Indicatoriădeăperforman :ăcreştereaăcuă20șăaănum ruluiădeăeleviăînscrişi laăactivit ileădeălaă

Palatul Copiilor Zal u,ăparticipareaăcuărezultateăbuneăşiă foarteăbuneă laăcelăpu ină25ădeăac iuniădină
Calendarul activit ilorăeducativeăextraşcolare: 
 Efectuareaă demersuriloră necesareă înă vedereaă constituiriiă Comisieiă pentruă evaluareaă şiă

asigurareaăcalit iiălaănivelulăPalatuluiăcopiiloră iăCluburilorăcopiilor; 
 Stabilireaă unoră mecanismeă specificeă deă evaluare,ă asigurare,ă controlă şiă ameliorareă aă calit iiă

educa ieiălaănivelulăPalatuluiăcopiiloră iăCluburilorăcopiilor; 
 Stabilireaăobiectivelorăcercurilor,ăînăconcordan ăcuăac iunile Palatului copiilor/Cluburile copiilor 

iăcuăactivit ileădinăC.A.E.N/C.A.E.R.I.; 
 Urm rireaăindicatorilorădeăperforman ăînăactivitateaăcercurilor; 
 Premiereaăcopiilor/forma iilorăcuărezultateădeosebite,ăprecumăşiăaăconduc torilorădeăcercuriădeă

laăcareăaceştiaăprovin; 
 Adaptarea orarului cercurilorălaăprogramulăşcolarăalăelevilor; 
 Audien e/consulta iiăîntreăconducereaăunit ii/conduc toriiăcercurilorăşiăp rin i. 

 
Adaptareaăstrategiilorădidacticeălaăcondi iileăexistenteăşiălaăactivit ileădesf şurateăînă

cadrulăfiec ruiăcerc,ăprecumăşiălaăcondi iileăspecificeăfiec reiădisciplineăînăparte 
Indicatori deăperforman :ă 
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Sc dereaănum ruluiădeărecomand ri/observa iiăf cuteăcuăocaziaăasisten elorălaăore,ăprivind 
strategiile didactice folosite; 
 Adaptarea/modernizarea Programelor cercurilor; 
 Organizarea unorăîntâlniriăsemestrialeăcuăprofesoriiădeălaăcercurileăsimilareădinăjude ; 
 Dezbatereaăînăşedin eleăComisiilorămetodiceăaănout ilorăînăstrategiileădidactice. 

 
Monitorizareaăşiăevaluareaăactivit iiădidactice 

 Evaluareaăcalit iiă documentelorădidacticeăşiămonitorizarea parcurgerii integrale a temelor din 
programele analitice; 

 Cuprindereaăşiămen inereaăunuiănum răcâtămaiămareădeăcopiiăcareăparticip  laăactivit ileădeălaă
Palatul copiilor; 

 Controlulăşiăanalizaăfrecven eiăelevilor,ăcuăprioritateălaăcercurileăcu o participare mai redus ; 
 Asisten eălaăore; 
 Controlul permanent al  procesului educativ; 
 Elaborarea criteriilor de evaluare/fişeiă deă evaluareă aă personaluluiă didactic,ă didactică auxiliară şiă

nedidactic,ăpentruăanulăşcolar. 
 

Diversificarea profilurilor/activit ilorădeălaăcercuriăăînăvedereaăantren riiăunuiănum ră
cât maiămareădeăeleviăparticipan i 

Indicatoriădeăperforman :ă 
 Creştereaănum ruluiădeăeleviăînscrişiălaăcercuriăcuă20ș; 
 Reorganizareaăcercurilor,ăînăfunc ieădeăparticipareaăelevilor laăactivit ileădesf şurate; 
 Premiereaăeleviloră/ăforma iilorăcuărezultateădeosebiteăpeăparcursulăanuluiăşcolară2015-2016. 

 
 Ini iereaă şiă derulareaă unoră programeă şiă ac iuniă educativeă extraşcolareă noiă (sauă
promovareaă edi iiloră celoră careă şi-au demonstrat calitateaă şiă eficacitatea);ă efectuareaă
demersurilorăpentruăintroducereaăacestoraăînăprogrameleăşiăcalendareleăMENCŞ 
 

Indicatoriădeăperforman :ă 
 Introducereaă înă C.A.E.N./C.A.E.R.I.ă aă celă pu ină 10ă ac iuniă interjude ene,ă na ionaleă şiă

interna ionaleă iăorganizarea acestora: 
 Finalizareaăproiectelorăpentruăac iunileăpropuseăspreăaăfiăcuprinseăînăC.A.E.N./C.A.E.R.I.- 2016 / 

înaintarea lorăcomisieiădeăanaliz ădinăMENCŞ; 
 Preg tirea,ădesf şurareaăînăbuneăcondi iiăşiămediatizareaăconcursurilorămunicipaleăşiăjude ene; 
 Preg tireaă echipajeloră şiă forma iiloră pentruă participareaă laă concursurileă interjude eneă şiă

na ionale; 
 Organizareaădeăac iuniăpropriiăaleăPalatuluiăCopiiloră(spectacole,ăexpozi ii,ăac iuni). 

 
Elaborarea de programe didactice minimale pentru fiecare disciplin  
 Indicatori deăperforman :ă 
 Creştereaănum ruluiădeăcopiiăprinădiversificareaăprogrameiăcercurilor; 
 Constituirea unei comisii deăelaborareăaăprogramelorăminimaleăpeăspecialit i; 
 Elaborarea unor programe minimale pentru fiecare cerc. 

 
5.3.2. Resurse umane 
Creştereaă graduluiă deă acoperireă aă disciplineloră /ă cercuriloră cuă personală didactică

calificată (recrutareaă şiă încadrareaă cuă cadreă didacticeă cuă preg tireă deă specialitate,ă
corespunz torăprofilurilorăcercurilor) 

Indicatori deăperforman :ă 
 Micşorareaăcuăcelăpu ină7șăaănum ruluiăcadrelor didactice suplinitoare; 
 Încadrareaăcuăpersonalădidacticăcalificatăaăposturilorăr maseăvacanteăprinăplecareaăînăconcediuă

deămaternitate/deăstudiu,ădetas ri,ăaătitularilor; 
 Mediatizarea posturilor vacante înaintea examenuluiăna ionalădeătitularizare; 
 Organizareaă cuă profesionalismă aă exameneloră practice,ă înă vedereaă uneiă selec iiă optimeă aă

cadrelor didactice. 
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Sus inereaă personalului didactic, didactic-auxiliară şiă nedidactică înă dezvoltareaă
profesional ăşiăpersonal ,ăînăvedereaăstimul riiăcontinuit iiăactivit iiăpersonalului în cadrul 
institu iei 

Indicatori deăperforman :ă 
 Înscriereaălaăcursuriădeăspecialitateăaăcelăpu ină6ădintreăăcadreleădidacticeă/nedidacticeăf r ăstudiiă

superioare de profil; 
 Perfec ionareaăcurent ăprinăactivit i metodico-ştiin ificeăşiăpsihopedagogice realizate la nivelul 

unit iiădeăînv mânt; 
 Încurajarea/sus inereaăactivit iiăştiin ificeăaăcadrelorădidactice,ăelaborare de materiale didactice, 

publicare de articole / studii / manua / c r i; 
 Stabilireaă unuiă climată deă respect/sus inereă reciproc ă întreă cadreleă didactice/nedidactice/ă

personalăauxiliar,ăprecumăşiăcuăconducereaăunit iiăşiăcuăp rin ii. 
 

Încurajareaăşiăsprijinireaăpersonaluluiăpentruăoăperfec ionareăprofesional ăcontinu :ă
creştereaă num ruluiă deă cadreă didacticeă înscriseă laă cursuriă deă perfec ionareă şiă exameneă
didacticeăspecificeă(definitivatăşi/sauăalteăgradeădidactice). 

Indicatori deăperforman :ă 
 Prezentarea la examenele didactice de specialitate a tuturor cadrelor didactice ce îndeplinesc 

condi iileădeăparticipare; 
 Informareaă înă timpă utilă asupraă termenelor/condi iiloră deă înscriereă laă exameneleă didacticeă

specifice; 
 Aplicareaăşiă respectareaă legisla ieiă înăvigoare,ăcuăprivireă laăorganizareaăsistemuluiăna ionalădeă

formareăcontinu ăaăcadrelor didacticeădinăînv mântulăpreuniversitar; 
 Organizarea unui curs de formare cu toate cadrele didacticeădeălaăPalatulăşiăCluburileăcopiilor. 

 
5.3.3.ăResurseămaterialeă iăfinanciare 
Exploatareaăeficient ăaăresurselorădidactico-materiale, în vederea creşterii eficien eiă

procesului educativ 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Utilizareaăeficient ăaăbazeiămaterialeăaăfiec ruiăcerc; 
 Actualizareaăinventaruluiăşiăoperareaămijloacelorăfixeăşiăaăobiectelorădeăinventarăcasate; 
 Utilizareaăeficient ăaăbazeiămaterialeăexistente,ăinclusivăfondulădeăcarteăşiăCD-uri; 
 Între inereaăspa iilorăexterioareăşiăaăterenurilorăexistente; 
 Urm rireaăpermanent ăaărespect riiăcalit iiăspa iuluiădeăînv mânt; 
 Creştereaăcontinu ăaăgraduluiădeăutilizareăaăachizi iilorărecente. 

 
Modernizarea bazei materiale şiăaăinfrastructuriiăPalatuluiăcopiilor (cu sprijin bugetar 

sau cu mijloace proprii) 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Respectareaă normativeloră privindă dotareaă cuă mijloaceă deă înv mânt;ă autorizareaă sanitar ă
pentru toate cluburile; 

 Stabilirea priorit ilorăînălistaădeălucr riădeăîntre inereăşiărepara iiăcurente; 
 ElaborareaăşiăaprobareaăPlanuluiădeăinvestiţiiăşiăachiziţii şiăaăPlanuluiădeăvenituriăşiăcheltuieli; 
 Ob inerea unui nou sediu pentru Palatul Copiilor Zal u; 
 Efectuareaăunorălucr riăpentruăcreştereaăconfortuluiătermicăînăs lileăundeăfunc ioneaz ăcercurile; 
 Modernizarea mobilierului de la cercuri; 
 Dotarea Palatului copiilor/Cluburilor copiilor cuăaparatur ăvideo,ăDVD,ăTVăetc.,ănecesareăunuiă

procesădeăînv mântămodern; 
 Dotarea cercului deăkartingăcuămaşiniănoi. 

 
Eficientizareaă activit iiă financiar-contabile,ă implementareaă modific riloră ceruteă deă

legile financiare în vigoare 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Raport de audit favorabil; 
 Reevaluareaăcircuituluiădocumentelorăşiăinformareaăoperativ ăaătuturorăpersoanelorăimplicate; 
 Actualizarea fişelorăposturilor personaluluiănedidactic,ăconformăcerin elorăactualeăşiă informareaă

operativ ăaăpersoanelorăvizate. 
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Informatizareaălucr rilorădeăgestiuneăaăprocesuluiădeăînv mânt 
Indicatori de performan :ă 

 Existen aăuneiămini-biblioteciăsoftăşiăaăcontractelorădeăasisten ăşiădeădepanare; 
 Introducereaă şiă utilizareaă programuluiă deă eviden ă aă copiiloră înscrişiă laă cercurileă dină cadrulă

PalatulăCopiilorăZal uă iăCluburileăcopiilor; 
 Updatareaăprompt ăaăsoftului financiar-contabilăfolosit,ăînăfunc ieădeămodific rileălegislative. 

 
 Gestionareaăeficient ăaăfondurilorăalocateădeălaăbuget 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Execu ieăbugetar ăconform ăcuăplanificarea; 
 Asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesareăunorălucr riădeămodernizareăşiădotareăcuă

mijloaceă deă înv mânt aă cercuriloră dină cadrulă Palatulă Copiiloră Zal u.ă şiă Cluburiă (conformă
Planuluiădeăinvestiţii aprobat de C. A.); 

 Achizi ionareaădeăobiecteădeăinventarăşiădeămijloaceăfixe,ăconformăPlanuluiădeăachiziţii pe buget 
aprobat de C. A. 
 

Atragereaăşiăgestionareaăeficient ăaăunorăfonduriăextrabugetareă(realizateăprinăeforturiă
proprii,ăsponsoriz riăsauăcuăsprijinulăp rin ilor) 

Indicatoriădeăperforman :  
 Execu ieăbugetar ăconform ăcuăplanificarea; 
 Realizarea de venituri prin eforturi proprii, manifest riăorganizate,ăprest riăservicii,ăalteă lucr riă

realizateăprinăfor aădeămunc ăproprieă(personalăadministrativ); 
 Realizareaă deă venituriă prină dona ii,ă sponsoriz riă (pentruă investi ii,ă repara ii,ă dot ri,ă facilit iă

pentru elevi – în bani sau în bunuri), acte contabile legale; 
 Realizareaădeăvenituriăcuăsprijinulăp rin iloră(fondurileăComitetuluiădeăp rinţi aprobat în Consiliul 

ReprezentativăalăP rinţilor,ăprecumăşiăalteăvenituriăfinanciareăsauămaterialeărealizate cu sprijinul 
p rin ilor); 

 Achizi ionareaădeăobiecteădeă inventarăşiădeămijloaceă fixe,ăconformă Planuluiădeăachiziţiiăpentruă
autofinanţareăaprobat de C. A. 
 

Elaborareaă şiă derulareaă unoră proiecteă deă dezvoltareă comun ă înă parteneriată cuă
Consiliul local, Consiliul jude eanăşiăPrefecturaăS laj. 

Indicatoriădeăperforman :ă 
 Celăpu inătreiăobiectiveă/ăac iuniărealizateăînăparteneriat; 
 RealizareaăunuiăparteneriatăcuăPrim riaăMunicipiuluiăZal uăşiăCentrulăJude eanăAnti-drog; 
 Realizareaă unoră parteneriateă cuă şcoli,ă licee,ă palateă şiă cluburiă înă vedereaă organiz riiă înă

parteneriatăaăconcursurilorăregionaleăşiăna ionale. 
 

5.3.4.ăDezvoltareă iărela iiăcomunitare 
Diversificareaă ac iuniloră deă promovareă aă imaginiiă PalatuluiăCopiiloră Șal uă înă cadrulă

comunit ii 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Celăpu inăoăac iuneălunar  deăpromovareăaăimaginiiăPalatulăCopiilorăZal uă iăCluburileăcopiilor în 
cadrulăcomunit ii; 

 Organizarea lunar sau de câte ori este cazul a unor conferin eădeăpres ; 
 Distribuireaăafişelorăşiăpliantelor cuăactivit ileăPalatuluiăCopiilorăZal uă iăaleăCluburilorăcopiiloră

înăunit ileădeăînv mânt;  
 Finalizarea paginii WEB a Palatului Copiilor Zal u; 
 Încheierea contractelorădeăcolaborareăcuăşcolileă înăaleăc rorăspa iiăseădesf şoar ăactivit iăaleă

cercurilor. 
 

 Continuareaă şiă intensificareaă uneiă colabor riă /ă rela ion riă sistematiceă şiă eficienteă aă
Palatului Copiilor Șal u cuă Inspectoratulă Şcolară Jude ean S laj,ă pentruă elaborareaă şiă
derularea de proiecteăşiăprogrameădeăinteresăcomun 
 Implicarea Palatului CopiilorăZal u./Cluburileăcopiilor înăac iunileăorganizateădeăI.ăS.ăJ.ăS laj 
 Colaborareaăşiărela ionareaăeficient ăşiăconstant ăcuăI.ăS.ăJ.ăS laj; 
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 Realizareaăînăparteneriatăaăac iunilorăcuprinseăînăC.A.E.N. iăC.A.E.R.I.; 
 Realizareaădeăspectacoleăîmpreun ăcuăLiceulădeăArt ă”Ioan Sima”ăZal u:ăZiuaăNa ional ,ăZiuaă

Unirii,ăZiuaăEduca iei,ăS rb torileădeăiarn ăetc. 
 
Consolidareaă rela iiloră deă colaborareă /ă parteneriată cuă autorit ileă locale:ă Prim riaă

MunicipiuluiăȘal u,ăConsiliulăLocal,ăPrefecturaăJude uluiăS laj,ăConsiliulăJude eanăS laj 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Celăpu inăunăcontractădeăcolaborareăînăprocesulăeduca ional; 
 Asigurareaă uneiă conlucr riă optimeă cuă Prefectura Jude uluiă S laj,ă cuă Consiliulă local, Consiliul 

Jude eanăS lajăşiăPrim riaăMunicipiuluiăZal u. 
 

Consolidareaă rela iiloră deă colaborareă /ă parteneriată şiă derulareaă unoră proiecteă /ă
activit iă comuneă cu poli ia,ă jandarmeria,ă pompieriiă şiă C.C.D.,ă precumă şiă cuă alteă institu iiă
partenereă(asocia ii,ăfunda ii,ăagen iăeconomici,ăinstitu iiăreligioaseăşi deăcultur ) 

 
Indicatoriădeăperforman :ă 

 Celăpu inăunăcontractădeăcolaborareăînăprocesulăeduca ional; 
 Stabilireaăunorărela iiădeăcolaborareăcuăinstitu iileădeăcultur ădinămunicipiu; 
 Stabilireaă unoră rela iiă deă colaborareă cuă celelalteă institu iiă deă înv mântă dină municipiuă (licee,ă

şcoliăgenerale,ăgr dini e),ăC.C.D.ăS laj. 
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5.4.ăActivit iăderulateăînăanulăşcolară2015-2016 

 
Nr.  
crt. 

Denumirea activit ii Tipul activit ii Perioada/ 
data 

Organizatori 
Parteneri Rezultate ob inute/ 

premii 

1 

Festivalulăna ional de interpre-
tareămuzical ă”Sibiu – capitala 
muzical ”, edi iaăaăIII-a,  
Oradea 

Festival 
muzic ăuşoar  

10-12  sep-
tembrie 2015 

Asocia iaă“PositiveăLife” 
Colegiul Tehnică“Inde-
penden a”ăSibiu 

Consiliul Local Sibiu 
Prim ria Municipiului Sibiu Trofeul festivalului   

 

2 

Festivalulămuzicală”Lira”T u iiă
Magher uş,ăedi iaăaăIII-a, 
Maramureş 
 

Festivalămuzic ă
uşoar  

6-8 noiembrie 
2015 

Centrul Cultural Virtual 
“Artistăpentru art ” 

Prim riaăoraşului T u iiă– 
M gher uş, jud. Maramureş 

Sec iuneaămuzic ă
uşoar : 
Premiul I  
Sec iunea: Vreauăs ă
ar tăceăpot: 
Premiul I  

3 
Festivalulăconcursădeămuzic ă
uşoar ă”Star vivere music 
revolution”, Oradea 

Festivalămuzic ă
uşoar  

11 noiembrie 
2015 

Asocia iaă”StarăVivere”ă
Oradea 

Prim riaăMunicipiuluiăOra-
dea,ăConsiliulăJude eanăBihor Premiul I  

Men iune 

4 
Festivalulăna ionalădeăinterpre-
tareămuzical ă”Topul mini 
vedetelor”,  edi iaăI,ăPloie ti 

Festivalămuzic ă
uşoar  

27 februarie 
2016 

Asocia iaăcultural ă
”BelleăArte”ăă 

Prim riaăMunicipiuluiăPloieşti, 
Consiliulăjude ean Trofeul festivalului  

5 
Festivalulăna ionalădeămuzic ă
uşoar ă”Ursule ulădeăaur”, 
edi iaăXXXIII,ăBaiaăMare 

Festival de 
muzic ăuşoar  

Mai 2016 
Palatul Copiilor Baia 
Mare 

I.S.J.ăMaramureş 
Premiu special  

6 
Festivalulăna ională”Bestăpopă
rockămusic”,ăPiatraăNeam  

Festival de 
muzic ăuşoar  

11-12 iunie 
2016 

ConsiliulăJude eanăPi-
atraăNeam  

I.S.J.ăPiatraăNeam  
Premiul I  

7 
Concursulăna ionalădeăinter-
pretareăvocal ă”Kharisma”, 
Oradea 

Concurs de 
muzic ăuşoar  

18 iunie 2016 
Asocia iaăcultural ă”Ka-
risma” 

ConsiliulăJude eanăBihor 
Premiul I  

8 
Festivalulăinterna ională”Her-
manstandtăfest”,Sibiu 

Festival de 
muzic ăuşoar  

10 iulie 2016 
Asocia iaăculturală
”Hermanstandt” 

ConsiliulăJude eanăSibiu,ă
I.S.J. Sibiu Premiul I  

9 
Festivalulăna ionalădeăinterpre-
tareăvocal ă”Sfinxulădeăaur”, 
edi iaăaăIV-a,ăăBuşteni 

Festival de 
muzic ăuşoar  

12-13 august 
2016 

Asocia iaăcultural ă
”BelleăArte”ă 

ConsiliulăJude eanăPrahova,ă
Prim riaăBuşteni,ă
I.S.J.Prahova 

Locul II  
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10 

Festivalulăinterna ionaădeăin-
terpretareă”Capitalaămuzi-
cal ”,  edi iaăaăIV-a,   
Sibiu 

Festival de 
muzic ăuşoar  

26-28 august 
2016 

Prim riaăMunicipiuluiă
Sibiu 

I.S.J. Sibiu 

Trofeul grupei 7-8 ani  

11 
Festivalulăinterna ionalădeă
muzic ă”Volare”,ăedi iaăaăVII-
a,ăăPiatraăNeam  

Festival de 
muzic ăuşoar  

24-29 august 
2016 

Asocia iaăcultural ă”Vo-
lare” 

I.S.J.ăPiatraăNeam ,ăConsiliulă
Jude eanăNeam  Locul II  

12 
Concursulăna ionalăde ecolo-
gieă”OvidiuăBojor”,ăedi iaăaă
XIV-a,ăBistri a 

Concurs ecolo-
gie 

1 noiembrie 
2015 

PalatulăCopiilorăBistri a 
Inspectoratulă colară
Jude eanăBistri a-N s ud Locul I 

13 
Concursulăna ională”Iubim 
natura” 

Concurs ecolo-
gie 

Noiembrie 
2015 

Palatul Copiilor Alex-
andria 

InspectoratulăŞcolarJude eană
Teleorman 

Premiul II  
Premiul II  

14 
Concursulăna ională”S ăcu-
noaştemălumeaăprină 
origami”,ăedi iaăaăX-a 

Concurs   Martie 2016 Palatul Copiilor Ilfov 

I.S.J. Ilfov Premiul I 
Premiul I  
Premiu originalitate  
Sec iunea:ăFelicit riă
şiăm rţişoareăpentruă
mama 
Premiul I  
Premiul I 
Premiu special  

15 
ConcursulăNa ională”Tradi ieăşiă
credin ”,ăedi iaăaăX-a,G eşti Concurs Mai 2016 ClubulăCopiilorăG eşti 

I.S.J. Dâmbovi a 
Premiul II  
Premiul III  

16 
Concursul interjude eană”Bio-
diversitateaăşiăsupravie uireaă
Terrei”,ăăedi iaăaăII-a, Oradea 

Concurs ecolo-
gie 

iunie 2016 Clubul Copiilor Oradea 

I.S.J. Bihor 

Premiul I  

17 

ConcursulăNa ionalădeăEcolo-
gieăşiăProtec iaăMediuluiă
”FloareădeăLotus”,ăăedi iaăaă
XIV-a, Oradea 

Concurs ecolo-
gie 

Iunie 2016 Palatul Copiilor Oradea 

I.S.J. Bihor,ăăPrim riaăMuni-
cipiului Oradea 

Sec iunea:ăReferateă
– teme de protejare a 
mediului 
Premiul I  
Premiul I  
Sec iunea:ăAtelierulă
fanteziei – 
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metamorfozarea 
deşeurilor 
Premiul I  
Premiul I 

18 
Concursulăna ionalăăă„IUBIMă
NATURA”ă 
 

Concurs ecolo-
gie 

Noiem-brie 
2015 

Palatul Copiilor 
Alexandria 

I.S.J. Teleorman,ăPrim riaă
Municipiului Alexandria Premiul II  

19 
Concursulăna ională„Siăgestulă
t uăconteaz ”,ăedi iaăaăX-a 

Concurs ecolo-
gie 

2016 
Palatul Copiilor 
Botoşani 

I.S.J. Botoşani 
Prim riaăMunicipiuluiă
Botoşani 

Locul  III  
 

20 
Concursulăna ională„S ă
cunoaştemălumeaăprină
origami”,ăăedi iaăX-a 

Concurs origami Martie 2016 Palatul Copiilor Ilfov 

 
I.S.J. Ilfov 

Premiul I  
Premiul II  
Premiul III  
Men iuneă 
Premiu special  

21 
Concursulăregionalădeăcrea ieă
artistic ă„M r işor”ă Concurs 2016 Palatul Copiilor Vaslui 

I.S.J. Vaslui Locul  II  
Locul III  
Locul III  
Locul III  

22 
Concursul regional de 
ecologieăşiăprotec iaămediuluiăă
„Eco-ulănaturii”,ăedi iaăI 

Concurs ecolo-
gie 

Iunie 2016 Palatul Copiilor Sibiu 

I.S.J. Sibiu Sec iunea:ăart ă
vizual  
Premiul III  
Men iuneă 
 

23 
Concursulăinterjude eană
„S.O.S.ăP mântul”,ăedi iaăaă
VII-a 

Concurs ecolo-
gie 

Iunie 2016 
Clubul Copiilor Tg. 
L puş 

I.S.J.ăMaramureş,ăPalatul 
Copiilor Baia Mare Locul I  

Locul II 

24 
Concursulăna ionalădeă
protec iaămediuluiăă„Via a,ă
verde,ăviitor”,ăăedi iaăaăXI-a 

Concurs pro-
tec iaămediului Iunie 2016 PalatulăCopiilorăBistri a 

I.S.J.ăBistri aăN s ud 
Premiul I  
Premiul II  

25 

Concursul na ionalădeă
ecologie,ădendrologieăşiă
protec iaămediului,ăedi iaăaă
XIII-a 

Concurs pro-
tec iaămediului Iunie 2016 PalatulăCopiilorăZal u 

I.S.J.ăS laj 
 Locul I  
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26 
Concursulăna ională„Universulă
zonelorăumede”,ăedi iaăaăXII-a 

Concurs pro-
tec iaămediului Iunie 2016 PalatulăCopiilorăIaşi 

 
I.S.J.ăIaşi Premiul II  

27 
Concursulăinterna ionalădeă
scratch 

Concurs infor-
matic  

2016 
Palatul Copiilor 
Drobeta Turnu Severin 

 
I.S.J.ăMehedin i 

Locul II  
Locul II  
Locul III  
Men iuneă 

28 
Concursulăinterna ională„Cupaă
Crisius”,ăedi iaăaăXXXVII-a 

Concurs infor-
matic  

 6-8 mai 2016 
Clubul Copiilor 
ChişineuăCriş 

I.S.J. Arad Sec iuneaă
programare scratch: 
Locul I  
Locul II 
Sec iuneaăgrafic ă
computerizat : 
Locul I  
Locul III  

29 
ConcursulăNa ională
„Tehnologiiăexpres”ă 

Concurs infor-
matic  

28-29 mai 
2016 

Palatul Copiilor Arad 

I.S.J. Arad Sec iuneaăgrafic ă
digital : 
Locul I  
Locul II  

30 
ConcursulăNa ională„Lumeaă
fermecat ăaăbasmelorăşiă
calculatorului”,ăedi iaăaăVI-a 

Concurs infor-
matic  

Iunie 2016 
Clubul Copiilor 
Câmpeni 

I.S.J. Prahova 

Locul I  
Locul II  

31 
Concursulăregionalădeăcrea ieă
artistic ă„Culorileătoamnei” 

Concurs infor-
matic  

2016 
Clubul Copiilor Câmpia 
Turzii 

I.S.J.  Cluj, 
Prim riaăMunicipiuluiă
CâmpiaTurzii 

Locul II  
Locul III  

32 
Concursulăjude eanădeăgrafic ă
computerizat ă„Tehnologiiă
expres”ă 

Concurs infor-
matic  

 28-29 mai 
2016 

Palatul  Copiilor Arad 
I.S.J. Arad Locul I  

Locul III 
Men iuneă 

33 
Concursulăregională„Loculă
copil rieiămele”,ăăedi iaăăaăIV-a 

Concurs de 
desene pe  
calculator 

2016 
PalatulăCopiiloră„Adriană
B ran”,ăstructuraă
Corabia 

I.S.J. Olt 
Locul II 
Locul III  
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34 
Concursulădeăinformatic ă
aplicat ă„Bităbyăbit”,ăăedi iaăaă
III-a 

Concurs infor-
matic  

Aprilie 2016 
 

 
Men iuneă 

35 
Concursul regional 
„Prim varaăvirtual ”,ăedi iaăaă
IX-a 

Concurs desene 
pe calculator 

2016 Clubul Copiilor Huedin 
I.S.J. Huedin, 
Prim riaăHuedin 

Locul I 
Locul II  

36 
Concursulăregională„Peă
calculatorălucr m,ăcircula ieă
s -nv m” 

 Concurs infor-
matic  

10 iunie 2016 ClubulăCopiilorăF g raş 

I.S.J. Braşov, 
Prim riaăMunicipiuluiă
F g raş 

Sec iuneaă
multimedia: 
Locul I  
Sec iuneaă
grafic /afiş: 
Locul I  
Locul II  
Premiu de 
originalitate 
Premiu special  

37 
Concursulăinterjude eană
„FloareădeăLotus”,ăedi iaăaă
XVI-a 

Concurs infor-
matic  

Iunie 2016 Palatul Copiilor Oradea 

I.S.J. Bihor Sec iuneaăă
multimedia: 
Locul I 
Locul II  
Sec iuneaăgrafic : 
Locul I  
Locul II   

38 
Concursulăregională„Topă
INFO”,ăedi iaăaăVII-a 

Concurs infor-
matic  

14 mai 2016 Palatul Copiilor Sibiu 
I.S.J. Sibiu Locul I  

Men iuneă 

39 
Concursulăregională„Cupaă
eliber riiăoraşuluiăCarei” 

Concurs  
 modelism 

17 octombrie 
2015 

Clubul Copiilor Carei 

I.S.J. Satu Mare AEROMODELISM 
Planor F1, clasele  
 I-IV : Loc I  
Planor F1, clasele  
V-VIII - Loc III                 
Men iuneăăăăăăăă 
Planor carton:  
Loc III  
Machete aeronave 
civile: 
Machet ăplanor:ăăă
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Loc I               
 Machete aeronave 
militare: 
 Macheta avionului: 
„JUNKERSăJUă52”ăă 
Loc III  
Machete nave: 
Macheta 
pescadorului 
“PORTI A”ă: 
Loc I  pe echipaj 

40 
Concursulăinterna ională„Cupaă
Crisius”,ăedi iaăaăXXXVII-a 

Concurs navo-
modelism 

 Mai 2016 
ClubulăCopiilorăChişineiă
Criş 

I.S.J. Arad Evolu ieăR/C 
Locul II  
Locul III  
Vitez ăR/C 
Locul III  
Locul IV  
Velier R/C 
Locul III 
Locul IV  
Sec iuneaăforografie 
Locul I  
Loc III  

41 
Concursulăinterna ională„Toateă
pânzeleăsus!” 

Concurs navo-
modelelăşiăarteă
vizuale 

1-6 august 
2016 

Clubul Copiilor 
Medgidia 

I.S.J.ăConstan a Locul I Machete C6 
LoculăIIăEvolu ieăR/Că
(F2)  
Locul III Curse (F3)  
ARTE VIZUALE: 
Locul II Fotografie –  
Locul III – echipaj 
PalatulăCopiilorăZal u 

42 
Concursulăna ională„Cupaă
Râmnicului”,ăedi iaăaăX-a 

Concurs navo-
modeleăşiăauto-
modele 

25-29 august 
2016 

Palatul Copiilor  
Râmnicu  Vâlcea 

I.S.J. Vâlcea NAVOMODELISM: 
LoculăIIIă/F1ăvitez ă 
LoculăIIIă/F2ăevolu ieă 
Locul III/Ecostandard 
(curse) 
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Locul III pe echipaj 
naviga ieă1ăPalatulă
CopiilorăZal u 
Locul  II/C1 machete 
Locul II pe echipaj  
PalatulăCopiilorăZal u 
/Diplom ădeă
m iestrieăînă
confec ionareaă
navomodelelor  
Medalia de aur 
acordat ăde 
Comitetul Olimpic 
Român, filiala Vâlcea  

43 
Concursăinterjude eană
„Micu eleăcreatoareădeămod ”,ă
edi iaăaăV-a 

Concursăcrea ie Martie 2016 
Clubul Copiilor  Tg. 
Neam  

I.S.J.ăNeam  Sec iuneaă”Miciiă
meşteşugari”: 
Locul II  
Sec iuneaă”Bijuteriiăşiă
accesorii”: 
Locul II  

44 
ConcursulăNa ională„Tradi iiăşiă
credin ”,ăăedi iaăaăX-a 

Concursăcrea ie Mai 2016 ClubulăCopiilorăG eşti 
I.S.J.ăDâmbovi a Premiul II  

Men iuneă 

45 Concursulăregională„M r işor” Concursăcrea ieă
artistic  

2016 Palatul Copiilor Vaslui 
I.S.J. Vaslui Locul I  

Locul II  

46 
Concursulăna ională”Davidă
împotrivaăluiăGoliat”,ăedi iaăaă
IX-a 

Concurs de 
educa ieăpentruă
mediu 

Aprilie 2016 
Clubul Copiilor 
Dr g şani 

I.S.J. Vâlcea Sec iuneaăQUILLING 
Locul I  

47 
Concursulăinterjude eană„Firulă
albăşiăfirulăroşuă– întreătradi ieă
şiăinova ie”,ăedi iaăaăVI-a 

Concurs de 
m r işoare 

Martie 2016 Clubul Copiilor Panciu 
I.S.J. Vrancea Premiul I  

Premiul III  
Men iuneă 

48 
Concursulăinterjude eană
„Biochim”,ăăedi iaăaăVI-a 

 Concurs de 
chimie 

29-30 aprilie 
2016 

Clubul Copiilor Dej 
I.S.J. Cluj 

Locul I  

49 
Concursulăna ională„Planetaă
noastr ăs-oăsalv m”,ăăedi iaăaă
VI-a 

Concurs ecolo-
gie 

Mai 2016 
Clubul Copiilor 
S b oani 

I.S.J.ăNeam  Sec iuneaăcolaje: 
Premiul I  
Sec iuneaăOMR: 
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Premiul I  
Premiul II  
Sec iuneaăreferate: 
Premiul I  

50 
Concursulăinterjude eană
„S.O.S.ăP mântul”,ăedi iaăaă
VII-a 

Concurs ecolo-
gie 

Iunie 2016 
Clubul Copiilor Tg. 
L puş 

I.S.J.ăMaramureş 
Locul I  
Locul II  

51 
Concurs regional de tenis de 
câmpăă”Cupaădeătoamn ă
Romtextil” 

Concurs tenis 
de câmp 

Septembrie 
2015 

CSMăZal u 
 
 
Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul I 12 ani/16 ani 
Locul II 12 ani/18 ani 
Locul III 14 ani/18 ani 

52 
Concurs regional Memorialul 
”IoanăCioran”,ăZal u 

Concurs tenis 
de câmp 

13 septembrie 
2015 

CSMăZal u 
Federa iaăRomân ădeăTenis Locul I 16 ani 

Locul II 16 ani 

53 
Turneulă”Memorialul Lenke 
ZiszovitsăPopper”,ăăedi iaăaăIII-
a,  Oradea 

Concurs tenis 
de câmp 

1-4 septem-
brie2015 

Asocia iaă”Tikvah”ăOra-
dea, 
C.S.ă”Voin a”ăOradea 

DJST Bihor, 
Federa iaăRomân ădeăTenis Locul I 12 ani 

54 
Turneulăna ionalădeătenisădeă
câmpă”B.T.TennisăCUPăIII”,ă
Cluj-Napoca 

Concurs tenis 
de câmp 

6-7 septem-
brie 2015 

Winners Tennis Cluj   
Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul I 12 ani 
Locul III 10 ani 

55 
Concursăna ională”AEGONă
TENNISăCUP”,ăCluj-Napoca 

Concurs tenis 
de câmp 

19-20 sep-
tembrie 2015 

Winners Tennis Cluj   
Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul II 10 ani 

56 
Concursulăregională”Cupa 
vulturul negru”,  Oradea 

Concurs tenis 
de câmp 

13 februarie 
2016 

C.S.M. Oradea 
Federa iaăRomân ădeăTenis Locul III 16 ani 

 

57 
Concursulăregională”Cupaă8ă
martie”, Oradea 

Concurs tenis 
de câmp 

5 martie 2016 C.S.M. Oradea 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul II 12 ani 

58 
Concursăna ională”CUPAă
NAPOCA”,ăăCluj-Napoca 

Concurs tenis 
de câmp 

12 martie 
2016 

C.S. HARNUT RADU 
TC  Cluj Napoca 

Federa iaăRomân ădeăTenis 
Locul II 12 ani 
Locul III 12 ani 

59 
Concursăregională”Cupaă
oraşuluiăŞtei”,ăŞtei,ăBihor 

Concurs tenis 
de câmp 

16 aprilie 
2016 

CSăTENISăCLUBă”IRIS”ă
tei 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul III 12 ani 
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60 
Concursulăna ională”JUNIORă
TENISăCHAMPIONSHIP”, 
Bra ov 

Concurs tenis 
de câmp 

23 aprilie 
2016 

AS CLUB SPORTIV 
”LIMPICII”ăBRA OV 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul III 16 ani 

61 
Concursăna ională”TROFEULă
GAVELLA”, Oradea 

Concurs tenis 
de câmp 

14 mai 2016 C.S.”Voin a”ăOradea 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul III 16 ani 

62 
Concursulăna ională”CUPAă
POLITUB”,ăBistri a 

Concurs tenis 
de câmp 

21 mai 2016 
AS CS GRAND SLAM 
TENNISăCLUBăBistri a 

Federa iaăRomân ădeăTenis 
Locul III 12 ani 
Locul II 12 ani 

63 
Concursăna ională”CUPAă
MARC-TENIS”,ăCluj-Napoca 

Concurs tenis 
de câmp 

18 iunie 2016 
C.S. MARC TENIS 
Cluj-Napoca 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul I 12 ani 

64 
Concursul regional 
”MEMORIALUL NAGY 
BALINT”, Oradea 

Concurs tenis 
de câmp 

25 iunie 2016 C.S.M. Oradea 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul III 12 ani 

65 
Concursăregională”Cupaă
IANUS”,ăăZal u 

Concurs tenis 
de câmp 

2 iulie 2016 C.S.M.Zal u 
Federa iaăRomân ădeăTenis Locul I 12 ani/16 ani 

 

66 
Concursăna ională”TROFEULă
SATMARULUI”,  Satu Mare 

Concurs tenis 
de câmp 

9 iulie 2016 
CS SANATATEA 
ERGOLEMN Satu 
Mare 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul I 12 ani 

67 
Concursăregională”Cupa  
MunicipiuluiăZal u” 

Concurs tenis 
de câmp 

23 iulie 2016 C.S.M.ăZal u 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul I 16 ani 

68 
Concursăna ională”B.T.TENISă
CUP  III”ă,ăCluj-Napoca 

Concurs tenis 
de câmp 

6 august 2016 
CS WINNERS TC Cluj- 
Napoca 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul II 16 ani 
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69 
Concurs regional 
”MEMORIALUL GH. 
SCHMIDT”,ăăZal u 

Concurs tenis 
de câmp 

13 august 
2016 

C.S.M.ăZal u 

Federa iaăRomân ădeăTenis 
LoculăIă iăLoculăIIă12 
ani 

70 
Concursulăna ională“LENKEă
POPPER”,ăOradea 

Concurs tenis 
de câmp 

27 august 
2016 

C.S.”VOIN A”ăOradea 

Federa iaăRomân ădeăTenis 

Locul II 12 ani 

71 

Festivalul International de 
Folcloră„Aventur ăşiăprietenie,ăă
Rybnik,  Polonia 

Festival inter-
na ional 

2-8 septem-
brie 2015 

Centrul Cultural 
„Przygoda”ăRybnik 

Prim riaăOrasuluiăRybnyk,ă
Polonia 

Trofeul festivalului: 
Ansamblul folcloric 
„Cununa”ăJibou 

72 

Concursulăinterna ionalădeă
art ăplastic ă„Splendoareaă
ierniiăprinăochiiădeăcopil”,ă 
Viseu de Sus,  Maramureş 
 

Concurs inter-
na ional 

7-9 decembrie 
2015 

Centrulă colarădeăEdu-
ca ieăincluziv ăVişeuădeă
Sus,ăăMaramureş 

I.S.J.ăăMaramureş Marele premiu  
13 premii I 

73 

FestivlulăInterna ionalădeă 
folcloră,,EcouriăMeseşene”,ă
Zal u 

Festival inter-
na ional 

August 2016 CentrulădeăCultur ăşiă
Art ăS laj 

ConsiliulăJude eanăS laj Trofeul festivalului: 
Ansamblul folcloric 
,,Cununa’’ăJibou 

74 

Festivalulăinterna ionalădeă
folcloră,,Someş,ăcânteceleă
tale”,ăJibou 

Festival inter-
na ional 

August 2016 MENC ,ăI.S.Jă.ăS laj,ă
Clubul Copiilor Jibou 

Prim riaăJibou,ăCentrulădeă
Cultur ă iăArt ăS lajă 

1 loc I – navomodele 
2 locuri II – navo-
modele 
1 loc III – navomod-
ele 
2 locuri I – metalo-
plastie 
5 locuri I – pictur  
Trofeul festivalului: 
Ansamblul folcloric 
,,Cununa’’ăJibou 
2 locuri I – dansuri 
3 locuri I – muzic  
2 locuri II - muzic  
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75 

ConcursulăInterna ională
,,Sportulăînăimagina iăcopiilor”,ă
ChişineuăCriş 

Concurs inter-
na ional 

Mai 2016 MENC ,ăClubulă
CopiilorăăChişineuăCriş 

I.S.J.ăArad,ăPrim riaă
ChişineuăCriş 

2 locuri I – pictur  
2 locuri II – pictur  
2 locuri III – pictur  
1ămen iuneă– pictur  
1 loc I – metaloplastie 
1 loc II – metaloplastie 
1 loc III - metaloplastie 
1ămen iuneă- 
metaloplastie 

76 

ConcursulăInterna ionalădeă
MeşteşuguriăTrdi ionaleă
,,Mâiniădeăaur”,ăHuedin 

Concurs inter-
na ional 

Mai 2016 MENC ,ăClubulă
Copiilor Huedin 

Palatul Copiilor Cluj-Napoca, 
Prim riaăHuedin 

3 locuri I – pictur  
1 loc III - pictur  

77 

ConcursulăInterna ionalădeă
pictur ă”N.ăTonitza”,ăăBârlad 

Concurs inter-
na ional 

Mai 2016 MENC ,ăăClubulă
Copiilor Bârlad,  .IS.J. 
Vaslui 

Prim riaăBârladă 6 locuri I - pictur  
4 locuri II 
4 locuri III  
1ămen iune 

78 

Concursulăinterna ionalădeă
crea ieătehnico-informatic ă
,,S rb toareaăÎnvieriiă– lumina 
sufletelorănoastre”,ăIaşi 

Concurs inter-
na ional 

Aprilie 2016 MENC , Palatul 
CopiilorăIaşi 

I.S.J. Iaşi 2 locuri I – kart-
ing/jocuri electronice 
2 locuri II - kart-
ing/jocuri electronice 
1 premiu special - 
karting/jocuri electro-
nice 

79 

Festivalulăna ionalădeăfolclorăă
„AmbasadoriiăUnirii”,ăAlbaă
Iulia 

 
Festivalăna ional 

 
29 noiembrie-- 
2 decembrie  
2015 

 
 Palatul Copiilor Alba 
Iulia 

I.S.J.  Alba 5 locuri I  
Ansamblul folcloric 
”Cununa”,ăsoli tiăvo-
caliă iăinstrumenti ti 
2 locuri II 

80 

Festivalulăna ionalădeăfolcloră
„Chemareaămun ilor”,ăTurda,ăă
Cluj 

Festivalăna ional 3-4 octombrie 
2015 

Asocia iaăă„Comoriăar-
delene” 

Prim riaăTurda Trofeul festivalului:  
Ansamblul folcloric 
„Cununa”ăJibou 

81 

Festival national de colinde: 
”Datiniăşiăobiceiuri”,ăTurda 

 
Festivalăna ional 

 
13 decembrie 
2015 

Asocia iaă„Comoriăar-
delene” 

Prim riaăTurda, 
Salina Turda 

2 locuri I – Ansam-
blul folcloric 
,,Cununa’’ăJibouăşiă
grupăcolind tori 
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82 

 
„Icoanaădinăsufletulăcopilului”,ă
Sebe ,ăăAlba 

 
Festivalăna ional 

 
Decembrie 
2015 

 
ClubulăCopiilorăSebe ă 

I.S.J.  Alba, 
Palatul Copiilor Alba 

28 loc I – pictur  
22 loc II - pictur  
6 loc III - pictur  
5ămen iuniă- pictur  

83 

Fstivalulăna ionalăde folcor 
,,Peăfirădeăbalad ”,ăTârgu Jiu 

Festivalăna ional Mai 2016 MENC ,ăăPalatulă
Copiilor  Târgu. Jiu 

Prim riaăTârguă Jiu, Consiliul 
Jude eanăGorj 

1 loc I – pictur  
1 loc I - metaloplastie 
1 loc I - Ansamblul 
folclorică”Cununa’’ă
Jibou 
1 locuri I – dansuri 
2 locuri I – muzic  
1 loc II - muzic  

84 

OlimpiadaăNa ional ădeă
MeşteşuguriăTradi ionale,ă
Sibiu 

Concurs 
na ional 

August 2016 MENC ,ăI.S.J.ăăSibiu Muzeulă,,Astra”ăăSibiu 1 loc II - pictur  
1 loc III - pictur  

85 

ConcursulăNa ională,,Lumeaă
basmelor”,ăConstan a 

Concurs 
na ional 

Iunie 2016 MENC ,ăăPalatulă
CopiilorăConstan a 

ConsiliulăJutde enăConstan a 2 locuri I - pictur  
2 locuri II 
2ălocuriăIII,ă2ămen iuni 

86 

ConcursulăNa ională”Simbolulă
prim verii”,ăHorezu 

Concurs 
na ional 

Martie 2016 MENC ă,ăClubulă
Copiilor Horezu 

Prim riaăHorezu 7 locuri I - pictur  
4 locuri II 
3 locuri III 
8 premii speciale 

87 

ConcursulăNa ională,,Mesajulă
meuăantidrog” 

Concurs 
na ional 

Iunie 2016 MENC ,ăI.S.J.ăăS laj ConsiliulăJude eanăS laj 1 loc II – jude eană- 
pictur  

88 

ConcursulăNa ionalădeăNavo-
modeleă,,Mareleăpremiu”,ăă
Bucureşti 

Concurs 
na ional 

Iulie 2016 MENC ,ăPalatulă
Na ionalăalăCopiilor,ăă
Palatul Copiilor Slo-
bozia 

Prim riaăSlobozia 2 locuri I - navomod-
ele 
1 loc II - navomodele 
1ămen iuneă– navo-
modele 

89 

ConcursulăNa ionalădeăNavo-
modeleăă”CupaăRâmnicului”,ă
Râmnicu Vâlcea 

Concurs 
na ional 

Iulie 2016 MENC ,ăPalatulă 
Copiilor Vâlcea 

Prim riaăRâmnicuăVâlcea  1 loc I - navomodele 
1 loc II - navomodele 
2 locuri III – navo-
modele 
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90 

ConcursulăNa ionalădeăart ă
fotografic ă”Traseeăînăalb-
negruăşiăcolor”,ăBârlad 

Concurs 
na ional 

Mai 2016 MENC ,ăăPalatulă
Copiilor Bârlad 

Prim riaăBârlad,ăI.S.J.ăVaslui 1 loc I - karting 
2 locuri II – karting 

91 

ConcursulăNa ionalădeăFoto-
grafie, Beclean 

Concurs 
na ional 

Mai 2016 MENC ,ăăClubulă
Copiilor Beclean 

Prim riaăBeclean,ăI.S.J.ăăBis-
tri a 

Premiul special - 
karting 

92 

Concursulănationalădeăgrafic ă
peăcalculatorăă”Unăclick,ăoă
idee,ăoăimagine” 

Concurs 
na ional 

Mai 2016 MENC ,ăăPalatul 
Copiilor Vaslui 

I.S.J.ăăVaslui,ăăPrim riaăVa-
slui 

2 locuri I – kart-
ing/jocuri electronice 
1 locuri II - kart-
ing/jocuri electronice 
1 premiu special - 
karting/jocuri electro-
nice 

93 
Festivalulădeăcolindeă„Inăex-
celsis Deo”,ăăJibou 

Festival inter-
jude ean 

20 decembrie 
2015 

Prim riaăJibou CentrulădeăCultur ăşiăArt ă
S laj 

Diplome participare 

94 

„Seriăcuăluminiăădeăs rb toareă
şiăcolinde”,ăăăedi iaăaăVI-a  

Manifestare 
cultural-artistic ă
interjude ean  

 
Decembrie 
2015 

Gr dinaăBotanic ăJi-
bou, Clubul Copiilor 
Jibou 

 Prim riaăOraşuluiăJibou Diplome participare 

95 

Festival interjudetean de 
colindeă„Oăsteaăs-aăivit”,ăă
N pradea 

 
Festival inter-
jude ean 

 
6 decembrie 
2015 

ScoalaăGimnazial ă
„TraianăCre u”ăN pra-
dea 

Prim riaăN pradea Diplome participare 

96 

Festivalulăinterjude eană„Tra-
di iiăsiăobiceiuri”,ăRâmnicuă
Vâlcea 

 
Festival Inter-
jude ean 

 
Decembrie 
2015 

Palatul Copiilor Râm-
nicu Vâlcea 

I.S.J.ăV lcea,ăPrim riaăRâm-
nicu Vâlcea 

2 loc I - metaloplastie 
2 loc II - metaloplas-
tie 

97 

Festivalulăregională,,Horiăşiă
dan ăînăMaramureş’’ 

Festival regional Iunie 2016 MENC ,ăPalatulă
Copiilor Baia Mare 

Prim riaăBaiaăMare,ăConsiliulă
Jude eanăMaramureş 

2 locuri I - pictur  
3 locuri I -
metaloplastie 
3 locuri I -
dansuri/muzic  
2 locuri II -
dansuri/muzic  



 

Pag 110 /  200 

_______ 

                    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN                                 ANULă COLAR  2015-2016 

98 

Concursulăinterjude eană
,,Copil rieăpentruăto iăcopiii”ă– 
atelierulăfanteziei,ăăSebeş 

Concurs inter-
jude ean 

Aprilie 2016 MENC ,ăClubulă
CopiilorăSebeş 

Prim riaăSebeş,ăI.S.J.ăăAlba 2 locuri I - karting 
1ămen iuneă- karting 

99 

,,Seriăcuăluminiăşiăcolinde”,ăă
edi iaăI 

Manifestare 
cultural-artistic ă
interjude ean  

Decembrie 
2015 

Gr dinaăBotanic ăClujă
Napoca 

UBB Cluj Napoca Diplom ădeăpartici-
pare – Ansamblul 
folclorică”Cununa’’ă
Jibou 

100 
ArtăTerapieă,,Exprim -teăliber!”ă Jude eană Iunie 2016 MENC ,ăI.S.Jă.ăS laj ConsiliulăJude eanăS laj 1 loc I – pictur  

101 
Expozitia de metaloplastie 
„Icoana-fereastr ăspreăcer” 

Expozi ie 20 decembrie 
2015 

Clubul Copiilor Jibou CatedralaăOrtodox ăJibou Diplome participare 

102 

Festivalulă„Bucuriileătoamnei”,ăă
edi iaăaăXV-a  

 
Festival 

 
24 octombrie 
2015 

Clubul Copiilor Jibou,  
Gr dinaăBotanic ăJibouăăă 

Primaria Orasului Jibou,  
colileădinăora  

Diplome participare 

103 

„DorădeăEminescu” Manifestare 
cultural-artistic  

 
15 ianuarie 
2016 

Clubul Copiilor Jibou colileădinăora  Diplome par-
ticipare 

104 

„Haiăs ăd mămân ăcuămân !”ă Spectacol 
folcloricăşiăre-
tragereăcuător e 

 
24 ianuarie 
2016 

 
Prim riaăOrasuluiăJi-
bou/  

ClubulăCopiilorăJibou,ă colileă
dinăora  

Diplome participare 

105 

,,Zâmbetădeăcopil”,ăăJibou Manifestare 
cultural-artistic ,ă
sportiv ăşiă
tehnico-
aplicativ  

1 iunie 2016 Clubul Copiilor Jibou Gr dinaăBotanic ăJibou Diploom ăparticipare 

106 

,,Atelieră2016’’ Expozi ieă
metaloplastie, 
foto,ăpictur ,ă
pirogravur  

Iunie  2016 Clubul Copiilor Jibou Şcolileădinăoraş Diploom ăăparticipare 

107 

Campionatul European de 
Karate Shotokan al W.S.F., 
Istanbul,  Turcia 

Concurs de  
Karate, inter-
na ional 

2 aprilie 2015 Federa iaăMondial ădeă
Shotokan,  Fedratia 
Turc ădeăKarate,ăăFed-
era iaăRomân ădeăKa-

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Loc II - 1 
Loc III - 2 
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rate 

108 

CupaăZal ului,ăăeditiaăaăXIII-a, 
Zal u 

Concurs de ka-
rate, zonal 

18 octombrie 
2015 

D.J.T.S.S laj, 
C.S. ”Omega”ăă imleuă
Silvaniei, Clubul 
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 
Şcolileădinăoraş 

Loc I - 5 
Loc II - 15 
Loc III - 9 

109 

Openul Bihorului, Oradea Concurs de ka-
rate, inter-
na ional 

24 octombrie 
2015 

D.J.T.S. Bihor, I.S.J. 
Bihor,  Palatul Copiilor 
dinăOradea,ăC.S.ă”Sho-
gunul”ăăOradea 

Palatul Copiilor din Oradea, 
C.S.ă”Shogunul”ăOradea 

Loc I - 6 
Loc II - 7 
Loc III - 10 

110 

Cupa României la Karate,  
Târgu Secuiesc 

Concurs de ka-
rate,ăna ională 

6-8 noiembrie 
2015 

FederatiaăRomân ădeă
Karate, Comisia WSF 
România,  D.J.T.S. 
Covasna,  C.S. Tanko 

ClubulăCopiiloră imleuăSilva-
niei 
D.J.T.S. Covasna  

Loc I - 2 
Loc II - 7 
Loc III - 5 

111 

”Cupa toamnei”, Baia Mare Concurs de ka-
rate, zonal 

15 noiembrie 
2015 

C.S.Condor, D.J.T.S. 
Maramure  

Clubul Copiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Loc I - 8 
Loc II - 4 
Loc III - 11 

112 

Stagiuădeăpreg tire,ă imleuă
Silvaniei 

Seminar de 
nivelăjude ean 

27-29 noiem-
brie 2015 

C.S.”Omega”,ăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Promare la grade de 
nivel mediu 

113 

Cupaă“Mo ăNicolae”,ă imleuă
Silvaniei 

Concurs de ka-
rate,ăjude ean 

06 decembrie 
2015 

C.S.”Omega”,ăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Loc I - 9 
Loc II - 11 
Loc III - 8 

114 

Stagiulă”Ardealului”ăKarate,ăă
Bra ov 

Seminar de ka-
rate,ăna ional 

11-13 decem-
brie 2015 

Federa iaăRomân ădeă
Karate, Comisia WSF 
România 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Promovare la centu-
raăneagr  

115 

CampionatulăNa ională colară
de Karate, Oradea 

Concurs de ka-
rate,ăna ional 

20 februarie 
2016 

M.E.N.C. ,ăăPalatulă
Copiilor Oradea, 
D.J.T.S. Bihor,  C.S. 
”Shogunul”ăOradea 

Palatul copiilor,  
ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Loc I - 10 
Loc II - 2 
Loc III - 4 



 

Pag 112 /  200 

_______ 

                    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN                                 ANULă COLAR  2015-2016 

116 

Stagiuădeăpreg tire,ăăBoghi ă
B i 

Seminar de ka-
rate, zonal 

12-14         
februarie 2016 

C.S.”Omega”,ăăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Recuperare in apa 
termal  

117 

CampionatulăNa ionalăde Ka-
rateă”Shotokan”,ăTârgu    
 Secuiesc 

Concurs de ka-
rate,ăna ional 

4-6 martie 
2016 

Federa iaăRomân ădeă
Karate, Comisia WSF 
România, C.S.Tanko 
Târgu Secuiesc 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Loc I - 5 
Loc II - 14 
Loc III - 10 

118 

”CupaăMaramure ului”,  Baia 
Mare 

Concurs de ka-
rate, zonal 

20 martie 
2016 

C.S.ă”Condor”,ăă
D.J.T.S.ăMaramure  

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Loc I - 10 
Loc II - 3 
Loc III - 9 

119 

Campionatul Mondial de Ka-
rateă”Shotokan”,ăBydgoszcz, 
Polonia 

Concurs de ka-
rate, inter-
na ional 

30 martie-4 
aprilie  2016 

Federa iaăMondial ădeă
Shotokan,ăFedera iaă
Român ăădeăKarate,ă
ComisiaăWSFăRomân  

Clubul Copiilor imleu Sil-
vaniei 
 

Loc II - 1 
Loc III - 2 

120 

Stagiu de Karate, Adrian  
Popescu,ăS celeă8ăDAN,ă i-
mleu Silvaniei 

Seminar de 
preg tire,ă
na ioonal 

08-10 aprilie 
2016 

Comisia WSF România, 
C.S.”Omega”,ăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Promovarea karate-
uluiăinăjude ulăS laj 

121 

Stagiuădeăpreg tire,ăă imleuă
Silvaniei 

Seminar de 
nivelăjude ean 

22-23 aprilie 
2016 

C.S.”Omega”,ăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Promare la grade de 
nivel mediu 

122 

Cupaă imleului,ă imleuăSil-
vaniei, edi iaăaăXVIII-a 

Concurs de ka-
rate, zonal 

15 mai 2016 D.J.T.S.S laj,ă
C.S.”Omega”ă imleuă
Silvaniei, Clubul 
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Loc I - 15 
Loc II - 10 
Loc III - 4 

123 

Cupa Performan ei,ă imleuă
Silvaniei,ăăedi iaăaăXVIII-a 

Concurs de ka-
rate, regional   

10-12 iunie 
2016 

I.S.J. S laj,ăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei, D.J.T.S. S laj 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Loc I - 8 
Loc II - 4 
Loc III - 14 

124 

Stagiuădeăpreg tireă iărecupe-
rareăînăapaătermal ă– Concurs 
de karate, Marghita 

Seminar de ka-
rateă iăconcursă
zonal 

11-17 iulie 
2016 

C.S.Good Dragon,  
C.S.”Omega”,ăăClubulă
Copiiloră imleuăSil-
vaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Loc I - 9 
Loc II - 7 
Loc III - 7 
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125 

Stagiu de preg tire 
Pentruăantrenori,ăComand u,ă
Covasna 

Seminar de ka-
rate pentru an-
trenori,ăna ional 

28-31 iulie 
2016 

Asocia iaăNordăAmicală
Karate,ăC.S.”Omega”,ăă
ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Perfectionare an-
trenoriă iăinstructorI 

125 

Stagiu de vara pe litoral,  
Sta iuneaăNeiăPori,ăGrecia 

Seminar de ka-
rate pentru spor-
tivi, international 

08-17 iulie 
2016 

Asociatia Nord Amical 
Karate.ăC.S.”Omega”,ăă
ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Dezvoltarea cali-
t ilorămotriceăspeci-
fice 

126 

Festivalulăna ionalădeăinterpre-
tareăfolcloric ă”TRADI II”,ăă

imleuăSilvaniei 

Concurs de 
folclor 

15-18 mai 
2016 

ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Trofeul concursului 
Premiul II - 1 
Premiul III -1 

126 
Festivalulăjude eană”Mândruă
cântecăs l jean”,ăăZal u 

Concurs Mai 2016 CentrulădeăCultur ă iă
Art ăS laj 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Premiul I - 1 

127 
Festivalul international de 
folcloră”Pe ti orulădeăaur”,ă
Tulcea 

Festival-concurs August 2016 MENC ,ăPalatulă
Copiilor Tulcea 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Premiul pentru pro-
movarea folclorului 
zonal 

128 
Festivalulăna ională”A a-i 
jocuăpeălaănoi”,ăăArad 

Festival-concurs  Palatul Copiilor Arad ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Premiul I - 2 

129 
Realizarea unui album muzi-
calăcuăsoli ti 

  ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Premiul I -1 
Premiul II - 2 
Premiul III - 3 

130 
Festivalulăinterna ionalădeă
folclorăă”Amăfostă -omăfi”,ă
SighetuăMarma iei 

Festival-concurs  Clubul Copiilor Sighetu 
Marma iei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 
 

Diplom ădeăonoare 

131 
Spectacol dedicat Zilei de 8 
Martie 

Spectacol 8 Martie 2016 ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Diplom ădeăonoare 

132 
Spectacol dedicat Zilei  
Copilului, 1 Iunie 

Spectacol 1 Iunie 2016 ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Diplom ăparticipare 

132 
Spectacol de ziua vîrstnicilor Spectacol 1 octombrie 

2015 
ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

Clubul Copiilor imleu Sil-
vaniei 

Diplom ăparticipare 

133 
SpectacolădedicatăZileiăNa io-
nale a Romaniei,  
1 Decembrie 

Spectacol 1 Decembrie 
2015 

ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Locul II - 1 
Locul III - 2 

134 
Concurs interjudetean de 
karting,ăCupaăPerforman ei 

Concurs 10-12 iunie 
2016 

ClubulăCopiiloră imleuă
Silvaniei 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Locul II - 1 
Men iune 
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135 
Concursăna ionalăă”Puiădeă
brad” 

Concurs Iunie 2016 Clubul Copiilor Intor-
suraăBuz ului 

ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Locul III - 2 
Men iune 

136 
Concursăna ionalădeăecotu-
rismăă”Danubius”,ăăBr ila 

Concurs Iulie 2016 PalatulăCopiilorăBr ila ClubulăCopiiloră imleuăSil-
vaniei 

Locul III - 2 
Men iune 

137 Concursulăna ionalădeă 
teatru PADIF,  Cehu Silvaniei 

Concurs 
na ional 

23 octombrie 
2015 

LiceulăTehnologică“Gh.ă
PopădeăB seşti”ăCehuă
Silvaniei,ăI.S.J.ăS laj,ă
Prim riaăCehuăSilvaniei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

Premiu special 

138 Festivalulăjude eanădeăteatruă
pentruăelevi,ăZal u 

Concurs 
jude ean 

22 noiembrie 
2015 

CentrulădeăCultur ăşiă
Art ăZal u 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Men iune 

139 Concursulădeătenisădeămas ă
”TAPO”,ăăZal u 

Concurs inter-
jude ean 

23 octombrie 
2015 

Clubul Sportiv Carei, 
Satu Mare 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

2 Premii  I 
2 Premii  II 
3 Premii  III 
4ăMen iuni 

140 Concursulădeătenisădeămas ă
”Memorialul Mike Stefan” 

Concurs regio-
nal 

24 septembrie 
2015 

Clubul Municipal Spor-
tivăZal u 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

3 Premii I 
5 Premii II 
3 Premii III 
1ăMen iune 

141 Concursul de fotbalăŞimleuă
Silvaniei, (cat. 2005) 

Concurs  
jude ean 

13 decembrie 
2015 

ClubăSportivă”Silvania”ă
Simleu  Silvaniei, Club 
Sportiv Marghita, Bihor 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Premiul I 

142 ConcursulădeăfotbalăZal u,  
(cat. 2003) 

Concurs 
jude ean 

17 septembrie 
2015 

Asocia iaăJude ean ădeă
FotbalăZal u 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Premiul III 

143 Festivalulăinterna ionalădeă
colinzi,  Cehu Silvaniei 

Concurs inter-
na ional 

19 decembrie 
2015 

Asocia iaăcultural ă
“Plaiuriăcodreneşti”,ăă
Cehu Silvaniei,  Clubul 
Copiilor Cehu Silvaniei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

Premiu special 

144 Concursul  ”Magiaă
Cr ciunului”,  Satu Mare 

Concurs inter-
jude ean 

15 decembrie 
2015 

ŞcoalaăGimnazial ăNr. 
1 Satu Mare 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Men iune 
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145 Concursulă”Toamna- fantezie 
şiăculoare” 

Concurs 
na ional 

24 noiembrie 
2015 

ŞcoalaăGimnazial ă
G eşti,ăSuceava 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

6 Premii I 
9 Premii II 
6 Premii III 
6ăMen iuniă 

146 Concursulă”Toamnaămultico-
lor ” 

Concurs  
regional 

12 noiembrie 
2015 

ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă
1ăRoman,ăIaşi 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

5 Premii I 
5 Premii II 
5 Premii III 
2ăMen iuni 

147 Concursulă”MoşăCr ciunăeă
printreănoi” 

Concurs inter-
jude ean 

18 decembrie 
2015 

Liceul Tehnologic Blaj,  
Alba 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

6 Premii I 
6 Premiu II 
8 Premii III 
5ăMen iuni 

148 Concursul ”Iarnaăşiăcopiii”  Concurs inter-
jude ean 

20 decembrie 
2015 

ŞcoalaăGimnazial ă“Ionă
Agârbiceanu”,ăăIaşi 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 5 Premii I 

2 Premii II 

149 Concursulă”Eminescuăşiăopera 
lui” 

Concurs inter-
jude ean 

15 ianurie 
2016 

ŞcoalaăGimnazial ă
HoroatuăCrasnei,ăS laj 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

7 Premii I 
2 Premii II 
2 Premii III 

150 Concursulăinterna ională”Cupa 
Crisius”,ătenisădeămas  

Concurs inter-
na ional 13 mai 2016 

Clubul Copiilor 
Chi ineuăCri  

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

2 Premii I 
2 Premii II 
2 Premii III 
5ăMen iuni 

151 Concursulăna ional  ”Trofeulă
Drobeta” 

Concurs 
na ional 

23 aprilie 
2016 

Drobeta Turnu Severin 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

3 Premii I 
1 Premii II 
1 Premii III 
2ăMen iuni 

152 ConcursulăNa ională”Cupa 
Rusidava” 

Concurs 
na ional 

24 aprilie 
2016 

Dr g şani 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

2 Premii I 
2 Premii II 
2 Premii III 
2ăMen iuni 

153 Concursulăna ionalădeătenisă
”Cupaă1ăIunie” 

Concurs 
na ional 1 Iunie 2016 Clubul Copiilor Carei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

1 Premiu I 
1 Premiu II 
1 Premiu III 

154 Festivalulăinterna ionalădeă
folcloră”Laăfântânaădorului 

Festival inter-
na ional 11 iulie 2016 

ClubulăCopiilorăŞimleuă
Silvaniei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 1 Premiu I 
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155 
Festivalulăinterna ionalăală 
cânteculuiăşiădansuluiă 
codrenesc 

Festival inter-
na ional 28 iunie 2016 

Asocia iaăcultural ă
„Plaiuriăcodrene ti”ă
Cehu Silvaniei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Premiu special 

156 Concursulădeătenisădeămas  
”Olimpiadaăgimnaziilor” 

Concurs regio-
nal 

12 iunie 2016 
Clubulă colarăSportivă
Bistri aăN s ud 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

2 Premii I 
2 Premii II 
3 Premii III 
2ăMen iuni 

157 Cupaăinterjude ean ădeămini-
fotbal 

Concurs inter-
jude ean 

7 iulie 2016  Clubul Sportiv Carei 
Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Premiu I 

158 Concursădeătenisă”Cupaă
cet ii” 

Concurs inter-
jude ean 

18 iulie 2016 
Clubul Municipal Spor-
tivăZal u 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

2 Premii I 
1 Premiu II 
2 Premii III 

159 Competi ia de tenis de masa 
Memorialulă”MikeăS.” 

Concurs inter-
jude ean 

1 martie 2016 
Clubul Municipal Spor-
tivăZal u 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

1 Premiu II 
2 Premii III 
2 Premii IV 

160 Cupaăcet iiă- minifotbal 
Concurs inter-
jude ean 

20 aprilie 
2016 

Clubul Municipal Spor-
tivăZal u 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 1 Premiu I 

161 Concursulădeăteatruă”Aripiădeă
poveste”,ăăedi iaăaăIII-a 

Concurs inter-
jude ean 

16 aprilie 
2016 

I.S.J.ăăMaramureş,ăLi-
ceulă“EmilăRacovi ”ă
BaiaăMare,ăAsocia iaă
“Comnica iăprinănoi” 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

Premiul II 

162 
Concursul interna ională 
”TudorăMuşatescu”, edi iaăaă
IX-a 

Concurs inter-
na ional 26 mai 2016 

I.S.J.ăArgeş,ă 
PalatulăCopiilorăPiteşti 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei Premiul III 

163 Concursul regională”Matema-
ticaăşiăartaăprinăochiădeăcopil” 

Concurs regio-
nal 

10 aprilie 
2016 

Palatul Copiilor Baia 
Mare 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

1 Premiul II 
2 Premii III 
3ăMen iuni 

164 Concursul regional de  
rebusuri matematice 

Concurs regio-
nal 

16 aprilie 
2016 

Clubul Copiilor Huedin 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 2ăMen iuni 
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165 Concursulăna ionalădeămate-
matic ăCOMPER 

Concurs 
na ional 

24 aprilie 
2016 

Funda iaăpentruă tiin eă
iăArteăParalelaă45,  

Bucure ti 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

6 Premii I 
4 Premii II 
4 Premii III 
5ăMen iuni 

166 
Concursulăinterna ionalăChi i-
neuăCri ,ăsec iuneaăArte plas-
tice 

Concurs inter-
na ional 13 mai 2016 

Clubul Copiilor 
Chi ineuăCri  

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 1 Premiu I 

167 Simpozionulă tiin ificădeăIsto-
rie 

Simpozion 
jude eană 

27 noiembrie 
2015 

Liceul Tehnologică”ăGh.ă
PopădeăB se tiă”ăCehuă
Silvaniei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei 

6 Premii I 
4 Premii II 
5 Premii III 
2ăMen iuni 

168 
Concursulăinterjude ean  
 ”Europaăunit  - Europa 
noastr ” 

Concurs inter-
jude ean 

12 mai 2016 
Clubul Copiilor Cehu 
Silvaniei 

Clubul Copiilor Cehu Sil-
vaniei  4 Premii II 

 2ăăMen iuni 

 
 
5.5.ăActivit iăeducativeădesf şurateădeăpedagogiiă colari,ăanulăşcolară2015-2016 
 

Nr. 
crt. 

Activitateaădesf şurat  Dataădesf şur riiăactivit ii Cineăr spunde 

1. „Balulăbobocilor”ăelevilorăinterni 11 noiembrie 2015 Pedagogiiă colari 

2. Urm rireaă iădiscutareaăsitua ieiălaăînv tur ăaăelevilorăinterni Permanent Pedagogiiă colari 

3. „Cuăcolindaăprinăvecini”ă-  mersulăcuăcolindaăpeălaăinternateleădinăZal u 15 decembrie 2015 Pedagogiiă colari 

4. Întâlniri cu poli iaădeăproximitateă Semestrial Pedagogiiă colari,  
poli i tii 

5. Cine festive! 6 decembrie -  Mo ăNicolae 
8 martie - 1 Iunie 2016 

Pedagogiiă colari 

6. Întâlniriăcuăcadreleămedicaleădină coal  Semestrial Pedagogii,  
asistentele medicale 

7. Întâlniri cu bibliotecari Semestrial Pedagogiiă colari, 
bibliotecari 
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8. Activit iăsportiveăpeăterenulădeăsportă iăînăsalaădeăsport Permanent Pedagogiiă colari 

9. Vizit ălaăMuzeulădeăIstorieă iăArt ă Zal u Decembrie 2015 Pedagogiiă colari 

10. Între inereaăspa iilorăverziădinăjurulăinternatului Permanent Pedagogiiă colari 

11. Adunareaă iăselectareaăde euriloră(hârtii,ăplastic) Permanent Pedagogiiă colari 

 
5.6.ăActivit iăeducativeăextracurriculareăşiăextraşcolare 

 
Calendarulăactivit ilorăeducativeăşcolareăşiăextraşcolare,ăanul şcolară2015-2016 

Nr. 
crt. 

Activitateaăpropus  

Felulăac i-
unii (lo-

cal ,ă
jude ean ) 

Participan i Dataăşiăloculădes-
f şur rii 

1. 
“S pt mânaăpreveniriiăcriminalit ii”ă(activit iădeăprevenireăaădelicven eiăjuvenile,ăaă
criminalit ii,ăeduca ieărutier ăetc.) - parteneriatăcuăInspectoratulădeăPoli ieăalăJude uluiă
S laj,ăBiroulădeăAnaliz ăşiăPrevenireăaăCriminalit ii 

Local ,ă
jude ean  

Elevii claselor  
I-XII 

28.09.- 02.10.2015 
Toateăunit ileăşcolareă
dinăjude ulăS laj 

2. 
Consiliul jude eanăalăelevilor (alegereaăpreşedinteluiăşiăbirouluiăexecutivăcuăceiă5ă
directori de departamente) 

Local ,ă
jude ean  

Preşedin iiă
consiliilor 
elevilor din 
liceeăşiăşcoliă
generale  

CJE: 22.10.2015,  
ColegiulăNa ională
“Silvania”ăZal u 

4. 
 
 

S pt mânaăEduca ieiăGlobale - Tema - “Egalitateaătrebuieăs ăfieăreal !” 
Local ,ă
jude ean  

Elevii claselor   
I - XII 

16-20.11.2015 
29.01.2016 (evaluare 
SEG) 
PalatulăCopiilorăZal u,ăă
Cluburile copiilor, 
Toateăunit ileăşcolare 

5.   ”Prevenireaăviolen eiăînămediulăşcolar”ă- Proiecte educative  Local ,ă
jude ean  

Elevii claselor    
I - XII 

Semestrul I 
Toateăunit ileăşcolare 

6. ”1ăDecembrie - ZiuaăNa ional ăaăRomâniei”, mas ărotund ,ăconcursuri Local , 
jude ean  

Elevii claselor  
I - XII 

Decembrie 2015 
Toateăunit ileăşcolare 

7. 
”9 Decembrie - ZiuaăConstitu iei”, dezbatere - ”Paralel ăîntreăConstitu iaăRomânieiăşiă
Constitu iaăUniuniiăEuropene” 

Local ,  
jude ean  

Elevii claselor 
V - XII 

Decembrie 2015 
Toateăunit ileăşcolare 
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8. 
”Consilierăpentruăoăzi” - Preşedinteleăconsiliuluiăelevilorăparticip ălaăprim rieăla ultima 
şedin ăaăConsiliuluiălocal din luna decembrie ;ăConsiliulăJude eanăalăElevilorăparticip ă
laăultimaăşedin ăaăConsiliuluiăJude eanăS laj 

Local ,ă
jude ean  

BEX-ul Consil-
iuluiăjude eană
al elevilor  

Decembrie 2015 

9. 
Patruleleăşcolareădeăcircula ie - activitate înăcolaborareăcuăreprezentan iiăpoli ieiă
rutiere 

Local ,  
jude ean  

Elevii claselor    
I - XII, 
Consiliului 
jude eanăală
elevilor, 
Directorii  

S pt mânal 
Toate unit ileăşcolare 

10. 
”Patrula de reciclare”, programăna ionalădeăeduca ieăpentru mediu, colectare de 
deşeuriăelectriceă 

Local , 
jude ean ,ă
na ional  

Elevii claselor     
  I - XII 

Pe parcursul semes-
truluiăIă iăIIăal an-
ul şcolară2015-2016 
Toateăunit ileăşcolare 

 
11. 

”Șiuaăeuropean ă112”, activit iădeăinformareăpreventiv  Jude ean 
Elevii claselor     
  I - XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iăjude  
Semestrial, Februarie 
2016 

12. ”Șiuaăprotec ieiăcivile”, activit iăde informareăpreventiv :  ”Șiuaăpor ilorădeschise” Jude ean 
Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iăjude  
Semestrial, Februarie 
2016 

13. 
 
 

”Patruleă colareădeăcircula ie”- activitateăînăcolaborareăcuăPoli iaăRutier ăS laj Local, 
jude ean 

Elevii claselor 
V-VIII 
 

Toateă colileădinămuni-
cipiulăzal uă iădinăjude  
Semestrial 

14. ConcursăNa ională”Mesajulămeuăantidrog” 
Jude ean, 
na ional 

Elevii claselor     
  V-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iăjude  
Martie, Mai 2016 

15. S pt mânaă”S ă tiiămaiămulte,ăs ăfiiămaiăbun!” Jude ean, 
na ional 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iăjude  
18-22 aprilie 2016 

16. 
Concurs na ional de proiecte ale Consiliilor elevilor: ”Parteneriatăînăeduca ie, 
prezentă iăperspective” 

Jude ean,  
na ional 

Elevii claselor     
  V-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iă
jude /ă 
Mai 2016 
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19. ”ȘiuaăP mântului”, activit iădedicateăprotec ieiămediului Jude ean 
Elevii claselor     
  I-XII 
iăgr dini e 

colileă iăliceeleădin 
municipiulăZal uă iă
jude , Palatul copiilor 
Aprilie 2016 

20. Concurs na ională”Revisteă colare” 
Jude ean, 
na ional 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iăjude  
Mai, august 2016 

21. Concurs na ional «Tinere condeie» 
Jude ean,  
na ional 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iăjude  
Mai, august 2016 

22. ”Eco- coala”, concursuriă iăexcursiiăpeătemeăecologice 
Local,  
jude ean 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiul Zal uă iă
jude , Palatul copiilor 
Aprilie, mai 2016 

23. Concursăna ională”Alege! esteădreptulăt u” 
Jude ean,  
na ional 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iă
jude , Palatul copiilor 
Martie, iulie 2016 

24. Concurs na ionalădeăcrea ieăliterar , artistic :ă”S ăspunemăNUăVIOLEN EI !” 
Jude ean,  
na ional 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iă
jude , Palatul Copiilor 
Martie, aprilie, mai 
2016 

25. ȘiuaăInterna ional ăaăMediului, ezbateri,concursuri Local 
Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iă
jude , Palatul Copiilor 
Iunie 2016 

26. Concurs na ională„Proiecte de mediu” 
Jude ean, 
na ional 

Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceele din 
municipiulăZal uă iăjude  
Mai 2016 

27. ConcursăNa ională”Cuăvia aămeaăap răvia a” 
Jude ean,  
na ional 

Elevii claselor     
  V-VIII 

colileă iăliceele din 
municipiulăZal uă iăjude  
Mai 2016 

28. ConcursăNa ională”Prietenii pompierilor” 
Jude ean, 
na ional 

Elevii claselor     
  V-VIII 

colileă iăliceele din 
municipiulăZal uă iăjude  
Mai 2016 
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29. 
”Universulăcopil rieiăfericite”,ăexpozi ieădeăart ăplastic , desene pe asfalt, serb riă iă
concursuri dedicate zilei de 1 Iunie 

Local 
Elevii claselor     
  I-XII 

colileă iăliceeleădină
municipiulăZal uă iă
jude , Palatul Copiilor 
1 Iunie 2016 

30. ”SerbareaăAbecedarului”ă,ăactivit iăcultural-artistice Local 
Elevii claselor  
P-IV  

Toateă colileădinămuni-
cipiulăZal uă iădinăjude  
Iunie 2016 

31. ”Patruleă colareădeăcircula ie”,ăactivitate înăcolaborareăcuăPoli iaăRutier ăS laj Local,  
jude ean 

Elevii claselor 
V-VIII 

Toateă colileădinămuni-
cipiulăzal uă iădinăjude  
S pt mânal 

32. Concurs na ionalădeăproiecteăantidrog: ”Împreun ” 
Jude ean,  
na ional 

Elevii claselor  
IX-XI 

Liceele din municipiul 
Zal uă iădinăjude  
Mai, august  2016 

 
5.7.ăCALENDARULăACTIVIT ILORăEDUCATIVEăNA IONALEăă2016ă(CAEN) 

 
 

Nr. 
crt 

Denumirea 
proiectului 

Domeniul Perioada Organizator 

1. 
Festivalul interna ionalădeăfolclorăpentruăromâniiădeă
pretutindeni:ă”LAăFÂNTÂNAăDORULUI” 

Cultural-artistic:ăfolclor,ătradi ii,ă
obiceiuri 

Iulie 
2016 

ClubulăCopiiloră imleuăSilvaniei 

2. 
Festivalul interna ionalădeăfolclorăşiămeşteşuguriăartisticeă
tradi ionale:  ”SOMEŞ, CÂNTECELEăTALE” 

Cultural-artistic: folclor, tradi ii, 
obiceiuri 

August 
2016 

Clubul Copiilor Jibou 

3. Festival - concursăna ionalădeăcultur ăpopular ăromânesc ăă Cultural-artistic:ăculturiă iăcivili-
za ii 

August 
2016 

ClubulăCopiiloră imleuăSilvaniei 

4. Concursăna ionalădeăart-terapie:  „Exprim -teăliber!” Cultural-artistic: arte vizuale 
Mai 
2016 

C.J.R.A.E.ăS laj 

5. 
Concursăna ionalădeăecologie, dendrologieăşiăprotec iaă
mediului 

Ecologie-protetec iaămediului Iunie 
2016 

PalatulăCopiilorăZal u 

6. FestivalulăŞtiin ei, Zal u Stiin ific 
Mai 
2016 

Inspectoratulă colarăJude eană
S laj 
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5.8.ăCALENDARULăACTIVIT ILORăEDUCATIVEăREGIONALEă IăINTERJUDE ENEă2016ă(CAERI) 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea  proiectului 

 
Perioada 

 
Organizator 

 
Localitatea 

1. 
Concurs regional: ”Ecoăadolescen ii - Eco 
teens” 

Iunie LiceulăTehnologică”VoievodulăGelu”ă Zal u 

2. Concursăinterjude ean  ”Simfoniaăprim verii” Mai Gr dini aăcuăProgramăPrelungităNr. 3 imleu Silvaniei 

 
3. 
 

Concursăregionalăă” tiin aăpentruăto i!” Mai coalaăGimnazial ăNr. 1 Panic 

4. Festivalăinterjude eană”O stea s-a ivit” Decembrie coalaăGimnazial ăă”TraianăCre u” N pradea 

5. 
Festival - concurs  ”Bucuriaăcânteculuiă iăaă
dansului” 

Mai 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungită
"C su aăcuăPove ti" Zal u 

6. Concurs regional ”Vreauăs ăteăcunosc” Iunie coalaăGimnazial ăNr. 1 Pericei 

7. 
Concursăinterjude eană”Via a,ăcelămaiădeăpre ă
dar” 

Iunie Gr dini aăcuăProgramăPrelungit Nr. 3 imleu Silvaniei 

8. 
Concursăinterjude eană”Firmaădeăexerci iu,ăoă
ramp ădeălansareăînăcarier ” 

Iunie 
ColegiulăTehnicăă”Alesandruă Papiu 
Ilarian” Zal u 

9. 
Concurs regional de karate  ”Cupa perfor-
man ei” 

Iunie Clubul Copiilor imleu Silvaniei 

10. 
 Concursăinterjude eanăă”Copiii - prietenii 
P mântului” 

Aprilie Gr dini aăcuăProgramăPrelungităNr. 2 imleu Silvaniei 

11. 
  Concursăinterjude ean ”M r i oare,ă
m r i oare” 

Februarie Gr dini aăcuăProgramăPrelungităNr. 2 imleu Silvaniei 

12. 
  Concursăinterjude eană”Europaăcontemporan    
- unitate în diversitate” 

Octombrie 
ColegiulăTehnicăă”Alesandruă Papiu 
Ilarian” Zal u 

13.  Concursăinterjude eană”Via aăareăprioritate!” Iunie ColegiulăTehnică”Al.ăPapiuăIlarian” Zal u 

14.  Simpozionăinterjude ean ”Alimenta iaădeăazi!” Februarie Gradini aăcu Program Prelungit Nr. 1 Zal u 

15.  Concursăinterjude eanăă”Ou ăhazlii”  Iunie Gradini aăcuăProgramăPrelungităNr. 1 Zal u 
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16. 
 Concursăinterjude eană”Recicl m,ănuă
arunc m” 

Iunie 
Gradini aăcuăProgramăPrelungită
”Prichindelă” Jibou 

17. 
Concursăna ionalădeăart  ”S rb toareaăPa teluiă
prin ochi de copil ” 

Aprilie 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungităă”Piti-
cotă” Cehu Silvaniei 

18. 
Concursăinterjude eanădeămatematic ă”Teodor 
Topan” 

Decembrie coalaăGimnazial ă”Silvaniaă” imleu Silvaniei 

19. 
 Concurs regional ”Arat -mi INTEGRARE! -
Show me INCLUSION!”  

Iunie 
Centrul ŞcolarăpentruăEduca ieăIn-
cluziv ă imleuăSilvaniei, structura 
”Speran aă” 

Zal u 

20. 
Festivalăintejude ean ”Revenireaălaătradi iileă
române tiăprinăart ă iăme te ug” 

Septembrie Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc 

21. 
 Concursăna ională”Copil rieăfericit ăînă
DumbravaăMinunat ă” 

Martie 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungită
”DumbravaăMinunat ă” Zal u 

22. Concursăinterjude eană” anseăegale” Iunie 
CentrulăŞcolarăpentruăEduca ieăIn-
cluziv ă imleuăSilvaniei, structura 
”Speran aă” 

Zal u 

23. 
 Concursăinterjude ean ”Sub Steaua lui Emi-
nescu” 

Ianuarie coalaăGimnazial ăNr. 1 Horoatu Crasnei 

24. 
Concursăna ională”Fiiăeuropeană iăpromoveaz ă
educa iaădeăgen!” 

Mai 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungit  ”Ion 
Creang ” Zal u 

25. 
 Simpozionăinterjude eană”Farmecul 
Cr ciunului” 

Decembrie Gr dini aăcuăProgramăPrelungităNr. 2 imleu Silvaniei 

26.  Concursăinterjude eană”C l torieăînăUnivers” Februarie 
Gradini aăcuăProgramăPrelungită
"C su aăcuăPove ti" Zal u 

27. 
 Concursăinterjude eană”Veselie-n miez de 
var ” 

Iunie 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungită”Pi-
ticiiăIste i” Zal u 

28. 
Concursăinterjude eană ”În lumea necu-
vânt toarelorădeăpretutindeni” 

Februarie 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungit  Nr. 
12 

Zal u 

29.  Concursăna ională”Cluburile ecOprovocarea” Iunie 
Inspectoratulă colarăJude eană iă
Prim riaăMunicipiului Zal u 

Zal u 

30. 
Simpozionăinterjude eană”Pe urmele clasicilor 
eterni - Eminescu,ăCaragiale,ăCreang ” 

Aprilie coalaăGimnazial ă”MihaiăEminescu” Zal u 

31. 
Concursăinterjude eanăă”Caravana lecturilor 
frumoase” 

Mai coalaăGimnazial ă”MihaiăEminescu” Zal u 
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  5.9. Programulă„ coalaăaltfel:ăS ă tiiămaiămulte,ăs ăfiiămaiăbun!”, 2016  
 
       Programul „ coalaăaltfel:ăS ă tiiămaiămulte,ăs ăfiiămaiăbun!”, 2016, s-aăderulatălaănivelulăjude uluiăS lajăînăs pt mânaă18-22 aprilie 2016 pentru 
majoritatea unit ilorădeăînv mântădinăjude ,ăpentru 15 gr dini eădinămediulăurbanăînăperioadaă23-27 mai 2016, iar la 2ă coliăgimnaziale, ciclul primar, în 
perioada 11-15.04.2016, caăoăexcep ieăprev zut ălaăart.4, alin. 2ădinăOMECSănr.ă4496ă/13.07.2015ăprivindăstructuraăanuluiă colară2015-2016. 
      Au fost implicate în acest program 391 de unit iădeăînv mântă(PJ-uriă iăstructuri), 6ăunit iădeăînv mântăparticulare, 37057 de eleviă i 3350 de 
cadreădidactice.ăMonitorizareaăproiect riiă iăderul riiăactivit ilorăspecificeăprogramuluiă„ coalaăAltfel”ăaăconstatatăorientarea înspreăactivit iăcultural-artistice, 
tehnice,ă tiin ifice,ăsportive, educa ieăpentruăăcet enieădemocratic ,ăeduca ieăpentruăs n tateăşiăstilădeăvia ăs n tos, educa ieăecologic ăşiăprotec ieăaăme-
diului, abilit iădeăvia  (inclusivăeduca ieărutier ,ăreac iiăcorecteăînăcazădeăcutremură/ incendiu etc.), activit iăceăauăfostăvalorificateăprinăparticiparea la com-
peti iaăna ional ă„Oăactivitateădeăsuccesăînă coalaăaltfel”, 2016, iăcompeti iaăinterjude ean ă„ coalaăaltfelă- Campionii”.  
     Pentruăfazaăjude ean ăăaăcompeti ieiăă„Oăactivitateădeăsuccesăînă„ coalaăaltfel”, 2016, au fost înscrise 8ăunit i deăînv mânt. Pentruăfazaăna io-
nal ăaăcompeti ieiăauăfostăselectateăactivit ileădesf urateăde 6ăunit iădeăînv mânt,dup ăcumăurmeaz :ă 

 Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 
 coala Gimnazial ă„PetriăMór”ăNu fal u  
 coalaăGimnazial ă“SimionăB rnu iu” Zal u 
 ColegiulăNa ională“Silvania” Zal u  
 ColegiulăNa ional “SimionăB rnu iu” imleuăSilvaniei  
 coala Postliceal ăSanitar ă“Christiana” Zal u 

      Pentruăcompeti iaă interjude ean ă„ coalaăaltfelă- Campionii” ini iat ădeăAsocia iaăTopăFormalisăOradea în colaborare cu I.S.J. Bihor, dinăjude ulă
nostru au fost înscrise i premiate 7 activit i de la urm toareleăunit iădeăînv mânt:  

 Centrul colar Pentru Educa ie Incluziv  imleuăSilvaniei,ăstructuraă”Speran a" Zal u  

 
32. 

 

Simpozionăinterjude eană”St ăînăputereaă 
noastr ăs ădecidem!” 

Iunie 
Inspectoratulă colarăJude eană iă
C.P.E.C.A 

Zal u 

33.  Concursăna ională”Viva la musica” Mai LiceulădeăArt ă"IoanăSima" Zal u 

34. 
 Concurs national ”Toamna - un cântec în cu-
loare” Octombrie Gr dini aăcuăProgramăPrelungităNr. 3 imleuăăSilvaniei 

35.  Concurs regional ”Peace Message” Ianuarie coalaăGimnazial ăNr. 1 Pericei 

36. 
 Concursăinterjude eană”Topul bunelor 
 practici” 

Iunie Palatul Copiilor Zal u 

37.  Concursăregionalădeăkartingă”CupaăMese ” Iunie Palatul Copiilor Zal u 



 

Pag 125 /  200 

_______ 

                    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN                                 ANULă COLAR  2015-2016 

 Gr dini aăcuăProgramăPrelungită”Piticot" Cehu Silvaniei  
 ColegiulăNa ională"SimionăB rnu iu"ăŞimleuăSilvaniei  
 coala Gimnazial  Nr. 1 M eri te 
 coalaăGimnazial ă„IuliuăManiu”ăZal u  
 coalaăGimnazial ă"PetriăMor"ăNuşfal u  
 ŞcoalaăGimnazial ăNr. 1 Letca  

 
             5.10.  Analiza rezultatelorăelevilorălaăolimpiadeleă iăconcursurileă colareăna ionale - Evenimente na ionaleăorganizateădeăM.E.N.C. .ă i 
parteneri 
    Înăurmaădesf ur riiăetapelorăjude eneăaleăconcursurilorăna ionaleăextra colare, participarea elevilor s l jeniălaăolimpiadeleă iăconcursurileă colare, 
etapeleăna ionale, seăprezint ăastfel:  

1. Concursăna ionalăpeătemeădeăprotec iaăconsumatoriloră„Alege!ăEsteădreptulăt u” laăN vodari,ăjude ul Constan a: 
 Colegiul Tehnic “Al. Papiu Ilarian” Zal uă iăColegiulăNa ională“Simion B rnu iu” imleuăSilvaniei - MEN IUNE - Locul IV pe echipaj  

2. Concursăna ională„Educa ieărutier ă- educa ieăpentruăvia ” laăSfântuăGheorghe,ăjude ul Covasna: 
 Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zal uă iăColegiulăNa ională“Silvania” Zal u - PREMIUL  I -  liceu,  PREMIUL  II - gimnaziu, 

MEN IUNEăăpeăechipaj  
3. Proiect educativ „Avocatulăelevului” laăB i oara,ăjud.ăCluj: 

 Liceul Pedagogic “Gheorgheă incai” Zal u - MEN IUNEăăpeăăRegiuneaăN-V 
4. Concursădeăeseuriăpeătemeădeăconsiliereăînăcarier ăpentruăeleviă„Next Generation - zece” laăBaiaăMare,ăjud.ăMaramure : 

 ColegiulăNa ională“Silvania “Zal u - MEN IUNEăpeăRegiuneaăN-V  
5. Concursăna ională„Revisteăşcolareăşiăjurnalistic ” iăConcursăna ionalădeăcrea ieăliterar : „Tinereăcondeie” laăBucure ti: 

 Liceul Pedagogic “Georgheă incaiă“Zal uă- MEN IUNEăpentruărevistaă colar ă“FLUXă IăREFLUX”. 
 

5.11. Activitatea consilierilor educativi 
Aplicândăstrategiaădeădezvoltareăaăactivit iiăeducativeăşcolareăşiăextraşcolare,ăproiectat ădeăMENCŞ,ăînăfiecareăunitateă colar ă(PJ)ăexist ăfunc iaădeă

coordonatorăpentruăproiecteă iăprograme educative (consilier educativ), ceeaăceăreprezint ăoăcertitudineăînărecunoa tereaăimportan eiăpeăcareăaădobândit-o 
laturaăformativ ăaăînv mântuluiăromânesc.ă 

Peăparcursulăanuluiă colară2015-2016, înăcadrulăîntâlnirilorămetodiceăaăfostăputernicăconturat ăsolicitareaăcadrelorădidacticeădeăaăfiăsprijiniteănormativă
în optima realizare a sarcinilor impuse de statutul coordonatorului pentruăproiecteă iăprogrameăeducative.ă 

În urma rapoartelor de activitateăaleăcoordonatorilorăpentruăproiecteă iăprograme,ărapoarteăcuărolăprincipalădeăasigurareăeficient ăaăfeeback-ului, a 
fostă realizat ă înă scopădeădiagnoz ă iă caăpunctădeăpornire,ă analizaăSWOTăcareăeviden iaz ăpuncteleă tariă iă puncteleăslabe,ă oportunit ileă iă amenin rileă
privindăacestădomeniuădeăac iune. 

 
 
Puncte tari: 

 Cre tereaănum ruluiădeăactivit iăspecificeădomeniuluiăeduca ieiăformaleă iănonformale; 



 

Pag 126 /  200 

_______ 

                    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN                                 ANULă COLAR  2015-2016 

 Promovareaăactuluiăeduca ionalăînăcomunitateăprinămediatizareaătuturorăactivit ilorăeducativeăderulate laănivelulăunit ilorădeăînv mânt; 
 Încheierea de contracte de parteneriat - colaborareăcuăinstitu iiăpubliceădeconcentrate,ăONG-uri,ăautorit iălocale,ăînăvedereaăpromov riiă iăderul riiăunoră

activit iăeducativeălaăstandardeăeuropene; 
 Particularizarea activit ilorărealizateăînăacordăcuăcalendarulăevenimentelorăna ionaleă iăinterna ionale; 
 Identificareaăcorect ăaăpriorit ilorăactivit iiăeducative,ăînăfunc ieădeăspecificulă coliiă iăînăconsonan ăcuălegisla iaăîn vigoare; 
 Realizareaăcorespunz toareăaădocumentelorăspecificeăactivit iiădeăplanificareăaăactivit iiăeducative; 
 Organizareaă iăfunc ionareaăeficient ăaăcomisieiăpentruăactivit iăextracurriculareălaănivelulăunit ilorădeăînv mânt; 
 Consultareaăpermanent ă iăcolaborareaăadecvat ăcuăConsiliului ConsultativăJude eanăalăElevilorăS laj; 
 Dezvoltareaăcompeten elorăelevilorăcuăprivireălaămanagementulăproiectelor; 
 Consolidareaărela ieiădintreă coal ă iăceilal iăactoriăimplica iăînăactivitateaăspecific ădomeniului; 
 Transferul de metode didactice neconven ionaleăcentrateăpeăelev,ăutilizateăînăcadrul activit ilorăeducative. 

 
Puncte slabe: 

 Insuficientaăpopularizareăaăactivit iiăeducativeăînărândulăcomunit iiă iăînămass-media; 
 Identificareaăredus ăaăposibilit ilorădeăfinan areăextrabugetar ăaăactivit ilor educative; 
 Spa iiăinsuficienteăsauăinadecvateă(înăuneleăunit iădeăînv mânt)ăpentruădesf urareaădeămanifest riăcultural-artistice sau sportive cu participarea unui 

num rămareădeăelevi; 
 Schimb rileăcontinueădeăcadreădidacticeăcareăocup ăfunc iaădeăcoordonatorădeăproiecteă iăprogrameăeducative. 

 
Oportunit i: 

 Disponibilitateaămembrilorăcomisieiădeăactivit iăeducativeădeăaăvalorificaătoateăresurseleădisponibileăpentruădesf urareaăactivit ilor; 
 Implicarea elevilor în procesul decizional specific domeniului; 
 Bunaăcolaborareăcuăautorit ileădinămediulăruralăînădesf urareaăactivit ilorăeducative; 
 Amplasareaăunit ilorădeăînv mântăînăzoneăcuătendin eădeăcre tereăaăpopula ieiă colare; 
 Implicareaăreprezentan ilorămass-media în derularea programelor educative; 
 Unicitateaă iăvaloareaăfiec ruiăelev; 
 Existen aăproiecteloră iăaăprogramelorăeuropene; 
 Ofertaăeduca ional ădivers ă iăcalitateaăcrescut ăaăactuluiăeduca ionalăprinăperspectivaădescentraliz riiă iăaăconcuren eiăpe pia aăeduca iei; 
 Interesul elevilorădeăaăseăimplicaăînăcâtămaiămulteăactivit iăextra colare; 
 Valorificareaăvoluntariatuluiăînădiverseăac iuni. 

 
Amenin ri: 

 Implicareaăredus ăaăp rin iloră iăaăcomunit ilorălocaleăînăactivit ileăextracurriculare; 
 Num rămicădeăcadreădidacticeăimplicateăînăactivit ileăeducativeă(înăuneleă coli); 
 Insuficientaămotivareăaăeleviloră iă ă aă cadreloră didacticeă implicateă înăactivit iă cultural-artisticeădatorat ă imposibilit iiă preg tiriiă iă finaliz riiă adecvateăaă

acestorăactivit i; 
 Inconsisten a/incoeren aăcadruluiălegislativăcareăreglementeaz ă iăcertific ăactivitateaăeducativ ă colar ă iăextra colar ; 
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 Dezavantajulăcreatădeăprogrameleă colareăînc rcateă iădeăparticularit ileă colilor; 
 Posibilit iăreduseăpeătermenălungădeăaăeviden ia/recompensaăactivitateaăeducativ ăaăprofesorului,ădesf urat ăcuăeleviiăînăafaraăorelorădeăcurs; 
 Interesulărelativăsc zutăalăelevilorădeăaăparticipaălaăprocesulădeăluareăaădeciziilorăînă coal . 

 
Activit iăeducativeădesf şurateăînăanulăşcolară2015-2016  

 ZiuaăMondial ăaăEduca iei; 
 Preg tireaăăcampanieiăantisidaă"Inva ăs ăalegi";ă 
 Activit iădeăconsiliereăşiăsprijinăacordateăConsiliuluiăJude eanăalăElevilorăS laj; 
 Preg tire echipajului pentru Concursul na ională"Toamnaăbaladelor”; 
 Preg tireaăşiălansareaăproiectului: "Ce facem cu bateriileăuzate”, coordonatădeăDirec iaădeăProtec ieăaăMediului; 
 Preg tireaăconcursuluiăcuătematic ăantiviolen ăorganizat ădeăIPJăS lajăpentruăConsiliulăJude eanăalăElevilorăS laj; 
 Lansareaăînăşcoliăaăconcursuluiăpeătemaădrepturilor copilului "Familia ta”,ăcoordonat de FRCCF; 
 Preg tireaăConferin eiăInterregionaleăaăElevilorăorganizat ădeăConsiliulăJude eanăalăElevilorăS laj; 
 Spectacole organizate de 1 Decembrie, 24 Ianuarie; 
 Festivalul de tradi iiăşiăobiceiuriădeăCr ciun; 
 Spectacole de Cr ciun; 
 Activit iăaniversare: 15 Ianuarie în cinstea poetului Mihai Eminescu 
 Monitorizareaăprogramelorăeduca ionale: „Stilădeăvia ăs n tos”; 
 Activit iăeducativeăînăcadrulă“S pt mâniiăaltfel:ăS ăştiiămaiămulte, s ăfiiămaiăbun!”; 
 Postarea proiectelor educativeăpeăplatformaăMENCŞ:ă„Oăactivitateădeăsuccesăînăs pt mânaăŞcoalaăaltfel!”, 2016. 

 
Parteneriateă educa ionaleă - proiecteă iă programeă educativeă desf urateă înă anulă colară 2015-2016ă peă baz  de protocol încheiat la nivel 
jude eanădeăISJăS lajă 
 Programulăeduca ionalăna ională“Educa ieăpentruăs n tateăînă coalaăromâneasc ”; 
 Programulăeduca ională“Educa ieăpentruăcet enieădemocratic ”; 
 Programulăeduca ională“ coalaăP rin ilor”; 
 Programulăeduca ionalădeăeduca ieăecologic ă“Eco- coala”; 
 Programul educa ionalădeăprevenireăaăviolen eiăînă coliă„S ăspunemăSTOPăVIOLEN EI!”; 
 Programulăeduca ională“Mesajulămeuăantidrog”, ”Împreun ”; 
 “Let`sădoăit,ăRomania”- campanieăna ional ădeăecologizare; 
 Proiectăjude eanăînăcolaborareăcuăMuzeulădeăIstorieă iăArt ăS laj: „Tradi iiă iăobiceiuriăstr moşeşti”; 
 Proiectulă“Tineriiăîmpotrivaăviolen ei”; 
 “Ziuaăbolilorărare”ă(înăcolaborareăcuăAsocia iaăPrader-Willy); 
 Programulăeduca ională“S pt mânaăeduca ieiăglobale”; 
 Proiectulădeăeduca ieăecologic ă”ecOprovocarea”ă(înăcolaborareăcuăAsocia iaă„Viitorăplus” şiăTenarisăSilcotubăZal u); 
 Parteneriatăeduca ionalăcuăISUă“Porolissum”ăS laj,ăeduca ieăcivic ; 
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 Parteneriatăeduca ionalăcuăServiciulăRutierăS laj,ăeduca ieărutier  
 Parteneriatăeduca ionalăRoRec:ă”Patrulaădeăreciclare”ă(înăcolaborareăcuăPrim riaăMunicipiuluiăZal u); 
 Proiectăeduca ională”ECOlimpiadaăelevilor”; 
 Proiectăeduca ională„Tineriiăînăvia aăcomunit ii - comunicareaăsocial ”ă(înăparteneriatăcuăConsiliulăNa ionalăalăElevilor,ăMinisterulăEduca ieiăNa ionale 

iăCercet riiă tiin ifice,ăARDORăOlteniaă iăARDORăDobrogea); 
 Proiectăeduca ională“Luptaăîmpotrivaătraficuluiădeăpersoane”ă(înăparteneriatăcuăMENCŞ); 
 Proiectăeduca ională“Luptaăîmpotrivaătraficuluiădeăpersoane”ă(înăparteneriatăcuăCPECAăS laj); 
 Proiect educa ională“Zâmbetăpentruăcopiiă”(ac iuniăsocial-caritabileă iăeducative).  
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Imaginiăreprezentativeădinăactivit ileăconsilierilorăeducativi dinăanulăşcolarăă2015-2016 
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Elevul este  sufletul nostru ! 

Elăd ăculoareăvie iiănoastreădeădasc lă! 
 

Înv mântăpre colar 

Tipuri de concursuri / simpozioane TOTAL 
PARTICIPARE 

Cadre didactice 
Pre colariăă(dinăjude ă

iădină ar ) 

Concursuriăorganizateădeăgr dini eădinăjude ăînscriseăînăCAER 12 2563 7304 

Concursuriăorganizateădeăgr dini eădinăjude ăavizateăăI. .J.ăS laj 7 871 2214 

Simpozioaneă iăconferin eăorganizateădeăgr dini eădinăjude  2 146 - 

Participarea la concursuri/ festivaluri/ proiecte/ programeă(avizateădeăMENC ) din 
scrisoareaămetodic ăsauăorganizateădeăalteăjude eăsauădeăalteăinstitu iiădinăjude  198 497 4498 

Participareălaăsimpozioaneă iăconferin eăorganizateădeăalteăjude e 47 131 - 
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CAPITOLUL VI 

 
PROIECTEăŞIăPROGRAMEăEUROPENE 

 

PROIECTEăEDUCA IONALEă 
 
Strategiaă construit ă iă aplicat ă deă c treă compartimentulă deă proiecteă educa ionaleă ală ISJă

S lajă înă semestrulă ală II-leaă ală anuluiă şcolară 2015-2016 a vizat  îndeplinirea obiectivului general 
propusăini ialădeăpromovareăăşiădezvoltareăaădimensiuniiăeuropeneăînăeduca ieăînăşcolileădinăjude ulă
S lajăprinăproiecteăşiăprogrameăeuropeneăşiăcomunitareăpentruăasigurareaăunuiămediuăeduca ională
atractiv, favorabil dezvolt riiădeănoiăcompeten eăăpropuseăprinăstrategiaăEuropaă2020ă. 

Întreaga activitate a compartimentului s-aăaxatăpeăăurm toareleădirec ii. 
 

6.1. Organizareaăactivit ilor 
Pentruă bunaă organizareă iă optimizareă aă activit iiă unit iloră deă înv mântă înă cadrulă

proiectelor,ăînăjude ulăS lajăexist ăoăre eaăformat ădinăcâteăunăcoordonatorăalăcomisiilorădeăproiecteă
deă laă fiecareă unitate,ă careă coopereaz ă cuă inspectorulă şcolară pentruă proiecteă educa ionaleă iă unăă
consiliu consultativ. 

 
6.2.  Informareaăcomunit iiăeduca ionale  

 S-auă realizată inform riă periodiceă iă punctualeă despreă oportunit ileă deă finan areă prină pro-
grameă iă proiecteă europeneă existente,ă cursuriă deă formare,ă ac iuni,ă termeneă limit ,ă concursuriă iă
competi iiăpentru responsabilii comisiilorădeăproiecteădină coli, inspectorii, directorii, cadrele didac-
tice. 
 Informarea s-aăf cutăprină/ peămaiămulteăc i:ă 

- prin e-mailă peă adreseleă personaleă aleă coordonatoriloră deă proiecteă dină unit ileă deă
înv mântă iăaleăunit ilorădeăînv mânt; 

- pe site-ulăinspectoratuluiăşcolarăprinăcomunicateădeăpres ; 
- laăşedin eleă iăcercurileăpedagogiceăcuădirectorii; 
- cuăocaziaăinspec iilorătematiceăşiăaăinspec iilorăşcolareăgeneraleăefectuateăînăşcoli; 
- distribuireaădeămaterialeăpromo ionaleăspecifice;  
- facilitareaăparticip riiăcelorăinteresa iălaăevenimenteăregionaleă iăna ionale.ă 

 
6.3. Formarea resursei umane 

Formarea resursei umane a avut loc în semestrul al II-lea pe dou ăcomponente:ăscriereaă
proiecteloră iă preg tireaă pentruă participareă laă concursuriloră specifice,ă fiindă asigurateă oferteă atâtă
pentruăîncep tori, câtăşiăpentruăceiăcuăexperien . 
 
Nr. 
crt. 

Denumire activitate/program 
de formare 

Perioada 
Locul 

Organizator Num ră
participan i 

1. 
Tinerii dezbat -Seminar regional 2-3.04.2016 

Oradea 
ARDOR 
MENCŞ 

4 

2. 
Erasmus+, e-Twinning- 
 Seminar regional-Cluj Napoca 

3-5.06.2016 
Cluj Napoca 

ANPCDEFP 6 

3. 
Tab raădeăleadershipăpentru 
profesoriăşiăinstructoriădeădezbateri-
Bucureşti 

26-29.07.2016 
Bucure ti 

ARDOR 1 

 
6.4. Consultan  

Responsabiliiăcomisiilorădeăproiecteăşiădirectoriiăauăfostăconsilia iădeăc treăinspectorulăşcolară
pentruăprogrameăeduca ionaleăoriădeăcâteăoriăaăfostănevoie.ă 

Temeleăpentruăcareăaăfostăsolicitat ăconsultan ăauăfost: 
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- Con inutulăportofoliului responsabilului de proiecte; 
- Scrierea proiectelor, indiferent de tipul lor; 
- Depunerea candidaturilor; 
- Implementarea proiectelor, indiferent de tipul lor; 
- Participarea la diferiteăconcursuri,ăcompeti iiă i alteăproicteăeduca ionale. 

Modalit ileăprinăcareăs-aăacordatăconsultan aăauăfostămultiple,ă inându-seăcontădeătimpulă iă
nevoileăfiec ruia.ăAcesteămodalit iăsunt:ăşedin eădeălucruălaăsediulăISJ,ăworkshop-uri laăsediileăşco-
lilor, telefonic, prin e-mail.  
 

6.5. Colaborareăcuăalteăinstitu ii 
Pentruădezvoltareaădeănoiăproiecteă iăparteneriateăeduca ionaleăISJăS lajăaăcolaboratăcuăalteăă

institu iiăăcuărelevan ălaănivelăna ional: 
- UniversitateaăPolitehnic ăTimişoara  

 ColaborareaăcuăUPTăaăvizatăconsiliereaăvoca ional ăaăelevilorădinăclaseleădeăliceu.ăÎnăacestă
sens, în perioada 13-15ă maiă 2016,ă 20ă eleviă deă liceuă dină jude ulă S lajă auă participată laă proiectul 
„PolitehnicaăTimişoara-unăpasăspreăviitorulăt u”.ă 
 Programul a fostăfinan atăînătotalitateădeăUPTăşiăaăconstatăînăconsiliereaăvoca ional ,ătimpădeă
3ăzileăpentruăceiăpesteă1240ădeăeleviăinvita iădină17ăjude e,ăRepublicaăMoldovaăşiăSerbia.  
 Deşiă aflat ă laă primaă participare,ă delega iaă dină S lajă format ă dină eleviă iă profesori de la 
Colegiul Tehnică”AlesandruăPapiuăIlarian” Zal uăa ob inutăpremiiăşiămen iuniăimportanteădintreăcareă
amintim: 
                                - PremiulăIăăăpentruăsec iuneaă„CREATIVITATE” 
                                - PremiulăIIăăpentruăsec iuneaă„Probaădeăfotografie” 
                                - PremiulăIIIăă(2)ăpentruăsec iuneaă„Robo iămobili”ăă 
                                - Men iune-profilulăTehnicianăînăautomatiz ri 
                                - Men iune-profilul  Tehnician în telecomunica ii. 
- ANPCDEFP,ăRe eauaădeăpromotoriăErasmus+     

 La data de 24 iunie 2016 a avut loc un eveniment de informare a 100 de elevil din licee 
despre programul Erasmus+ăpentruăînv mântulăsuperior. 
 Evenimentulă aă fostă organizată deă c treă Inspectoratulă Şcolară Jude eană S lajă  cu sprijinul 
Agen ieiă Na ionale pentruă Programeă Comunitareă înă Domeniulă Educa ieiă iă Form riiă Profesionaleă
(ANPCDEFP), împreun ă cuă re eauaă promotoriloră Erasmus+,ă Erasmus Student Network (ESN) 
România. 
- Junior Achievement 

 Înă colaborareă cuă Junioră Achievementă Româniaă aă fostă implementată ă programulă ,,Educa ieă
pentruă s n tateă şiă via ă activ "ă laă Liceulă Tehnologică “Mihai.ă Viteazul”ă Zal uă iă aă fostă depus ă
documenta iaăpentruăaccesareaăprogramuluiă”Dezvoltareaăabilit iiăpentruăvia ”ă laăScoalaăGimna-
zial ă“MihaiăEminescu”ăZal u. 
  

6.6. Proiecte 
 Proiectul ROSE  
 Începând din aprilie 2016, I.S.J. S lajă particip ă laă implementareaă deă c treă MENC ă aă
proiectului ROSE.  
 Rolul I.S.J.ăS LAJ pân ăînăaugustă2016ăs-a materializat prin: organizarea unei campanii de 
informare despre proiectul ROSE a directorilor liceelor prin materiale informative pe e-mailă iă oă
prezentarE  la cercul pedagogic cu directorii din semestrul II, desf uratălaăSîg,ăalegereaăgrupuluiă
int ă şiă consiliereaă directoriloră pentruă completareaă scrisoriloră deă inten ieă şiă înscriereaă şcoliloră înă

proiect.ăDinăceleă22ăliceeăeligibileădinăS laj,ă20ăs-au înscris în proiect. 
 
Proiecte depuse laătermenulălimit ă02. 02. 2016 prin programul Erasmus+ 
 
Nr. 
crt. 

Numeăinstitu ie Tip de proiect Titlu proiect 

1. 
InspectoratulăŞcolarăJude eanăS lajă
(coordonatorădeăconsor iu)ă 

 Creativitateăşiăeficien ăînăpro-
cesulăeduca ională 
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LiceulăPegagogică“GheorgheăŞincai”ă
Zal u 
ColegiulăTehnică“AlesandruăPapiuă
Ilarian”ăZal u 
ŞcoalaăGimnazial ă“IuliuăManiu”ă
Zal u, Gr dini aă“C su aăcuăpoveşti”ă
Zalau 

(C.E.P.E.) 

2. 
ColegiulăNa ională“SimionăB rnu iu”ă
ŞimleuăSilvaniei 

Erasmus +, KA1-
mobilitate pentru 
formareăprofesional ă
(VET) 

Designing Web Pages Using 
Programming Environment 

3. LiceulăTehnologicăNr.ă1ăS rm ag 

Erasmus +, KA1-
mobilitate pentru 
formareăprofesional ă
(VET) 

Quality European Practice for 
VET 

4. ŞcoalaăGimnazial ăNr. 1 Ip 
Erasmus +, KA1-
mobilitateă colar  

The school of my dreams! 

5. 
ŞcoalaăGimnazial ăă"Silvania"ă
ŞimleuăSilvaniei 

Erasmus +, KA1-
mobilitateă colar  

Pa iăeuropeniăspreă coalaăviito-
rului  

6. 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Nuşfal uă
(coordonatorădeăconsor iu) 
LiceulăTehnologică„IoanăOssian”ă
ŞimleuăSilvaniei 
Liceul Tehnologic  „Cserey-Goga”ă
Crasna 

Erasmus +, KA1-
mobilitate pentru 
formareăprofesional ă
(VET) 

Erasmus+ / Preg tireăpentru 
pia aămuncii 

7 
LiceulTehnologică”OctavianăGoga” 
Jibou 

Erasmus +, KA1-
mobilitate pentru 
tineret, Schimb de 
tineri 

The diceis cast 

8 
ŞcoalaăGimnazial ă”Gheorghe 
Laz r” Zal u 

Erasmus +, KA1-
mobilitateă colar  

Profesoriăinstrui i-eleviămotiva i 

 
Proiecte aprobate spre derulare prin programul Erasmus+ 
 
Nr. 
crt. 

Numeăinstitu ie Tip de proiect Titlu proiect 

1. 
ColegiulăNa ională“SimionăB rnu iu”ă
ŞimleuăSilvaniei 

Erasmus +, KA1-
mobilitate pentru 
formareăprofesional ă
(VET) 

Designing Web Pages Using 
Programming Environment 

2. 

LiceulăTehnologicăNuşfal uă
(coordonatorădeăconsor iu) 
LiceulăTehnologică„IoanăOssian”ă
ŞimleuăSilvaniei 
LiceulăTehnologică„Cserey-Goga”ă
Crasna 

Erasmus +, KA1-
mobilitate pentru 
formareăprofesional ă
(VET) 

Erasmus+ăPreg tireăpentru 
pia aămuncii 

3. 
LiceulTehnologică”Octavian Goga” 
Jibou 

Erasmus +, KA2-
parteneriat strategic 
educa ieăşcolar  

“Creative,ăActive,ăResponsibleă
StudentsăinătheăDigitalăAge” 

http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/tineret-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/tineret-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
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4. 
LiceulTehnologică”Octavian Goga” 
Jibou 

 
Erasmus + Educatia 
Scolara – parteneriat 
strategic 
 

 
“EnrichingăEuropeanăLifestyleăforă
EuropeanăYouth” 

 
6.7. Monitorizare 

 Activitatea de  monitorizare a proiectelor s-aădesf uratăcuăprioritateălaăunit ileă colareăcuă
mai multe proiecteă finan ate iă aă avută locă în perioada 21-24.06.2016ă laă urm toareleă unit iă de 
înv mânt:ăLiceulăPedagogică”GheorgheăŞincai”ăZal u,ăăColegiuluiăNa ională“SimionăB rnu iu”ăŞim-
leuăSilvaniei,ăColegiuluiăTehnică “IuliuăManiu”ăŞimleuăSilvaniei.ăCuăaceast ăocazieăs-a constatat o 
preocupareăconstant ăaădiferitelorăgrupuriădeălucruădinăşcolile vizitate pentru integrarea proiectelor 
înăculturaăorganiza ional ăşiăauăfostăidentificateăexempleădeăbuneăpracticiălaăColegiuluiăTehnică“Iuliuă
Maniu”ăŞimleuăSilvaniei. 

 
6.8. Concursuriăna ionale 

 Jude ulăS lajăaăparticipatălaătoateăconcursurileăorganizateăîn domeniul proiectelor astfel: 
Made for Europe,ă esteă ună concursă careă seă poateă comparaă cuă olimpiadaă peă discipline,ă doară c ă
acestăconcursăesteăpentruăproiecteleăimplementateăînăunit ileădeăînv mânt. 
 În 17 martie 2016 s-aădesf uratălaăsediulăISJăS lajăfazaăjude ean ,  la care au participat 7 
unit iăşcolareăcuă10ăproduseăfinaleă iă1 produs intermediar. S-a realizat o galerie de proiecte, iar în 
urmaăjuriz riiăs-auăob inutăurm toareleărezultate: 
 
Nr. 
crt. 

NumeăInstitu ie Titlu proiect Premiu 

Nivel liceal 

1.  
ColegiulăTehnică„IuliuăManiu”ăŞimleu-
Silvaniei 

„SAME” - Support Activities in a Mul-
ticultural Education 

Locul I 

2.  
ColegiulăNa ională„SimionăB rnu iu”ă

imleu Silvaniei 
”The Local Values Form The Europe-
an Values “ Locul II 

3.  
Liceul Pedagogic "GheorgheăŞincai"ă
Zalau 

„Modernăteachingăpracticeăforăqualityă
education” Locul III 

4.  
Colegiulă Tehnică “Alesandru Papiu 
Ilarian”ăZal u 

„PROinova ieăprinăfirmeădeăexerci iuă– 
deălaăşcoalaăcompetitiv ălaăcompetiti-
vitateăînămunc ” 

Men iune 

Nivel gimnazial 

5.  coalaăGimnazial   „Gh.ăLaz r” Zal u ”Empowering YouthThrough Media” Locul I 

6.  ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăVîrşol  My favourite animal Locul II 

7.  
LiceulăTehnologică“OctavianăGoga”ă
Jibou 

Deep to the roots of the world's fairy 
tales... 

Locul III 

 
 Înăurmaăvoturilorăăexprimateădeăceiăprezen iăăproiectulă„Modernăteachingăpracticeăforăqualityă
education”ăprezentatădeăLiceulăPedagogică"GheorgheăŞincai"ăZal uăaăfostădesemnată„Cel mai in-
teresant, cel mai util, cel mai original proiect”. 

 
Proiecteăpromovateălaăfazaăna ional  

ColegiulăTehnică„IuliuăManiu”ăŞimleuă
Silvaniei 

„SAME” - Support Activities in a Multi-
cultural Education 

2 produse 
finale 

ŞcoalaăGimnazial ă„Gh.ăLaz r”,ăZal u ”Empowering YouthThrough Media” 3 produse 
finale 

https://live.etwinning.net/projects/project/108917
https://live.etwinning.net/projects/project/108917
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 Fazaăna ional  aăconcursuluiăaăfostăorganizat ălaăSatuăMareăînăperioadaă19-23 aprilie 2016, 
iar proiectul „SAME” - Support Activities in a Multicultural Education, de la ColegiulăTehnică „Iuliuă
Maniu”ăŞimleuăSilvanieiăaăreprezentatăjude ulăS lajă iăaăob inutăPremiul III. 
 

    
                                                                            Standuri de prezentare                                                                                          
 Colegiul Teh i  „Iuliu Ma iu” Şi leu-Silva iei                    Ş oala Gi azială „Gheorghe Lazăr”, Zalău 
 
 Şcoal ă european  esteă ună concursă întreă institu iileă deă înv mântă dină Româniaă pentruă
ob inereaă titluluiă deăScoal ăeuropean .ăEvaluareaăcandidaturiloră aă fostăorganizat ă deă MENC ă laă
Slobozia, în perioada 4-9 aprilie 2016.  
 ISJăS lajăaăfostăreprezentatăînăComisiaăNa ional ădeăevaluareă iăauăexistatădou ăcandidaturiă
dinăjude ulăS lajădepuseăpentruăacestătitlu:ăLiceulăPedagogică"GheorgheăŞincai"ăZal uă iăGr dini aă
”IonăCreang ”ăZal u. 
 Tinerii dezbat, concurs destinat elevilor de liceu din clasele IX-XI, a ajuns la cea de-a 
apteaăedi ieă iăesteăcunoscutăcaă„olimpiadaădezbaterilor”.ă 

Înăanulăşcolară2015-2016, fazaăjude ean  aăfostăorganizat ălaăZal u,ăiarăfazaăregional  la Oradea, 
jude ulăBihor. 
 Faza na ional  aă Concursuluiă „Tineriiă dezbat” aă fostă organizat ă de I.S.J. S laj şiă
g zduit ăde LiceulăPedagogică"GheorgheăŞincai"ăZal u, între 10-12 iunie 2016.  
 Laădezbateriă auăparticipată 105ăeleviă deă liceuădină35ădeă jude e. Principalii organizatori 
na ionaliă auă fostă Ministerulă Educa ieiă Na ionaleă şiă Cercet riiă Ştiin ifice,ă ARDORă (Asocia iaă
Român ădeăDezbateri,ăOratorieăşiăRetoric ). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pag 136 /  200 

_______ 

    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN         ANULă COLAR  2015-2016 

 

 
CAPITOLUL VII 

 

 
ACTIVITATEAăCENTRULUIăJUDE EANăDEăRESURSE 

ŞIăDEăASISTEN ăEDUCA IONAL ăS LAJ 
 
Centrulă Jude eană deă Resurseă şiă deă Asisten ă Educa ional ă (C.J.R.A.E.)ă ă esteă unitateă deă

înv mântă conex ă înv mântuluiă preuniversitară iă ofer ă copiilor,ă elevilor,ă tinerilor,ă cadreloră
didactice,ă p rin iloră şiă membriloră comunit iiă oă serieă deă serviciiă educa ionaleă specificeă prină
intermediulăstructurilorăsubordonate:ăCentrulăJude eană iăcabineteleădeăasisten ăpsihopedagogic ,ă
CentrulăLogopedică iăcabineteleălogopediceăinter colare,ăServiciulădeăEvaluareă iăOrientareă colar ă
iăProfesional ,ăComisiaădeăOrientareă colar ă iăProfesional ,ămediatoriiă colari. 

 ActivitateaăCJRAEăesteăstructurat ă i organizat ăastfelăîncâtăs ăr spund ănevoilorăcomplexeă
identificateăînărândulăbeneficiarilor,ăfiecareăstructur ăsubordonat ăoferindăunăsetăcomplexădeăserviciiă
specifice.ăObiectiveleăprincipaleăaleăactivit iiăC.J.R.A.Eăsunt: 

a) cuprindereaă şiă men inereaă în sistemulă deă înv mântă obligatoriuă aă tuturoră
copiilor/tinerilor,ăindiferentădeăparticularit ileălorăpsihoindividualeăşiăsociale; 

b) asigurareaăsuporturilorăsuplimentareănecesareădesf şur riiăeduca ieiădeăcalitateăînăfunc ieă
deăpoten ialulăbio-psiho-socialăalăfiec ruiăcopil/tân r; 

c) informareaă şiă consiliereaă cadreloră didacticeă înă spiritulă optimiz riiă activit iiă didactico-
educative; 

d) colaborareaăcuăfactoriiăeduca ionaliăimplica iăînădezvoltareaăpersonalit iiăelevilor/tineriloră
înăscopulăintegr riiăoptimeăaăacestoraăînăvia aăşcolar ,ăsocial ăşiăprofesional ; 

e) implicareaăp rin iloră înăactivit iăspecificeăuneiărela iiăeficienteăşcoal -familie-comunitate, 
caăbaz ăaăadapt riiăşcolareăşiăaăintegr riiăsocialeăaăcopiilor/tinerilor; 

f) organizareaăelabor riiădeăstudiiăprivindăabandonulăşcolar,ăcomportamentulădeviantăjuvenil,ă
anturajulănegativ,ăactivit ileăextraşcolare/timpulăliber; 

g) organizareaădeăprogrameăşiăproiecteăantiviolen ăînămediulăeduca ional. 
Categoriileă deă activit iă desf urateă prină intermediul structuriloră subordonateă seă reg sescă

detaliateămaiăjos,ăînăfunc ieădeăspecificulălor. 
 

7.1.ăACTIVIT IăDESF ŞURATEăDEăC.J.R.A.E.ăPRINăINTERMEDIULăCENTRULUIă
JUDE EANăDEăASISTEN ăPSIHOPEDAGOGIC ă(C.J.A.P.)ăS LAJ 

 
Activit ileădesf urateădeăc treăspeciali tiiădinăC.J.A.P.ăurm rescăobiectiveăgeneraleăcareă

contribuie la dezvoltarea bio-psiho-social ă aă beneficiarilor,ă precum:ă dezvoltareaă personal ă iă
preven iaă comportamenteloră deă risc,ă aă dispozi iiloră afectiveă negative,ă aă situa iiloră critice,ă aă
conflictelor, a neîncrederiiă deă sine,ă aă eşeculuiă şiă dezadapt riiă şcolareă şiă socialeă i promovarea 
s n t iiăşiăaăst riiădeăbine (laănivelăfiziologic,ămental,ăemo ionalăşiăsocial).ă 

Ună rolă importantă înă realizareaă cuă succesă aă obiectiveloră anterioră men ionate,ă îlă auă iăă
activit ileădeăcoordonareă iăde monitorizareăaăactivit iiă lunareăaăconsilierilorăşcolariă iăaăsitua iiloră
deosebiteădinăunit ileădeăînv mântăpreuniversitarădinăjude ulăS laj,ăînăcareănuăexist ăcabineteădeă
asisten ăpsihopedagogic .ă 

S-a realizat, de asemenea,ă ună num ră considerabilă deă activit iă deă consiliereă aă elevilor,ă aă
cadrelorădidacticeăşiăaăp rin ilorăpeăproblemeăpsihopedagogice,ăorientareăşcolar ăşiăprofesional ăşiă
activit iădeăelaborareăaăunorăprogrameădeăprevenireăşiădiminuareăaăfactorilorăcomportamentali de 
risc.  

Deăoă importan ădeosebit ăauă fostă iă întâlnirileăpeăproblemeădeăconsiliereăprofesional ăcuă
profesoriiădeălaăcabineteleădeăasisten ăpsihopedagogic ăpeătemeădeăinteres,ăsubăforma:ăcomisiiloră
metodice,ămuncaăînăechip ,ăabord riăteoretice a unor teme de specialitate, jocuri de rol, cu scopul 
îmbog iriiă experien eiă profesionaleă prină împ rt şireaă modeleloră deă bun ă practic ă (înă anul şcolară
2015-2016 au avut loc 9 întâlniriăînăcadrulăfiec reiăcomisiiămetodiceă iă5ăîntâlniriăînăcadrulă edin elor 
de lucru).  
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Speciali tii C.J.A.P. au participat la desf şurareaă unoră ancheteă privindă cazurileă
problematiceăaleăunorăelevi,ălaăsolicitareaăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ălaăsolicitareaăunoră
unit iă şcolareă sauă p rin iă şiă auă oferită interven ieă psihopedagogic ă sauă îndrumareă profesional ă
(Şcoalaă Gimnazial ă Nr.ă 1ă Chie d,ă coalaă Gimnazial ă Nr.ă 1ă Alma ).ă Deă asemenea,ă profesoriiă
psihologi din C.J.A.P. au participat înă calitateă deă speciali tiă ă laă inspec iileă colareă generale 
desf urateă laă Gr dini aă cuă Programă Prelungită Nr.ă 5ă Zal u,ă Gr dini aă cuă Programă Normală Nr.ă 7ă
Zal u,ă coalaă Gimnazial ă Nr.ă 1ă Ip,ă coalaă Gimnazial ă „Iuliuă Maniu”ă Zal u,ă Liceulă cuă Programă
Sportivă„AvramăIancu”ăZal u. 

 
Proiecteleă educa ionaleă ini iateă iă implementateă deă c treă consilierii colariă dină cadrulă

C.J.A.P.ă auă determinată cre tereaă calit iiă vie iiă participan iloră laă actulă educa ională (elevi,ă p rin i,ă
profesori). Potăfiăamintiteăurm toareleăproiecteă iăcampanii: 

- Proiectulă „Consiliereă iă orientareă colar ă prină sistemeă digitaleă deă asisten ă
educa ional ”,ă realizată înă parteneriată cuă Consiliulă Jude eană S laj,ă Inspectoratulă colară
Jude eanăS lajă iăCompaniaăAMNăAssessmentăRO.ăScopulăgeneralăalăacestuiăproiectăaăfostă
acelaădeăaăoferiăsistemuluiăeduca ional,ăprinămijloaceămoderne,ăposibilitatea de a administra 
tuturor elevilor claselor a VIII-aă dină colileă jude uluiă S laj, inclusiv elevilor cu C.E.S.,    
chestionarulăprivindăop iunileă colareă iăprofesionaleăaleăelevilorădeăclasaăaăVIII-a,ăprecumă iă
deăaăcentralizaăinforma iileărezultateă înăcadrulăplatformeiăeduca ionaleăon-line AMN Insight, 
iară rezultateleă ob inuteă auă constituită oă baz ,ă laă nivelă jude ean,ă pentruă administrareaă
structural ăunitar ă iăconform ăaăop iunilorădeăorientareă colar ă iăprofesional ăaăelevilor. 
 

- Proiectulăeduca ională„ coalaăp rin ilor” înăparteneriatăcuăăBibliotecaăJude ean ă 
„I.ăS.ăB descu”ăS laj.ăÎnăcadrulăacestuiăproiectăconsilieriiă colariădinăcadrulăC.J.R.A.E.ăS lajă
ofer ăconsiliereăcolectiv ăp rin ilorăpeătemeădeăspecialitateăsolicitateădeăace tia.ă 
 

- Campaniiă socialeă iă umanitareă deă sprijinireă aă copiiloră afla iă înă dificultate:ă „S pt mânaă
legumeloră şiă fructeloră donate”, realizat ă înă cadrulă Strategieiă Na ionaleă deă Ac iuneă
Comunitar ă (aă fostă implicată ună num ră deă 804ă ă pre colariă iă 3244ă eleviă de nivel primar, 
gimnazial,ă liceală şiă ună num ră deă ă 311ă cadreă didacticeă voluntare,ă deă laă toateă niveleleă deă
înv mânt,ădină31ădeăunit iăşcolareădinăjude );ă„Ajut -lăpeăMoşăCr ciun”ă(în campanie s-a 
implicatăunănum rădeă12ădeăunit iădeăînv mânt,ă1488ăelevi oferindăcadouriăunuiănum rădeă
684ăpre colariă iăeleviăcuăcondi iiăsocialeăprecareă iăunuiănum rădeă11ăfamiliiăcuăstatutăsocio-
economicăsc zutădinăjude ). 
 

-  Proiect de prevenire a traficului de persoane, „Nuăe tiădeăvânzare,ăalegeăpentruăbineleă
t u!”, realizată înă parteneriată cuă Inspectoratulă colară Jude eană S lajă (activit iă înă cadrulă
proiectului:ăateliereădeălucruă iăflash-mob). La acest proiect au participat aproximativ 1000 
deăeleviădinăZal uă iăaproximativă300ădeăeleviădină imleuăSilvaniei, Cehu Silvanieiă iăJibou. 
 

- Concursul na ionalădeăconsiliereăşcolar ăprinăart-terapieă„Exprim -te liber!”,ărealizat  în 
parteneriatăcuăConsiliulăJude eanăS laj,ă InspectoratulăŞcolarăJude eanăS lajăşiăunit ileădeă
înv mântădinăjude . Proiectul a fost cuprins în CalendarulăActivit ilorăEducativeăNa ionaleă
2016 nr. 28269/23.02.2016 - Anexa b A2: Domeniul cultural-artistic:ăArteăvizuale,ăpozi iaă3.    
      Laă etapaă na ional ă aă concursuluiă s-aă înscrisă ună num ră deă 149 elevi (76 – nivel 
gimnazial, respectiv 73 – nivel liceal), din care 83 elevi (34 – nivel gimnazial, respectiv 
49 – nivel liceal) auăfostăprezen iă înămodădirect,ăcuămomenteă înăconcurs,ă iară66 elevi au 
participatăcuă lucr riă trimiseă(desen,ăpictur ,ă fotografie,ăcompozi ieă literar ). Ace tiaăauă fostă
coordona iădeăc treă77 de profesori dinăunit iădeăînv mântăgimnazialeă iălicealădinăceleă
17ă jude eă înscriseă înă concurs Alba,ă Bac u,ă Bihor,ă Bistri a-N s ud,ă Bra ov,ă Cluj,ă
Covasna,ă Dâmbovi a,ă Gala i,ă Gorj,ă Maramure ,ă Mure ,ă Satu-Mare,ă S laj,ă Suceava,ă
Timi ă i Vâlcea.  
 

- Proiectulă ădeăorientareăînăcarier :ă„Paşiăînăcarier ”.ăEleviiăauăavutăocaziaăs ăob in ă infor-
ma iiă despreă liceeleă şiă colegiileă dină jude ,ă careă şi-au prezentat într-un mod original oferta 
educa ional .ăReprezentan iiăliceelorădinăZal uăauărealizată„Mar ulăcarierei”. 
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Cercurileăpedagogiceăaleăconsilieriloră colariădesf urateăpeăcomisiiămetodiceăauă contribuit la 

dezvoltareaăprofesional ăprinăoferirea unor modele de bune practici didactice:  
 

Cerc pedagogic 
Tema 

Semestrul 
Locul des-
f şur rii 

Num rădeăparticipan i 
Mediulădeăprovenien :ăU/R 

„Minciuna” 
 

Semestrul I 

Gr dini aăcuă
P.P.ă„Dumbravaă

Minunat "ă
Zal u 

Participan i:ăconsilieriiăşcolariădină
comisiaămetodic ăzonaăJibou-Cehu 

Silvanieiă iăzonaăZal uă2ă 
Totalăparticipan i:ă20 

Mediuădeăprovenien :ăurbanăşiă
rural 

„Inteligen aă
emo ional ăînă

rela iaăcuă
cel lalt” 

 

Semestrul I 

Centul 
Jude eanădeă

Resurseă iădeă
Asisten ăEdu-
ca ional ăS lajă 

Participan i:ăconsilieriiăşcolariădină
comisiaămetodic ăzonaăZal uă1 i 

imleu Silvaniei 
Totalăparticipan i:ă17 

Mediuădeăprovenien :ăurbanăşiă
rural 

„Importan aăsta-
bilirii obiectivelor 
personale asupra 

lu riiădecizieiă
privindăcariera” 

 

Semestrul al II-lea 
Liceul Tehno-
logică„LiviuăRe-
breanu”ăHida 

Participan i:ăconsilieriiăşcolariădină
comisiaămetodic ăzonaăJibouă- 

CehuăSilvanieiă iăZal uă2 
Totalăparticipan i:ă17 

Mediuădeăprovenien :ăurbanăşiă
rural 

„Sprijin în cuno-
a tereaă iădezvol-
tareaăpersonal ăaă

copilului” 
 

Semestrul al II-lea 
Gr dini aăcuăPP 

Nr.ă3ă imleuă
Silvaniei 

Participan i:ăconsilieriiăşcolariădină
comisiaămetodic ăzonaă imleuăSil-

vanieiă iăZonaăZal uă1 
Totalăparticipan i:ă20 

Mediu de provenien :ăurbanăşiă
rural 

 
Activitateaămetodic ă„Dezvoltareaăabilit ilorădeăvia ălaăeleviiădinăînv mântulăprimar” 

desf urat ă deă c treă profesorulă pedagogă dină cadrulă C.J.A.P.ă s-aă adresată înv toriloră iă aă oferită
informa iiă iăstrategiiăeficienteăde optimizareăaăcalit iiăvie iiăelevilorădeăînv mântăprimar.  

Unărolăimportantăînăîndeplinireaăcuăsuccesăaăobiectivelorăactivit ilorăCentruluiăJude eanădeă
Asisten ăPsihopedagogic ă îlăareăpreg tireaă iăprofesionalismulăspeciali tilorădinăcadrulă centrului.  
Dreptă urmare,ă profesoriiă psihologiă auă participată laă cursuriă deă formareă careă s ă leă asigureă oă bun ă
preg tireă profesional .ă Deă asemenea,ă profesoriiă dină C.J.A.P.ă suntă metodi tiă aiă I.S.J.ă S laj.ă
Preg tireaă metodico- tiin ific ă iă deă specialitateă aă profesoriloră dină cadrulă Centruluiă Jude eană deă
Asisten ăPsihopedagogic ăesteăpus ăînăeviden ă iădeăcalitateaădeăformatoriăaăacestora.ăAstfel,ăauă
organizată iădesf uratăcursulădeăformareăaăcadrelorădidacticeă„S -iăînv măpeăeleviăs ăînve e”, 
cursul fiind acreditatădeăc treăC.N.F.P.ăcuăunănum rădeă16ăcrediteăprofesionaleătransferabile.ă 

Promovareaă imaginiiă institu ieiă aă fostă realizat ă iă prină alteă activit iă notabileă desf urateă peă
parcursul acestui an: 

- Publicarea unor materiale de specialitate în Revista C.J.R.A.E.ă „Deă laă mentală laă
comportamentalăînăşcoal ”ă- num rulă1-2/2015; 

- Publicareaă activit iiă consilieriloră colariă înă celă de-ală treileaă num ră ală anuaruluiă C.J.R.A.E.ă
„Experien ă iăprofesionalism”; 

- Postarea pe site-ulăC.J.R.A.E.ăS lajă iăpeăpaginaădeăsocializare a unor documente informa-
tiveă iăaăunorăimaginiăsugestiveădinăcadrulăproiectelor; 

- Marketingă educa ională – publicitate / diseminare (materiale informative oferite elevilor, 
p rin ilorăşiăcadrelorădidacticeăcuăprivireă laărolulăşiăatribu iileăconsilieruluiăşcolar,ăprecumăşiă
regulileădeontologiceă iăeticeăaleăactivit iiădeăconsiliere;ăplianteăcuprinzândăofertaădeăpro-
grameăşiăactivit iăaleăCentruluiăJude eanăşiăaăcabinetelorădeăasisten ăpsihopedagogic ădină
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jude ulăS laj;ăplianteăcuprinzândă informa ii despre fobii specifice; pliante cuprinzând infor-
ma iiădespreăanxietateaă laăcopii;ăplianteăprivindăorientareaăşcolar ăşiăprofesional ;ăbroşur ă
informativ ăpeătematicaătulbur riiăA.D.H.D. 

 
7.1.1.ă Activit iă deă consiliereă realizateă înă cadrulă cabineteloră şcolareă deă asisten ă

psihopedagogic ădinăjude ulăS laj  
Înăanulă colară2015-2016,ăserviciileădeăconsiliereă iădeăasisten ăpsihopedagogic ăauă fostă

oferiteă înăcabineteleă colareădeăasisten ăpsihopedagogic ădină84ădeăunit iădeă înv mântădină
jude ulă S laj. Înă acesteă unit iă deă înv mântă i-auă desf urată activitateaă ună num ră deă 39ă deă
consilieriă colari.ă Num rulă posturiloră deă consilieriă colariă esteă semnificativă maiă redusă fa ă deă
num rulădeăunit iă colareăbeneficiare,ăastfelă încât,ăoămareăparteădintreăconsilieriiăşcolariăauăaron-
dateăpentruădesf urareaăactivit ii,ădou ,ăpân ălaăpatruăunit iădeăînv mânt.ăUnăpostădeăconsilieră
colară esteă alocat,ă dină punctă deă vedereă legal,ă laă ună num ră minimă deă 800ă deă eleviă sauă 400ă deă

pre colari. 
Activitateaă cabineteloră şcolareă deă asisten ă psihopedagogic ă esteă coordonat ă deă c treă

CentrulăJude eanădeăAsisten ăPsihopedagogic ă(C.J.A.P.ăS laj),ăînăcadrulăc ruiaăexist ă3ăposturi:ă
1ăprofesorăpsihologăcuăatribu iiădeăcoordonator,ă1ăprofesorăpsihologă iă1ăprofesorăpedagog. 

În cadrulă cabineteloră şcolareă deă asisten ă psihopedagogic ă s-aă desf urată pe parcursul 
anuluiă colară2015-2016,ăunănum rămareădeăactivit iădeăconsiliereăcuăelevii,ădup ăcumăurmeaz : 

 

CONSILIERIăELEVIă(peăniveleădeăînv mântă iămediulădeăprovenien ) 

 
Elevi beneficiari ai consilierilor psihopedagog-

ice   
individualeă iădeăgrup: 

 
Total: 3979 

Elevi beneficiari ai consilierilor individuale 
iădeăgrup,ăprivindăOrientareaă colar ă iă

Profesional : 
Total: 1018 

Pre colar Primar Gimnazial Liceal Pre colar Primar Gimnazial Liceal 

U R U R U R U R U R U R U R U R 

555 144 453 394 553 708 1130 167 79 32 49 39 145 330 287 98 

U – urban; R – rural. 

 
Num rulătotalădeăeleviăbeneficiari aiăactivit ilorădeăconsiliereăpsihopedagogic ă(individu-

al ă iădeăgrup)ă iăai activit ilorădeăorientareă colar ă iăprofesional ă(individualeă iăde grup), în anul 
colară2015-2016, este de 4144 elevi. Un elev poate beneficia de mai multe tipuri de consiliere 

(individual ,ădeăgrup,ăcolectiv ă– laăclas ).  
Tematicileă activit iloră deă consiliereă psihopedagogic ă desf urateă cuă eleviiă pe parcursul 

anuluiă colară2015-2016, s-auăreferită la:ăcre tereaăgraduluiădeăadaptareălaămediulă colar;ă interiori-
zareaăoptim ăaăsistemuluiă colarădeănormeă iăreguli;ădezvoltareaăabilit ilorăsocio-emo ionale;ădez-
voltareaăabilit ilorădeăcomunicare;ădezvoltareaăstrategiilorădeăînv are;ăstimulareaăcognitiv ăaăele-
vilor;ăautocunoa tereă iădezvoltareăpersonal ;ăorientareăînăcarier ;ădep ireaăunorăobstacole/situa iiă
deă criz   sauă evenimenteă traumatice;ă tulbur riă deă înv are;ă tulbur riă comportamentale;ă tulbur riă
emo ionale;ă cre tereaă motiva ieiă colareă iă combatereaă absenteismului;ă combatereaă viciiloră i a 
comportamentelorădeă risc;ăautocontrolulăemo ională iăcomportamental;ăpercepereaăautoeficacit iiă
iăaăstimeiădeăsine. 

Reprezentareaă grafic ă aă num ruluiă deă eleviă beneficiariă aiă activit iloră deă consiliereă
psihopedagogic ă iă consiliereă înă carier ,ă peăniveleădeă înv mântă iămediulă deăprovenien ăesteă
redat ămaiăjos: 
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Preșcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

569

330

580

1380

95

329

504

91

Repartizarea elevilor beneficiari ai a tivităților de 
o siliere psihopedagogi ă, pe nivele de î văță â t și 

ediul de prove ie ță, a  ș olar 2015-2016

Rural Urban

 
Alteăcategoriiădeăbeneficiariăaiăactivit ilorădeăconsiliereăpsihopedagogic ,ăsuntăp rin iiă iăca-

dreleădidactice,ăiarăreprezentareaăgrafic ăaăacestorăcategoriiăesteăredat ămaiăjos: 
 
 

 
Activit ileădeăconsiliereăpsihopedagogic ădesf urateăcuăp rin ii au constat în consi-

lieriăparentale,ălaănivelăindividual,ăînănum rădeă1214 i consilieri colective,ăînănum rădeă210. Printre 
tematicileăactivit ilorădestinateăp rin ilorămen ion m:ădisciplinareaăpozitiv ăaăcopilului;ăcomunicareaă
iărela ionareaăînăfamilie;ădificult ileăspecificeăadolescen ilor;ăalternativeăs n toaseădeăpetrecereăaă

timpului liber; motiva iaăpentruă coal ;ă coalaăp rin ilor;ăprogramulăcopilului;ăutilizareaăexcesiv ăaă
re elelorădeăsocializare;ăgrupulădeăprieteniă iă influen eleăacestuia;ăopozi ionismulă iăînc p ânarea;ă
stresulălegatădeăevalu rileă colare;ăorientareaăînăcarier ăaăcopilului. 

Activit ileădeăconsiliereăpsihopedagogic ădesf urateăcuăprofesorii, au constat în în-
drum riăprofesionaleăăînănum rădeă1227 iăconsilieriăcolectiveăcuăprofesoriiă( edin eăsauălectorate)ă
înănum răde 111. Tematicileăactivit ilorădestinateăp rin ilorăauăfost: managementul comportamen-
tuluiă elevilor;ă comunicareaă asertiv ă înă rela iaă cuă eleviiă iă p rin ii;ă dezvoltareaă socio-emo ional ă aă
elevilor;ăaplicareaăoptim ă iăeficient ăaăunorăsistemeădeănormeă iă reguli;ă situa iiădeăcriz ă înă via aă
adolescen ilor;ă anxietateaă deă separareă aă pre colarilor;ă adaptareaă eleviloră laă ună nouă cicluă deă
înv mânt;ăstrategiiăeficienteădeăînv are;ăstrategiiăcreativeă iăatractiveădeăpredare;ăorientareaă co-
lar ă iăprofesional ăaăelevilor. 

Ună altă domeniuă importantă deă activitateă desf urată deă c treă consilieriiă colariă îlă reprezint ă
proiecteleădeăpreven ieă iă interven ie,ă72 laănum r. Aceste proiecte au contribuit la formarea unor 
comportamenteă dezirabile,ă facilitândă astfel,ă dezvoltareaă uneiă atitudiniă pozitiveă aă eleviloră fa ă deă
diverse situa iiăcuăcareăseăconfrunt ăînăvia aădeăziăcuăzi.ă 

4144

643
521

Categorii de beneficiari

Numărul ategoriilor de e efi iari ai a tivităților de 
o siliere psihopedagogi ă,
în anul ș olar 2015-2016

Elevi P rin i Profesori
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Principaleleătemeăabordateăînăcadrulăproiectelorădeăpreven ieăşiăinterven ieăderulateăpeăpar-
cursulăanuluiă colară2015-2016 auăfostăurm toarele: 

- Promovareaăunuiăstilădeăvia ăs n tos; 
- Promovareaăeduca ieiă colare;  
- Dezvoltareaăstrategiilorădeăînv are; 
- Prevenireaă iăreducereaăviolen eiăînămediulă colar; 
- Dezvoltareaăinteligen eiăemo ionale; 
- Prevenireaăconsumuluiădeăsubstan eă(alcool,ătutunăşiădroguri); 
- Promovareaăcomportamentelorăprosocialeă iăaăaccept riiăpersoanelorăcuădizabilit i;  
- Dezvoltareaăabilit ilorădeăvia ; 
- Educa iaăp rin ilor; 
- Orientareaăînăcarier .ă 
Studiileă iă proiecteleă deă cercetareă realizateă deă c treă consilieriiă colariă auă r spunsă nevoiloră

unit iloră deă înv mântă undeă ace tiaă î iă desf oar ă activitateaă iă auă contribuită laă eficientizarea 
procesului instructiv-educativ: 

- Rolulăfamilieiăînăadoptareaăunuiăstilădeăvia ăs n tos; 
- Program de diminuare a comportamentelor agresive stimulate de mass-media la copiii cu 

vârstaăîntreă4ă iă8ăani; 
- Identificareaăformelorădeăagresivitateă iăaăcauzelorăcareăoădetermin ; 
- Nivelulădeăsatisfac ieăalăelevilorăprivindăactivit ileădidacticeăînăcadrulăorelorădeăop ional;ă 
- Percep iaăelevilorăprivindămanifest rileăviolenteăaleăcolegilor;ă 
- Influen aădezvolt riiăpsihomotricit iiăasupraăabilit ilorăcognitiveălaăcopiiiăpre colari;ă 
- Alimenta iaă iădezvoltareaăsocio-emo ional ălaăadolescen i;ă 
- Dezvoltareaăcompeten elorăsocio-emo ionaleălaăpre colariăprintr-un program EREC; 
- Eficien aăcursurilorădeăformareăînăpracticaăeduca ional ; 
- Utilizareaăre elelorădeăsocializareă iăinterac iuneaăsocial ;ă 
- Consumulădeăalcoolăînărândulăadolescen ilor; 
- „SindromulăBurn-out” în rândul cadrelor didactice;  
- Percep iaăelevilorăasupraăroluluiăeduca ieiă iăaăabandonuluiă colar.ă 

 
7.2.ăăACTIVIT IăDESF ŞURATEăDEăC.J.R.A.E.ăPRINăINTERMEDIULăCENTRULUIă Iă

CABINETELORăŞCOLAREăLOGOPEDICE 
       Înăceleă40ădeăcabineteălogopediceăinter colareăexistenteăînăjude ulăS laj,ă i-auădesf uratăacti-
vitateaăunănum rădeă11 logopezi. 
      Oviectiveleăactivit iiălogopediceăauăfostăurm toarele: 

- Asigurareaăasisten eiălogopediceăcopiilor/elevilorăcuătulbur riădeălimbajăşiădeăcomunicareăînă
vedereaăintegr riiăşcolareăşiăsocialeăoptimeăaăacestora; 

- Depistarea,ă evaluareaă şiă identificareaă tulbur riloră deă limbajă şiă deă comunicare la copiii 
preşcolariăînscrişiăsauănuăînăgr dini eăşiălaăşcolariiămici; 

- Asigurareaăcaracteruluiăpreventivăalăactivit iiădeăterapieălogopedic ; 
- Orientareaă terapieiă logopediceă spreă corectare,ă recuperare,ă compensare,ă adaptareă şiă inte-

grareăşcolar ăşiăsocial ; 
- Corectareaă tulbur riloră deă limbajă şiă deă comunicareă înă vedereaă diminu riiă risculuiă deă eşecă

şcolar; 
- Sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizat ă aă copiilor/eleviloră cuă tulbur riă deă

limbajăşiădeăcomunicare; 
- Participarea/organizarea la/unoră ac iuniă deă informareă şiă consiliereă logopedic ă înă unit ileă

şcolareăşiăpreşcolare, arondateăfiec ruiăprofesorălogoped; 
- Consiliereaăp rin ilorăcopiilorăcuătulbur riădeălimbajă iădeăcomunicare. 
Activit ileărealizateădeăc treăprofesoriiălogopeziăauăfostăurm toarele: 
1.ă Proiectareaă activit iiă deă logopedie:ă realizareaă analizeiă deă nevoiă aă beneficiariloră dină cir-

cumscrip iaă logopedic ăarondat ;ăelaborareaădocumentelorămanagerialeă înăconcordan ăcuărezul-
tateleăanalizeiădeănevoiă iăcuăspecificulăactivit iiă(planămanagerial,ăplanific riăanualeă iăsemestriale,ă
registruădeăactivit i,ăorar);ăpropunereaă iăelaborareaădocumentelorăspecificeăactivit iiă logopediceă
(fi eădeădepistare,ăfi aălogopedic ,ăregistreădeăeviden ăaăprezen eiăcopiilorălaăactivitate,ăprograme 
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deă terapieă logopedic ă peă tipuriă deă tulburare);ă proiectareaă activit iiă deă terapieă aă tulbur riloră deă
limbajă i/sauădeăcomunicareăidentificate. 

2.ăEvaluareaăcopiilorăpreşcolariădinăgrupeleămariăcareăapar inăcircumscrip ieiălogopedice. 
3. Evaluarea elevilor dinăclasaăpreg titoareăşiădinăclasaăI,ădinătoateăunit ileăcareăapar inăcircum-

scrip ieiălogopedice.ă 
Au fost evalua iălogopedicăunănum rădeă2988ăcopii/elevi (1390ăpre colari,ă1598ă colari). 
4.ăDepistareaă iăînregistrareaăcopiilor/elevilorăcuătulbur riădeălimbajă i/sauădeăcomunicare. 

 
 

Evalu rileălogopediceăauădusălaăidentificarea a 685ăcopii/eleviăcuătulbur riădeălimbaj i/sauă
de comunicare. 

 

 
 
 

5. Evaluareaăcomplex ăaăcopiilor/elevilorădepista iăcuătulbur riădeălimbajăşi/sauădeăcomunicare,ă
în colaborare cuăfamilia,ăcuăcadreleădidactice,ăcuăconsilierulă colară iăcuămediculăspecialist/mediculă
deăfamilie,ăacoloăundeăesteăcazul,ăînăscopulăidentific riiătuturorăfactorilorăcareăauăinfluen atăevolu iaă
limbajuluiă iăaăcomunic riiăcopilului. 

6. Formularea diagnosticuluiă iăaăprognosticuluiăpentruăfiecareăcopil/elevăevaluat. 
7.ăCorectareaătulbur rilorădeălimbajă i/sauădeăcomunicare. 
Înăanulă colară2015ă– 2016, au beneficiatădeăterapieălogopedic ă685ădeăpre colariă iă colari 

mici.ăAce tiăcopiiăauăfostăidentifica iăcuăurm toareleătulbur riădeălimbajă iădeăcomunicare: 
 

Dislalii 
Tulbur riă

lexico-
grafice 

Bâlbâial  
Întârziere în 
dezvoltarea 
limbajului 

Autism 
Sindrom 

Down 
Hipoacuzie 

Deficien ă
mintal  

Alte tul-
bur riă

(rinolalie, 
bradilalie, 

mutism 
electiv) 

575 54 19 9 6 7 5 6 4 

 
8.ăAsigurareaăconsultan eiăşiă suportuluiă logopedicăpentruăbeneficiariiă indirec iă (p rin iă şiă cadreă

didactice). 
9.ăConsiliereaăşiăorientareaăfamilieiăc treăserviciiăspecializate. 

1390 1598 

Num rulăcopiilor/elevilorăevalua iă
logopedic 

Pre colari 
colari 

343 342 

Num rulăcopiilor/elevilorăidentifica iăcuă
tulbur riădeălimbajă i/sauădeăcomunicare 

Pre colari 

colari 
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    10.ăRealizareaăinterven ieiă terapeutic-recuperatorieăînăconcordan ăcuădiagnosticulă logopedicăală
copiilor/elevilorăexamina i. 

Profesoriiălogopeziăauădesf urată82ădeăactivit iădeăconsiliereăaăfactorilorăeducativiăcuă
privireălaăinterven iaăspecific ăîn afara cabinetului logopedic,ăcuăurm toareleăteme: 

- Consiliereaăindividual ăaăeducatoareloră iăaăînv torilorăpentruăabordareaăindividualizat ăaă
copiilorăcareăbeneficiaz ădeăterapieălogopedic ,ăînăscopulăsprijiniriiă iăcomplet riiădemersuluiă
de corectare; 

- Informareaă educatoarelor/înv toriloră cuă privireă laă dificult ileă deă limbajă aleă
pre colarilor/elevilor; 

- Informareaă educatoarelor/înv toriloră înă ceeaă ceă prive teă continuareaă exerci iiloră
logopediceălaăgrup /clas /acas ; 

- Realizarea unor materiale informativeăprivindăprofilaxiaătulbur rilorădeălimbajă iădeăcomuni-
careăpentruăcadreleădidacticeădeălaăgr dini eă iădeălaăclaseleăpreg titoare; 

- Participareălaă edin eleăcuăp rin ii,ăprezentareaăactivit iiălogopediceă iăaăcabinetului; 
- Prezentarea unor strategii pentruăintegrareaăeficient ăaăcopiilorăcuătulbur riădeălimbaj; 
- Prezentareaă unoră modalit iă privindă creareaă unuiă mediuă favorabilă dezvolt riiă limbajuluiă laă

copii; 
- Elaborareaă programeloră deă interven ieă individualizată adaptată deficien eloră iă nevoiloră

elevilor. 
În cadrul celor 38ădeăactivit iăde logoprofilaxie auăfostădezvoltateăurm toareleăteme: 
- Exerci iiăpentruădezvoltareaăauzuluiăfonematicălaăpre colariiădinăgrupeleămiciă iămijlocii; 
- Exerci iiăpentruăăprevenireaătulbur rilorăălimbajuluiăscris-citit la elevii dinăclaseleăpreg titoareă

iădinăclasaăI; 
- Activit iădeăprevenireăaădislexo-disgrafieiă laăeleviiăcuătulbur riădeă limbajă i/sauădeăcomuni-

care; 
- Promovareaăm surilorădeăprofilaxieăprinăimitareaăunuiămodelăcorect; 
- Elaborareaăpaleteiădeăactivit iăvizândăformarea aptitudinilorădeăbaz ,ăînăvedereaăamelior riiă

sauăcompens riiăfunc iilorăafectate; 
- Efectuareaăcorect ăaărespira iei; 
- Antrenamentul musculaturii organelor implicate în actul vorbirii, pentru executarea cu 

precizieă iăsiguran ăaămi c rilorăarticulatorii; 
- Înt rireaăîncrederiiăînăpropriileăcapacit iă iădezvoltareaăimaginiiădeăsine. 

       Profesoriiă logopeziăauăsus inută56ădeăactivit iăcuăprivireă ă laăconsiliereaăp rin ilorăprivindă
educarea limbajului,ăcuăurm toareleăteme: 

- Consiliereaăp rin ilorăprivindădiagnosticulă iăprognosticulătulbur rilorădeălimbaj; 
- Consiliereaăp rin ilorăprivindăimportan aăimplic riiăacestoraăînăterapiaălogopedic :ă „Cum îmi 

potăajutaăcopilulăs ăseăexprimeăcorect?”,ă„Cumăîmiăpotăajutaăcopilulăs - iădezvolteălimbajul?”,ă
„Cum îmi pot ajutaăcopilulăs - iădep easc ăobstacoleleăînăvorbire?”ăetc.; 

- „Igienaăvocal ăşiăhidratareaăcorzilorăvocale”; 
- „Importan aăşiărolulă interac iuniiăsocialeăcontinueăaleăexperien elorăcotidieneăînădezvoltareaă

limbajului”; 
- „Educa ieăîntr–un mediu cu stimulare multisenzorial ”; 
- „Laturaălexical ăşiămorfo–sintactic ăaălimbajuluiălaăvârstaăpreşcolar ăşiăşcolar ămic ”;ă 
- „Particularit iăaleălimbajuluiăăînăcontextulăbilingvismului”. 
În vederea sprijinirii demersului terapeutic,ăprofesoriiă logopeziăauărealizatăoăgam ălarg ădeă

materialeă didacticeă iă materialeă informative:ă bro uri,ă plan eă illustrative,ă panouri,ă fi eă deă lucru,ă
materialeăinformativeăpentruăcopii,ăp rin iă iăcadreădidactice. 

Perfec ionareaă iă dezvoltareaă profesional ă a profesorilor logopezi s-a realizat prin 
intermediul:ă cercuriloră pedagogiceă cuă temeleă „Importan aă pove tiloră terapeuticeă înă terapiaă
logopedic ”ă şiă „Profilulă abilit iloră deă comunicareă şiă limbaj,ă specifică copiiloră cuăautismăşiăSindromă
Down”,ăorganizatăînăcadrulăC.J.R.A.E.ă– C.L.I.ăS laj;ăaăcomisiilor metodice, organizate atât în cadrul 
C.J.R.A.E., câtă iăînăunit ileădeăînv mântăundeăî iădesf oar ălogopeziiăactivitatea.ăPe parcursul 
anuluiă colar,ălogopeziiăauăparticipatălaă5ăcursuriădeăformareă iăperfec ionareăcontinu ,ă3ăconferin e,ă
2 simpozioaneă iă2ăworkshop-uri. 

Înăvedereaăsprijiniriiăactuluiăeduca ional,ăprofesoriiălogopeziăauăini iatăşiăimplementat unănum ră
de 16 proiecte (localeă iă jude ene): „Cartea - oă provocareă pentruă fiecare”,ă „Ună dară dină suflet!”,ă



 

 

Pag 144 /  200 

_______ 

    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN         ANULă COLAR  2015-2016 

„Pove tileăanotimpurilorăînăcuvinteă iăculori”,ă„Vreauăs ăscriuăcorect!”,ă„Înălumeaăp pu ilor”,ăă„Vorbim 
înăculoriăşiăauzimăcuăochii”,ă„ coalaăP rin ilor”,ă„Suntăal turiădeăcopilulămeu!”, Programul Erasmus + 
la SLT training course „Bridgesă foră ideasă andă practices”,ă „Împreun ă vomă reu i”,ă „În lumea 
cuvintelor”,ă„S ăneăjuc măde-aăteatrul!”,ă„Râdeătoat ăclasa”, „Comoaraăpira ilor”,ă„Bineăa iăvenit,ăbineă
a iărevenit,ăcopiiăminuna i”,ă„Zâmbetădeăculoare”. 
 În afara proiecteloră ini iate,ă profesoriiă logopeziă au colaborat laă implementareaă urm toareloră
proiecte:  Flash mob - „Ziuaă Interna ional ăaă lupteiă împotrivaă traficuluiădeăpersoane”,ă „S pt mânaă
legumeloră iă fructelorădonate”,ă „Ajut -lăpeăMoşăCr ciun!”,ă „Cr ciunulă laăbunica”,ă „Casaă jocului”,ă „S ă
zâmbimă împreun ”,ă „Târgulă Educa ională şiă Marşulă Carierei”,ă „Balul mascat – întreă tradi ieă iă
distrac ie”,ă„Copiiiăajut ăcopii”,ă„Şcoalaăp rin ilor”,ă„Prieteniiăs n t ii”.ă 
Promovareaăimaginiiăinstitu ieiăaăfostărealizat ă iăprin: 

- Publicarea unor materiale de specialitate în Revistaă C.J.R.A.E.ă S lajă ă „Deă laă mentală laă
comportamentalăînăşcoal ”ă- num rulă1-2/2015; 

- Publicareaă activit iiă logopeziloră colariă înă celă de-ală treileaă num ră ală Anuaruluiă C.J.R.A.E.ă
S lajă„Experien ă iăprofesionalism”; 

- Postarea pe site-ulăC.J.R.A.E.ăS lajă i pe pagina de socializare a unor documente informa-
tiveă iăaăunorăimaginiăsugestiveădinăcadrulăproiectelor. 
 

7.3. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL ASISTENTULUI SOCIAL 
Activit ileădesf urateădeăasistentulăsocialădinăcadrulăC.J.R.A.E. pe parcursul anuluiă colară

2015-2016 seăpotăclasificaăîn:ăactivit iăcuăcaracterăspecificădeăasisten ăsocial ,ăactivit iăspecificeă
deăsecretarăalăComisieiădeăOrientareă colar ă iăProfesioanl ă iăalteăactivit iărealizateălaăsolicitareaă
conduceriiă institu iei.ăAstfel, asistentulă socială aădesf urată urm toareleăactivit i:ă ă actualizareaă in-
forma iilor privind asisten aăsocial ădinăC.J.R.A.E.ăS lajăpeăsite-ulă institu iei;ăoferireaădeă informa iiă
profesoriloră consilieriă colari,ă logopeziă colariă iă mediatoriă colari,ă referitoareă laă legisla iaă privindă
protec iaă iăpromovareaădrepturilorăcopiluluiă iăaăinforma iilorăprivindăorientareaă colar ă iăprofesio-
nal ăaăcopiilor/elevilorăcuăcerin eăeducativeăspeciale;ăconsiliereaăuneiăeleveădevenit ămam ădeă laă

coalaăGimnazial ăNr.ă1ăChie d,ă înă vedereaăpreveniriiăabandonuluiă colară iăaăob ineriiă indemni-
za ieiăpentruăcre tereaăcopilului;ă informareaăcadrelorădidacticeădeă laă coalaăGimnazial ăNr.ă1ăAl-
ma uădespreăpa iiăpeăcareăs -iăurmezeăunăp rinteăalăc ruiăcopilăareăproblemeădeăs n tate;ăactivit iă
deăformare/informareăaăconsilieriloră colariă iălogopeziloră colariăînăcadrulăproiectuluiăSiguran aăco-
piilor în mediul online - „OraădeăNet”;ăparticipareă laă edin aădeă lucruă jude ean ăpentruă implemen-
tarea pachetului complet ,,Fiecare copil în gr dini ”;ădeplasareaăcuăpsihologiiădinăServiciulădeăEva-
luareă iăOrientareă colar ă iăProfesional ălaădomiciliulăunorăeleviăne colariza i,ăînăvedereaăconsilierii 
p rin ilor/reprezentan iloră legaliăpentruăaărealizaăorientareaă colar ăaăacestorăcopii;ăparticiparea la 
flash-mob-ulăorganizatădeăc treăC.J.R.A.E.ăS lajă cuăocazia Zilei interna ionaleădeă lupt ă împotrivaă
traficuluiădeăpersoane;ăparticiparea,ăcaăreprezentantăalăC.J.R.A.E.ăS laj,ălaăîntâlnireaăcuăscopălucra-
tivăînăvedereaăîmbun t iriiăsitua ieiăromilor dinăjude ulăS laj,ăorganizat ădeăc treăAsocia iaăPartidaă
Romilor Pro-Europaă iălaăfestivalul-concursă„Înămemoriaăcelorămaiătalenta iăvioloni tiăromiădinăjude ulă
S laj”;ăparticipareaălaăconcertulăcaritabilă„Colindădinăsuflet,ăpentruăsuflet…”;ăcoordonareaăactivit iloră
dinăcadrulăproiectuluiăjude eană„Carteaă– oăprovocareăpentruăfiecare”;ăredactareaăproiectuluiăeduca-
tivă „Carnavalulăprim veriiă înăcuvinteă iăculori”;ă realizareaăsarciniloră înăcadrulăproiectelorăeducativeă
,,Copil riaăînăcostumeă iăm ti”ă iă,,Izvorulăs n t iiă- Cire eleădeămai”;ăvoluntarăînăcadrulăproiectuluiă
educativ „S ăzâmbimă împreun !”;ă îndeplinireaăsarciniloră reveniteăcaă iăsecretarădeă redac ieăală re-
visteiă„Deălaămentalălaăcomportamentalăînă coal ”;ăorganizareaăîntâlniriiămediatoriloră colariă iădistri-
buireaămaterialelorăsuport;ăcolaborareaăcuăunit ileă colareăundeăî iădesf oar ăactivitateaămediato-
riiă colari;ă prezentareaă activit iloră asistentului social în cadrul anuarului C.J.R.A.E.ă S lajă „Expe-
rien ă iăprofesionalism”;ăpublicareaăunuiăarticol în revista de specialitate; participarea, la solicitarea 
conduceriiăunit ii,ă laă edin aăorganizat ăcuăcoordonatoriiăSNAC,ăparticipareaă laăevenimenteleăor-
ganizateădeăc treăunitate,ărespectivăTârgulăcariereiă iăconcursulăna ională“Exprim -teăliber!”.  

    Deăasemenea,ăasistentulă socialăaă fostămembruă înăcomisiaădeăorganizareă iădesf urareăaă
concursuluiă deă ocupareă aă postuluiă vacantă deă mediatoră colar,ă membruă înă comisiaă deă punereă înă
aplicare a HG 423/2016, membru în comisiile de inventariere a bunurilorăinstitu ieiă iădeărecep ie,ăaă
fostădesemnatăconsilierulăpentruăintegritateăalăunit iiă iăesteăsecretarulăConsiliuluiădeăAdministra ieă
alăC.J.R.A.E.ăS laj. 
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      Înă cadrulă Comisieiă deă Orientareă colar ă iă Profesional ă asistentulă socială esteă secretară ală
acesteia,ă avândă responsabilit iă iă sarciniă specifice:ă preluareaă cereriloră iă dosareloră înă vedereaă
orient riiă colareăaăcopiilor/elevilor/tinerilor;ăconvocarea,ăpreg tireaă iăparticipareaălaăîntrunireaăco-
misiei;ă redactareaă iă distribuireaă certificateloră deă orientareă colar ă iă profesional ;ă informareaă
p rin ilor/reprezentan ilorălegaliă iăacordareaăsprijinuluiăacestoraăînărealizareaădosarelor;ăconsiliereaă
unoră p rin iă pentruă clarificareaă decizieiă deă orientareă colar ă aă copiiloră lor;ă colaborareaă cuă unit iă
colareă înă vedereaă inform riiă asupraă oferteiă educa ionaleă pentruă copiiiă cuă cerin eă educa ionaleă

specialeă careă necesit ă orientareă colar ;ă colaborareaă cuă unit iă colareă specialeă dină jude ă iă dină
jude eleălimitrofeăpentruăorientareaăcopiilorăcuăcerin eăeduca ionaleăspeciale;ăîntocmireaă iăsemna-
reaă protocoaleloră deă colaborareă dintreă C.J.R.A.E.ă S laj,ă Inspectoratulă colară Jude eană S lajă iă
unit ileădeă înv mântăcareăauăeleviă colariza iă laădomiciliu;ăactualizareaăbazeiădeădateă întocmit ă
cuăcopiiiăorienta iă colară laăunit ileădeă înv mântădină jude ă iă laăunit iădinăafaraă jude ului;ăverifi-
careaă iă validareaăsitua iiloră centralizatoareăprivindăbeneficiariiă peăgrupeădeăvârst ă iă aă zileloră deă
colarizare,ăconformăHGă423/2016;ăinformareaălunar ăaăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ă iă

Protec ieiă Copiluluiă S lajă despreă copiiiă orienta iă colară laă unit iă dină alteă jude e;ă colaborareaă cuă
uneleă departamenteă deă laă Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă iă Protec iaă Copiluluiă S lajă iă
Direc iaădeăAsisten ăSocial ăComunitar ăZal u.ă 

 
7.4.ăACTIVITATEAăC.J.R.A.E.ăPRINăINTERMEDIULăMEDIATORILORă COLARI 
Mediatoriiă colariădinăcadrulăC.J.R.A.E.ăS lajăauădesf uratăpeăparcursulăanuluiă colară2015-

2016ăurm toareleăactivit i:ăcolectareaădatelorădespreăto iăcopiiiădeăvârstaăpre colar ă iă colar ădină
comunitate;ă informareaăconduceriiă coliiă iăaăaltorăinstitu iiă implicateăînăprocesulăinstructiv-educativ 
despreă acesteă date;ă realizareaă uneiă bazeă deă dateă cuă ace tiă copii;ă monitorizareaă permanent ă aă
frecven eiăelevilorădinăcomunitateă laă coal ;ămonitorizareaăsitua ieiă laă înv tur ăaăelevilorădinăco-
munitate;ăefectuareaădeăviziteălaădomiciliulăelevilorăcareăauăînregistratămaiămulteăabsen e;ăanaliza-
reaă situa ieiă iă propunereaă unoră m suriă remediale;ă informareaă p rin ilor/reprezentan ilor legali ai 
copiiloră dină comunitateădespreă drepturileă iă serviciileă educa ionaleă disponibileă (sociale,ă medicale,ă
juridice);ă implementareaă unoră proiecteă derulateă cuă scopulă preveniriiă abandonuluiă colar;ă organi-
zareaă iă participareaă laă edin eleă cuă p rin ii; asigurareaă uneiă rela iiă egaleă întreă p rin iă iă cadreleă
didactice;ăcolaborareaăeficient ăcuăcadreleădidactice,ăcuăorganiza iiănonguvernamentaleă iăcuăcei-
lal iăparteneriăaiăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitarăcareăauăcaăscopăcre tereaăgraduluiădeăpar-
ticipareălaăeduca ieă iăîmbun t ireaăcalit iiăserviciilorăeduca ionale;ăîncurajareaăcomunic riiăînălim-
baărromaniădeăc treăcopiiiădinăcomunitate;ăimplicareaăp rin ilorăînăcadrulăactivit ilorădesf urateădeă
c tre unitateaădeăînv mânt;ăparticipareaălaăcercul pedagogic al mediatorilor, la întâlnirile organi-
zateădeăc treă I.S.J.ăS laj,ăC.J.R.A.E.ăS lajă iă unitateaădeă înv mântăundeă î iă desf oar ăactivi-
tatea;ăimplementareaăproiectuluiăjude eană,,Carteaă- oăprovocareăpentruăfiecare”;ăraportareaălunar ă
a activit iiădesf urateăprinăredactareaăunuiăraport. 

Activitateaăfiec ruiămediatoră colarăesteăpublicat ă înăAnuarulăC.J.R.A.E.ăS lajă ,,Experien ă
iăprofesionalism”. 

7.5. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL  
COMISIEIăDEăORIENTAREă COLAR ă IăPROFESIONAL ă 

I A SERVICIULUIăDEăEVALUAREă IăORIENTAREă COLAR ă IăPROFESIONAL  
 Înăvedereaăorient riiă colareă iăprofesionaleăaăcopiilor/elevilor/tinerilorăcuăcerin eăeducativeă
speciale,ăînăanulă colară2015-2016, s-auărealizatăurm toareleăactivit i:ă 
- s-au înregistrat un num rădeă314 cereri deăsolicitareăprivindăorientareaă colar /profesional ă(înă

perioada 19.06.2015 - 24.06.2016); 
- s-au analizat 294 dosareăaleăcopiilor/elevilor/tinerilorăprivindăorientareaă colar ă iăprofesional ; 
- s-auă realizată evalu riă psihologiceă pentruă completareaă dosareloră deă orientareă colar ă iă

profesional ; 
- s-au organizat 29 întâlniri ale Comisiei deă Orientareă colar ă iă Profesional  (convocator, 

proces-verbal de comisie) în care s-auă prezentată 267ă deă dosareă instrumentateă deă c treă
psihologii responsabiliădeăcază iăauă fostă invita iă înăcadrulă comisiilorăunănum rădeă 5ăp rin i în 
vedereaăprezent riiăoferteiăeduca ionaleă iăstabiliriiăorient riiă colareăaăcopiilorălor; 

- s-au eliberat 293 certificateădeăorientareă colar ă iăprofesional , acestea au fost redactate 
iădistribuiteăp rin ilor,ătutorilorăsauăreprezentan ilorălegaliăaiăeleviloră iă colilorăspreăcareăaăfostă

realizat ăorientarea; 
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- pentruăunăcaz,ămembriiăcomisieiăauăamânatăluareaăuneiăhot râriăpân ălaăcompletareaădosaruluiă
cu documentele care au creat suspiciune,ă respectivădocumentă justificativă înăceeaăceăprive teă
cre tereaă iăeducareaăminoruluiădeăc treărude; 

- 87 elevi auăfostăorienta iăînspreăC.S.E.I.ă imleuăSilvaniei; 
- conformăcertificatuluiădeăorientareă colar ă iăprofesional ăeliberatădeăc treăCOSP,ăunănum rădeă

109  elevi dină coalaădeămas ăvorăbeneficiaădeăprofesorădeăsprijin; 
- înă unit ileă colareă undeă nuă exist ă profesoră deă sprijin,ă Comisiaă deă Orientareă colar ă iă Pro-

fesional  a stabilit adaptarea curriculei la nivelul de dezvoltare al elevilor, în conformitate cu 
certificatul emis, în cazul a 49 elevi. Înăastfelădeăsitua ii au fost elevi colariza iăînăurm toareleă
unit i: Liceul Tehnologic „Cserey-Goga”ă Crasna (29 elevi), coalaă Gimnazial ă „Andrei 
Mure anu”ăCehuăSilvanieiă(3ăelevi),ă coalaăGimnazial ăJacă(4ăelevi),ăLiceulădeăArt ă„Ioan Sima”ă
Zal uă (3ă elevi),ă coalaă Gimnazial ă „Gheorgheă incai”ă Bobotaă – Der idaă (2ă elevi),ă coalaă
Gimnazial ă Nr.ă 1ă Gîrbouă (2ă elevi),ă coalaăGimnazial ă „Aureliaă iă Laz ră Cosma”ă ăTrezneaă (1ă
elev),ă coalaă Gimnazial ă „Horea”ă Cizeră (1ă elev),ă coalaă Gimnazial ă „Iuliuă Maniu”ă Zal uă (1ă
elev),ă coalaăGimnazial ăNr.ă1ăChie dă(1ăelev),ă coalaăGimnazial ăB beniă(1ăelev); 

- auă fostă orienta iă înspreă unit iă colareă specialeă dină alteă jude eă ună num ră deă 12 elevi, astfel:  
Liceul SpecialăpentruăDeficien iădeăAuzăCluj-Napoca – 6 elevi,ăLiceulăSpecialăpentruăDeficien iă
de Vedere Cluj – Napoca - 2 elevi, Liceul Tehnologic „Samus”ăCluj-Napoca – 2 elevi,  coala 
Gimnazial ă Special ă Huedină – 1 elev, coalaă Gimnazial ă Special ă pentruă Deficien i de Auz 
„KozmutzaăFlora”ăCluj–Napoca - 1 elev; 

- s-aă amânată înscriereaă înă clasaă preg titoareă aă unuiă num ră deă 19ă pre colari iă s-a stabilit 
orientareaălorăînspreăgr dini ; 

- orientareăînspreă coal /gr dini ădeămas ăauăprimită4 copii/elevi; 
- pentruă colarizarea la domiciliu s-auăf cutădemersurileănecesareălaăISJăS laj,ălaăunit ileă colareă

reziden ialeă iăauăprimităasisten ăeduca ional ăp rin iiă iăcadreleădidacticeăimplicateăînărela iaăcuă
eleviiă colariza iălaădomiciliuă– 14 cazuri. 

 
Reprezentareaăgrafic ăaăorient riloră colare 

 

 
 

- s-au întocmit 293 planuri de servicii individualizate (PSI)ă aleă elevilor/tineriloră cuă cerin eă
educa ionaleăspecialeă iătotăatâteaărapoarteădeăevaluareăcomplex ; 

- dină num rulă totală ală copiilor/elevilor/tineriloră orienta iă colară iă profesional pe parcursul 
semestruluiă I,ă seădesprindăurm toareleăcategoriiădeăproblematici:ădificult iădeă înv areă (152),ă
retardămentală(97),ăADHDă(69),ăautismă(23),ătulbur riădeăauză(17),ătulbur riădeăvedereă(10); 
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- în perioada 24 iunie-5 august 2016, Serviciuluiă deă Evaluareă iă Orientareă colar ă iă
Profesional ăaăverificată iăaăvalidatăsitua iaăcentralizatoareăprivindăbeneficiariiăpeăgrupeădeă
vârst ă iăaăzilelorădeă colarizare,ăînăanulă2016,ăconformăHGă423/2016; 

- s-aăcontinuatăcolaborareaăcuăserviciileăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaă
CopiluluiăS lajă– Serviciulădeăevaluareăcomplex ăaăcopilului,ăunit ileăadministrativ-teritoriale 
deăpeărazaăjude uluiăS laj,ăunit ileă colareădinăre eauaă colar ăaăjude uluiăS lajă- raportarea 
situa iilorăprivindăcopiiiăcuăcerin eăeduca ionaleăspecialeăpentruăcareăs-au eliberat certificate 
deă orientareă colar ă iă profesional ă c treă ISJă S laj,ă c treă serviciileă Direc ieiă Generaleă deă
Asisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăS laj;                                                    

- s-aărealizată informareaăp rin ilor/reprezentan ilorălegaliă iăs-a acordat sprijin acestora în re-
alizarea dosarelor. S-aăactualizatăpermanentăbazaădeădateăelectronic ăprivindăorient rileăre-
alizate. 
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CAPITOLUL VIII 

 
ACTIVITATEAăCASEIăCORPULUIăDIDACTICăS LAJ 

 
 

I. RAPORT NARATIV 
Raportulădeăactivitateăpentruăanulăşcolară2015-2016 s-a realizat în conformitate cu adresa 

nr.964/DGMRS/28.07.2016ă aă Ministeruluiă Educa ieiă Na ionaleă şiă Cercet riiă Ştiin ifice,ă Direc iaă
General ă Managementă şiă Resurseă Umane,ă înregistrat ă laă Casaă Corpuluiă Didactică S lajă cuă nr.ă
312/29.07.2016ăşiăprinăanalizaăobiectivelorăstabiliteăînăPlanulămanagerial pentruăanulăşcolară2015-
2016,ă înregistrată laă Casaă Corpuluiă Didactică S lajă cuă nr.ă 603/09.09.2015ăşiă avizată deă inspectorulă
şcolarăgeneral. 
 
1.ă Obiectiveleă stabiliteă înă planulă managerială ală institu iei,ă avizată deă inspectorulă şcolară
general,ăpentruăanulăşcolar 2015-2016. 
 

Obiective generale 
2015 - 2016 

Obiective specifice 
2015 - 2016 

Domenii de activitate 

OG1.ă Asigurareaă calit iiă
activit iloră deă formareă
continu ă aă personaluluiă
didactic prin monitorizarea 
impactului programelor de 
formare la nivelul clasei şiăală
unit iiă deă înv mântă
preuniversitar 
 

OS1. Analiza de nevoi în vederea 
asigur riiă dezvolt riiă profesionaleă aă
cadreloră didacticeă dină înv mântulă
preuniversitarăs l jean 
OS2.ăPropunereaăşiăderulareaăunoră
programe de formare adecvate 
nevoilor cadrelor didactice 
OS3.ă Evaluareaă impactuluiă form riiă
continueă asupraă calit iiă actuluiă
educa ional 

Domeniul I 
       Perfec ionareă /ă formareă
continu ăăpentruăpersonalulădină
înv mântulă preuniversitară
(programe acreditate, 
programeăavizateăM.E.N.C. .) 
Domeniul II  
       Informare, documentare, 
consultan  

OG2.ă ă Creştereaă calit iiă
actuluiă educa ională prină
diversificareaă activit iloră
ştiin ifice,ă metodiceă şiă
culturale 

OS1.ă Creştereaă calit iiă activit iloră
ştiin ifice,ămetodiceăşiăculturale 
OS2. Eficientizarea activit iiă
specificeă biblioteciloră şiă centrelorăă
deădocumentareăşiăinformare 

 
Domeniul III  
Activit iăştiin ifice,ămetodiceăşiă
culturale 

OG3. Dezvoltarea 
profesional ă prină proiecteă şiă
parteneriateăeduca ionale 
 

OS1.ă Coordonareaă activit iiă înă
re eauaăde Centre de documentare 
şiăinformare 
OS2. Realizarea de parteneriate în 
vedereaă ini ieriiă şiă implement riiă deă
proiecteăeduca ionale 

Domeniul V 
Parteneriat extern 
Domeniul VI 
Proiecte europene derulate de 
Casaă Corpuluiă Didactică S laj,ă
în calitate de aplicant / partener 

OG4.ă Promovareaă şiă
consolidarea rolului Casei 
Corpuluiă Didactică S lajă înă
sistemulă deă înv mântă
preuniversitarăs l jean. 
 

OS1.ă Editareaă deă publica iiă şiă
materiale didactice 
OS2. Promovarea resurselor 
educa ionaleăinovative 
OS3. Asigurarea accesului cadrelor 
didacticeălaăresurseăeduca ionale 

Domeniul IV 
Editareă şiă difuzareă deă carteă şiă
deăpublica ii 
Domeniul VII 
Marketingă educa ional,ă
publicitate / diseminare 
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2.ă Concordan aă cuă obiectiveleă strategiceă aleă Inspectoratuluiă colară Jude eană S lajă în 
domeniulădezvolt riiăresurselorăumane 
ObiectiveleăInspectoratuluiăŞcolarăJude eană

S laj 
Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic 

S laj 
1. Asigurarea cadrului optim pentru dezvoltarea 
resurseloră umaneă dină sistemulă deă înv mântă
preuniversitarădinăjude ulăS laj 

OG1.ă Asigurareaă calit iiă activit iloră deă formareă
continu ăaăpersonaluluiădidacticăprinămonitorizareaă
impactului programelor de formare la nivelul clasei 
şiăalăunit iiădeăînv mântăpreuniversitar 

2.ăAntrenareaăşiămotivareaăcadrelorădidacticeă
înă vedereaă adopt riiă munciiă înă echip ,ă aă
facilit riiă schimbuluiă deă informa iiă şiă aă
promov riiă creativit iiă şiă ini iativeiă cadreloră
didactice 

OG2.ă ă Creştereaă calit iiă actuluiă educa ională prină
diversificareaă activit iloră ştiin ifice,ă metodiceă şiă
culturale 

3.ă Perfec ionareaă activit iiă propriiă şiă
asigurarea accesului personalului din cadrul 
ISJălaăactivit iădeăperfec ionareăspecifice 

OG3. Dezvoltarea profesional ăaăcadrelorădidacticeă
prin proiecteăşiăparteneriateăeduca ionale 

4.ăReprezentareaăISJăS lajăînărela iiăpubliceăşiă
promovareaă institu iei,ă aă rezultateloră şiă aă
performan elorăob inuteăatâtădeăeleviăcâtăşiădeă
cadrele didactice 

OG4.ă Promovareaă şiă consolidarea rolului Casei 
Corpuluiă Didactică S lajă înă sistemulă deă înv mântă
preuniversitarăs l jean 

 
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii 
 Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are laă baz ă obiectiveleă
specificeăaferenteăşiăindicatoriiădeărezultat,ădomeniileădeăaplicareăspecificeăactivit iiăCaseiăCorpuluiă
DidacticăS lajăşiăactivit ileăplanificate.ă 
 
OG 1. Asigurareaă calit iiă activit iloră deă formareă continu ă aă personaluluiă didactic prin 
monitorizareaă impactuluiă programeloră deă formareă laă nivelulă claseiă şiă ală unit iiă deă
înv mântăpreuniversitar 
 

Argumente / comentarii 
Grad de 
realizare 

 Realizareaă analizeiă nevoiiă deă formare,ă pentruă anulă şcolară 2015ă - 2016, prin 
prelucrareaă aă 2445ă deă chestionareă dină 106ă unit iă deă înv mântă cuă personalitateă
juridic ,ă precumă şiă prină consultareaă inspectoriloră şcolari,ă directoriloră unit iloră deă
înv mântă şiă aă responsabililoră cuă dezvoltareaă profesional .ă Analizaă nevoiiă deă
formareă aă fostă înregistrat ă laă CCDă S lajă cuă nr.ă 358ă dină 17.09.2014,ă avizat ă deă
inspectorulăşcolarăgeneralăşiătransmis ălaăM.E.N.C. . 

 Realizarea Ofertei de programe de formareă continu ă înregistrat ă cuă nr. 602 din 
09.09.2015,ăavizat ădeăinspectorulăşcolarăgeneralăşiătransmis ălaăM.E.N.C. . 

 Publicareaă Oferteiă deă programeă deă formareă continu ă peă website-ul Casei Corpului 
DidacticăS lajă- www.ccdsalaj.ro şiăînăBuletinulăinformativă„ŞcoalaăS l jean ” 

 Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu Oferta de programe de formare 
continu ăşiătransmiseăînătoateăunit ileădeăînv mânt 

  Publicarea pe website-ulă institu ieiă aă oferteloră deă programeă deă formareă continu ă
primiteădeălaăal iăfurnizoriădeăformareă(MENCS,ăSIVECO,ăuniversit iăetc.). 

100 % 

 Acordareaădeăconsultan ădirect ,ăprinătelefonăşiăe-mail cadrelor didactice cu privire la 
oportunit ileădeăformareăcontinu  

 Realizareaă eviden eiă cuă cadreleă didacticeă debutante înscrise la examenul de 
definitivat 

 Achizi ionareaă ă unoră c r iă deă specialitateă înă concordan ă cuă prevederile programei 
pentru definitivat 

 Consultan ădeăspecialitateăconformăgraficuluiăafişatăpeăsite-ulăCCDăS laj. 

 

http://www.ccdsalaj.ro/
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 Am derulat 11 de programe de formare din cele 37 existente în Oferta de programe 
deăformareăavizat ăMENC .ăDinăceleă37ăprogrameădinăofertaădeăformareăaăCCDăS lajă
pentruăanulăşcolar 2015 - 2016, 4 sunt acreditate. 

 Auăfostăplanificateăînătotală53ăgrupeăşiăs-au derulat programe de formare cu 19 grupe. 
 Deă asemenea,ă aă fostă derulată şiă ună programă deă formareă continu ă acreditată şiă

desf şuratăînăcolaborareăcuăal iăfurnizoriădeăformareăşiă3ăprogrameădin categoria altor 
programe de formare continu ădesf şurateăînăcolaborareăcuăal iăfurnizoriădeăformare. 

 Laă programeleă deă formareă derulateă prină CCDă S lajă auă participată ună num ră de 843 
cadreădidacticeăşiăpersonalădidacticăauxiliar. 

 Aă fostă acreditată programulă deă formareă continu ă „Programareă multimediaă şiă designă
pagini WEB”,ă categoriaă 2,ă 76ă oreă şiă 19ă CPT propuse, conform OMENCS nr. 
4475/06.07.2016. 

 Auăfostăactualizateăurm toarelorăbazeădeădate:ădateădeăcontactăbibliotecari,ăbaz ădeă
dateăcuăCDIăşiăresponsabiliăCDI,ăbazaădeădateăcuăcadreleădidacticeădinăjude ulăS lajă
care au urmat cursuri de formare în acestă ană şcolar,ă baz ă deă dateă cuă titlurileă deă
publica iiăeditateălaăCasaăCorpuluiăDidacticăS laj,ăbaz ădeădateăcuăpersonalulăîncadrată
laăISJăS laj,ăbaz ădeădateăcuăformatoriiăCCDăS laj,ăbaz ădeădateăcuămetodiştiăaiăISJă
S laj,ă baz ă deă dateă parteneriă aiă CCDă S laj,ă baz ă deă dateă cuă re eauaă şcolar ă dină
jude ulăS laj,ă baz ădeădateă cuă responsabiliiă cuă dezvoltareaăprofesional ădină jude ulă
S laj; 

 Auă fostă aplicateă chestionareă cursan ilor,ă laă fiecareă programă deă formare,ă pentruă
ob inereaăfeedback-ului privind calitatea activit iiădeăformare. 

 Înăcalitateădeăprofesoriămetodiştiăaiă InspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ăprofesoriiă
metodiştiăaiăCaseiăCorpuluiăDidacticăS lajăauăparticipatălaăinspec iiădeăspecialitate,ăînă
vedereaăob ineriiă gradeloră didactice.ă Înă cadrulă acestoră inspec iiă aă fostămonitorizată şiă
impactulăprogramelorădeăformareăasupraăcalit iiăprocesuluiăinstructiv-educativ. 

 S-auăcolectatădateleădinărapoarteleăresponsabililorăcuădezvoltareaăprofesional ăprivindă
impactul programelorădeăformareăcontinu  asupra calit iiăactuluiăeduca ional. 

 S-auă tip rită atestateleă deă formareă continu ă aă personaluluiă didactică aferenteă unoră
cursuriădeăformareăacreditateădeăMENC , în regim de acte de studii. 

 
OG 2. Creştereaăcalit iiăactuluiăeduca ionalăprinădiversificareaăactivit ilorăştiin ifice,ă
metodiceăşiăculturale. 

Argumente / comentarii 
Grad de 
realizare 

Laăceleă26ăactivit ileămetodice,ăştiin ificeăşiăculturaleăauăparticipată1143ăpersoane. 100 % 
Activit iămetodice:ă 
 PrezentareaăOferteiădeăprogrameădeăformareăcontinu ăaăCaseiăCorpuluiăDidacticăS lajă- 

activitate cu responsabilii pentruădezvoltareaăprofesional . 
 Aplicareaăşiăinterpretareaăchestionarelorăpentruăidentificareaănevoiiădeăformareăînăşcoliă- 

activitate cu responsabilii pentruădezvoltareaăprofesional . 
 Consf tuirileăbibliotecarilorăşcolari. 
 CerculăpedagogicăalăbibliotecarilorăşcolariăpeăsemestrulăIă- Comunicarea bibliotecar - 

cadruădidacticăîntreădezideratăşiărealitate. 
 Activitateămetodic ădestinat ăbibliotecarilorăşcolari,ăprofesorilorădocumentariştiăşiă

responsabililorăCDIădinăunit ileădeăînv mânt: 23 aprilie  - Ziua bibliotecarului. 
 Organizareaădeăactivit iăspecificeăînăcentreleădeădocumentareăşiăinformare; 
 Competiţieăsauăspiritădeăechip ? De la eu ... la noi. 
 Dezvoltareaăabilit ţilorădeăviaţ ălaăelev. 
 Tablaăinteractiv ă– integrareaăuneiănoiătehnologiiăînăactivitateaădidactic . 
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Activit iăştiin ifice: 
 Simpozionul jude eanăcuătemaăModalit ţiădeăeficientizareăaădemersuluiădidactic.ăDeălaă

teorieălaăpractic ; 
 Masaărotund ăcuătemaăInformatic ăşiăinterdisciplinaritateăBibliotecaădeăpacheteă

educaţionale. 

 

Activit iăculturale: 
 CerculăliterarăalăcadrelorădidacticeădinăjudeţulăS laj:ă 

- Prezentare poeme - Silvia Bodea-S l jan 
- Lansare de carte Şcoalaăf r ăghiozdan - Tudor-Alexandru Trif 

 Șileleăînv ţ mântuluiăs l jean:ă 
- Lansareădeăcarteăşiăpublica iiăperiodiceă 
- Gala olimpicilor  
- Scrisoareădeămul umireăpentruăpensionariă 
- Biblioteca – Împ rt şeşte-neădinăexperienţaătaăă 
- Expozi ieădeăfotografie:ăHoinarăprinăS laj,ăcoordonatorăprof.ăMatyasăMirel 
- Expozi ieădeăpictur :ăEmoţiiăşiăculoare, coordonator prof.ăMureşanăM lina 

 Expozi iaădeăfelicit riăşiăm r işoareăM rţişoră- magia prim verii 
 Expozi ieădeăicoaneăpeăsticl  – obiceiuriăşiătradi ii 
 Expozi ieăS rb toareaăPascal ălaăromâni 
 Ziuaăinterna ional ăăaăc r ii,ăaădreptuluiădeăautoră- Bibliotecaăspaţiuădeăatitudine! 
 Organizareaăactivit iiăcuătemaăȘiuaămondial ăaămediului!. 

 

 
OG3.ăDezvoltareaăprofesional ăaăcadrelorădidacticeăprinăproiecteăşiăparteneriate 
educa ionale 

Argumente / comentarii 
Grad de 
realizare 

 Încheiereaăaă12ăparteneriateă/ăacorduriădeăcolaborareăcuăunit iădeăînv mântăînăvedereaă
asigur riiă buneiă desf şur riă aă programeloră deă formareă şiă pentruă aă facilitaă deplasareaă
cadrelor didacticeăspreăloca iileădeăformare 

 Actualizarea bazei de date cu CDI-urileădinăjude ulăS laj 
 Opera ionalizareaă aă 2ă instrumenteă deă lucruă ă (Fişaă deă activitate,ă Raportulă deă activitate)ă

pentruăbibliotecariiăşcolariăşiăresponsabiliiăCDIăşiătrimitereaăacestorădocumente spre Casa 
CorpuluiăDidacticăS laj 

 Actualizarea bazei deădateăcuăparteneriiăCCDăS laj 
 Încheiereaă unuiă parteneriată ă cuă Facultateaă deă Fizic ă aă Universit iiă Bucureşti,ă pentruă

derularea cursului acreditat Metodeăeficienteădeăînv ţareăaăfizicii 
 ÎncheiereaăunuiăparteneriatăcuăISJăS lajăpentruăorganizareaăşiădesf şurareaăsimpozionuluiă

jude eanăModalit ţiădeăeficientizareăaădemersuluiădidactic.ăDeălaăteorieălaăpractic  
 Încheiereaă unuiă parteneriată cuă Inspectoratulă colară Jude eană S laj,ă Consiliulă Jude eană

S laj,ă Centrulă deă Cultur ă şiă Art ă ală Jude uluiă S laj,ă pentruă organizareaă şiă desf şurareaă
manifest riiăculturaleăȘileleăÎnv ţ mântuluiăS l jean,ăedi iaăaăIX-a 

 Dezvoltareaă competen eloră personaluluiă Caseiă Corpuluiă Didactică S lajă înă domeniile:ă
management de proiect,ămanagementulă form riiă continue,ămanagementă financiar, baze 
de date, comunicare 

 Încheiereaă unuiă parteneriată cuă Institutulă Franceză dină Româniaă înă vedereaă acredit riiă şiă
derul riiă programuluiă deă formareă Predarea - înv ţareaă limbiiă francezeă într-un demers 
comunicativ-acţional 

 Încheierea unui parteneriat cu Centrul Cultural Britanic: Consiliul Britanic pentru 
organizareaădeăcursuriă şiă seminariiă deă formareăprofesional ăpentruăprofesoriă dină jude ulă
S laj.ă 

100 % 
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O.G.4ăPromovareaăşiăconsolidareaăroluluiăCaseiăCorpuluiăDidacticăS lajăînăsistemulădeă
înv mântăpreuniversitarăs l jeană 

Argumente / comentarii 
Grad de 
realizare 

 Auăfostăelaborate,ăeditateăşiădifuzateăăprinăEdituraăŞcoalaăNoastr ,  4 numere din revista 
ŞcoalaăNoastr ,ă2 numere din buletinul informativ ŞcoalaăS l jean ăşiăpublica iaăZilele 
Înv ţ mântuluiăS l jean 

 Amăelaborat,ăeditatăşiădifuzatăăprinăEdituraăŞcoalaăNoastr ,  40 exemplare de  DVD-uri 
cu ISBN Modalit ţiă deă eficientizareă aă demersuluiă didactic.ă Deă laă teorieă laă practic ,ă cu 
ocazia simpozionuluiăjude eanăcuăacelaşiănume 

 Prin Editura Şcoalaă Noastr  aă Caseiă Corpuluiă Didactică S lajă auă fostă editateă c r iă şiă
revisteăşcolareăşiăaleăprofesorilorădeăspecialitateădinăjude  

 Auăfostăactualizateă ăbazeleădeădateăcuăpublica iiăeditateăprinăEdituraăŞcoalaăNoastr  a 
CaseiăCorpuluiăDidacticăS lajăşiăbazaădeădateăcuăautoriădeăcarteăs l jeni 

 Înăcadrulămanifest riiăȘileleăÎnv ţ nântuluiăS l jeanăs-auăamenajatăexpozi ii cu titluri de 
carteăap ruteălaăEdituraăŞcoalaăNoastr  şiăEdituraăCaiete Silvane 

 Au fost realizate pliante cu ofertaădeăprogrameădeăformareăcontinu ăşiădifuzateăîn toate 
unit ileădeăînv mânt 

 Aăfostăactualizat ăpermanentăpaginaăwebăaăinstitu ieiăwww.ccdsj.ro. 

100 % 

 
4.ăM suriăpentruăameliorareaăactivit iiăspecificeăinstitu ieiă(careăurmeaz ăaăfiăincluseăînă
planulămanagerialăalăinstitu ieiăpentruăanulăşcolară2016ă- 2017) 
 atragerea de venituri extrabugetare; 
 ini iereaădeăactivit iăpentruăoămaiăbun ăpopularizareăaăexemplelorădeăbun ăpractic ădinăcadrulă

activit ilorădesf şurateădeăCCDăS laj; 
 acreditareaăşiăavizareaădeănoiăprogrameădeăformareăcontinu ; 
 dezvoltareaăbazeiădeădateăcuăformatoriăjude eniăpeădiverseăariiătematice; 
 elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de formare la 

nivelulăactivit ilorăinstructiv-educativeăînăşcoal ; 
 stabilireaădeănoiăparteneriateă(localeăşiăna ionale)ăcapabileăs ăconduc ălaăactivit iăstructurateă

pe eficien ăşiădiversitate; 
 creştereaănum ruluiădeăprogrameădeăformareăderulateăînămediulărural; 
 îmbun t ireaăşiădiversificareămodalit ilorăşiă instrumentelorădeărealizareăaăanalizelorădeănevoiă

deăformareăaăpersonaluluiădidacticăşiăauxiliar; 
 analizareaă şiă redistribuireaă sarciniloră laă nivelulă institu ieiă înă condi iileă num ruluiă redusă deă

personal; 
 studiuădeăanaliz ăaădatelorăcolectateăprinăchestionareleădeăanaliz ădeănevoiăaplicateăînăşcoliădeă

responsabiliiă cuă dezvoltareaă profesional ,ă înă vedereaă identific riiă priorit iloră deă formareă
continu ăpentruăanulăşcolară2016-2017; 

 îmbun t ireaăbazeiămaterialeăprinăachizi iaădeăechipamente,ăînăspecialălaptopuriăşiăcomputere. 
 
II.ăActivit ileădesf şurateădeăCasaăCorpuluiăDidactică înăparteneriatăcuăInspectoratulă colar 
Jude eană S laj,ă careă seă apreciaz ă c ă auă condusă laă creştereaă calit iiă actuluiă didactică înă
şcolileădinăjude . 
 consultarea inspectorilor de specialitate în realizarea ofertei de programe de formare continu ă

pentruăanulăşcolară2015-2016; 
 formatoriiăCCDăS laj auăfostăselecta iăînăcolaborareăcuăinspectoriiăşcolariăaiăISJăS laj; 
 colaborareaă cuă inspectorulă responsabilă cuă perfec ionarea,ă înă vedereaă efectu riiă preg tiriiă

examenuluiăna ionalădeădefinitivareăînăînv mânt; 
 cuprindereaăcelorătreiăprofesoriămetodiştiăaiăCCDăS lajăînărândulămetodiştilorăISJăS laj,ăcalitateă

înăcareăauăefectuatăinspec iiădeăspecialitate; 
 înăparteneriatăcuăISJăS lajăauăfostărealizate:ă 

- SimpozionulăJude eanăcuătemaăModalit ţiădeăeficientizareăaădemersuluiădidactic.ăDeăla teorie 
laăpractic ; 

http://www.ccdsj.ro/
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- Șileleă Înv ţ mântuluiă S l jean, edi iaă aă IX-a,ă noiembrieă 2015ă (al iă parteneri:ă Consiliulă
Jude eanăS laj,ăPrim riaăMunicipiuluiăZal u); 

 participareaăpersonaluluiădidacticăalăCCDăS lajălaăactivit ileămetodiceăaleădirectorilorăunit iloră
deăînv mântăorganizateădeăISJăS laj; 

 participareaă înăcomisiileădeăselectareăaăprofesorilorămetodiştiăaiă ISJăS laj,ăpentruăanulăşcolară
2015-2016; 

 sus inereaădeăc treăprofesoriiămetodiştiăaiăCCDăS lajăa unuiăcursădeăformareăprofesional ăcuă
metodiştiiăISJăS laj. 

 
III. DATEă/ăINFORMA IIăPRIVINDăINSTITU IAăŞIăACTIVITATEAăDESF ŞURAT : 
1. Prezentareăinstitu ional  
a) Date de identificare:  
CASAăCORPULUIăDIDACTICăS LAJ 
Adresa:ăZal u,ăstr.ăUnirii,ănr.ă2,ăjud.ăS laj,ăcodăpoştală450059 
Telefon: 0260/661396; Fax: 0372873614 
E-mail institu ie:ăccdsalaj@yahoo.com 
E-mail director: fortcorina@yahoo.com 
Site: www.ccdsj.ro 
Institu iaăde ineăsediuăpropriu. 
 
b) Resurse umane:  
 

Compartiment 
Numeleăşiă
prenumele 

Func ia Statutul 
Studii / anul 

absolvirii 
Specialitatea 

Vechime 
grad did. 

Conducere 
 

Emilia Corina 
For  

Director 
 

Contract de 
management  

Univ.-1999 
 

Istorie 17 ani / I 

Programe 
 

Corina Delia 
Bumbaş 
 
Alexandru 
Mureşan 
 
Sanda 
Bulg rean 

Profesori 
metodişti 

Detaşat 
 
 
Detaşat 
 
 
 
Titular 

Univ. - 2005 
 
 
Univ. - 1995 
 
 
 
Univ. - 1997 

Teologie ortodox -
Litere 
 
Management 
turisticăşiă
comercial 
 
 
Geografie 

11 ani / II 
 
 
21 ani / I 
 
 
 
19 ani / I 

Bibliotec  Rodica Turc Bibliotecar Titular Univ. - 1990 

Tehnologie 
chimic ăorganic  / 
Biblioteconomieăşiă
ştiin aăinform rii 

26 ani 

Informatizare MirelaăCostru  
Ajutor analist 
programator 

Titular 
Univ. - 1995 
postuniv.-
2013 

Chimie-fizic  / 
Informatic ă
aplicat ăşiă
programare 

19 ani 

Contabilitate 
Lucia Maria 
Surd 

Administrator 
financiar 

Titular Univ. - 2007 
Contabilitate si 
informatica de 
gestiune 

29 ani 

 
Num r 
posturi 

personal 
didactic 

Total  
personal 
didactic 

Num ră 
posturi 

personal 
didactic 
auxiliar 

Total 
personal 
didactic 
auxiliar 

încadrat 

Num ră 
posturi 

personal 
nedidactic 

Total 
personal 

nedidactic 
încadrat 

Num ră
total 

posturi 
existente 

Total  
personal 
încadrat 

 
4 
 

 
4 

 
1,75 

 
2 

 
1 

 
1 

 
6, 75 

 
7 

 

mailto:ccdsalaj@yahoo.com
mailto:fortcorina@yahoo.com
http://www.ccdsj.ro/
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c) Rezultateleă evalu riiă personaluluiă didactică încadrată laă Casaă Corpuluiă Didactic S lajă
pentruăanulăşcolară2015ă- 2016 

Nr. posturi 
didactice 

aprobate în 
Statulădeăfunc ii 

Numeleăşiăprenumeleă
persoanei încadrate 

Încadrarea s-aăf cută
prin:    Calificativ 

acordat 
Observa ii Concurs Detaşareă 

1 For ăCorinaăEmilia Concurs   Calificativul va fi 
acordat de 
MENC  

1 Bulg reanăSanda Concurs  Foarte bine  
1 BumbaşăCorina-Delia  Detaşare Foarte bine  
1 MureşanăAlexandru  Detaşare Foarte bine  
1 Surd Maria-Lucia Concurs  Foarte bine  
1 Turc Rodica Concurs  Foarte bine  

Total:    6 
 
d) Filiale ale CCD 
 CCDăS lajănuăareăînăsubordineăfiliale,ădeoareceăCDI-urileă(institu iiădinăsubordineaăCCDăS laj)ă
sunt repartizateă înă toateă zoneleă jude ului, astfel,ă prină intermediulă lor,ă seă realizeaz ă leg turaă cuă
şcolileăşiăcadreleădidactice. 
 
e) Centreădeăinformareăşiădocumentare func ionale înfiin ateăcaărezultatăalăderul riiăproiectuluiă
bilateral româno-francez – Educaţieăpentruăinformaţieăînămediulăruralădefavorizat: 
 

Nr. 
crt. 

Unitateaăşcolar / 
Localitatea 

Responsabil CDI 
Statutul 

responsabilului 
CDI* 

Studii* 

1 
ŞcoalaăGimnazial ă„Silvania”ă
ŞimleuăSilvaniei 

Morlocan Marioara- 
Elisabeta 

Bibliotecar Medii 

2 
ColegiulăNa ională„Silvania”ă
Zal u 

Iepure Ioana Prof. documentarist 
Superioare/ăLimbaăşiă
literaturaăromân ă- 
Biblioteconomie 

3 
LiceulăTehnologică„Cserey- 
Goga”ăCrasna 

MatişăRamona 
Cadru 
didactic/voluntar 

Superioare/ăLimbaăşiă
literaturaăromân  

4 
ŞcoalaăGimnazial ă„Petreăă
Hossu”ăCheud 

Trif  Dorin-Ştefan Institutor/voluntar 
Superioare/Facultatea 
de  Istorie-geografie 

5 Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg Gui Angela Bibliotecar 
Superioareă/ăLimbaăşiă
literaturaăromân  

6 
ŞcoalaăGimnazial ă„Avramă
Iancu"ăHalm şd 

ŞandorăFlorica Educatoare/voluntar Medii 

7 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungită
Nr. 1 Pericei 

Kovacs Emese  
Prof.ăînv mântă
preşcolar/voluntar SSD 

8 
ŞcoalaăGimnazial ă„PetriăMor”ă
Nuşfal u 

Mocan Felicia 
Cadru 
didactic/voluntar 

Superioare/ăLimbaăşiă
literaturaăromân  

9 Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc Dîng ăIoan Bibliotecar 
Curs postuniversitar 
profesor documentarist 

10 
Liceul Tehnologică„Liviuă
Rebreanu”ăHida 

FeteaăLiu aă/ă
Ardelean Ioana 

Bibliotecar/profesor Biblioteconomie 

11 
LiceulăTehnologică„Ioachimă
Pop”ăIleanda 

M rieşăSilvia Bibliotecar Medii 

12 
Liceul Tehnologic Nr. 1 
S rm şag 

Ujhelyi Julianna-
Maria 

Bibliotecar Biblioteconomie 

13 ŞcoalaăGimnazial ă”Bathoryă Nagy Edit Bibliotecar Biblioteconomie 
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Istvan”ăŞimleuăSilvaniei 

14 
ŞcoalaăGimnazial ă”Luciană
Blaga”ăJibou 

Gîrboan Maria Bibliotecar Biblioteconomie 

15 
Gr dini aăcuăProgramăPrelungită
„Voinicel”ăZal u 

Cîmpean Radomir 
Diana /Busa Maria- 
Nicoleta 

Educatoare/voluntar Medii 

16 
ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă
Valc uădeăJos 

ChişăLauraăIonela 
Administrator 
financiar/voluntar 

Medii 

17 ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăPlopiş Rolnic Maria 
Educatoare / 
voluntar 

Medii 

18 
ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă
Buciumi 

Chiorean Maria Institutor/voluntar SSD 

19 
ŞcoalaăGimnazial ă„Andreiă
Mureşanu”ăCehuăSilvaniei Pupeza Zoia-Violeta Bibliotecar 

SSD - Institutor -
Englez ă/ă
Biblioteconomie 
postuniversitar 

20 
ŞcoalaăGimnazial ă"Aureliaăşiă
Laz r Cosma" Treznea 

Stoica Terezia Înv toare/voluntar Medii 

  
 f)ăCentreădeăinformareăşiădocumentare sus inuteăfinanciarădeăc treăMENCS,ăînfiin ateăînăjude ,ă
conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008 
 
CDI-uriăînfiin ateăînăunit iădeăînv mânt, cf. OMECT  4961/28.08.2006: 

Nr. 
crt. 

Unitateaăşcolar ă/ăLocalitatea Stadiul CDI* 

1. ŞcoalaăGimnazial ă„Silvania"ăŞimleulăSilvaniei Finalizat 

2. ColegiulăNa ională„Silvania"ăZal u Finalizat 

 
CDI-uriăînfiin ateăînăunit iădeăînv mânt, cf. OMECT  330/13.02.2007: 

Nr. 
crt. 

Unitateaăşcolar ă/ăLocalitatea Stadiul CDI* 

1. LiceulăTehnologicăă„Csereyă- Goga" Crasna Finalizat 

2. ŞcoalaăGimnazial ă„PetreăHossu"ăCheud Finalizat 

3. Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg Finalizat 

4. ŞcoalaăGimnazial ăHalm şd;ăGr dini aăcuăProgramăNormalăHalm şd Finalizat 

5. Gr dini aăcuăProgramăPrelungităNr.ă1ăPericei Finalizat 

6. ŞcoalaăGimnazial ă„PetriăMor"ăNuşfal u Finalizat 

7. Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc Finalizat 

8. LiceulăTehnologică„LiviuăRebreanu"ăHida Finalizat 

9. LiceulăTehnologică„IoachimăPop"ăIleanda Finalizat 

10. LiceulăTehnologicăNr.ă1ăS rm şag Finalizat 

 
CDI-uriăînfiin ateăînăunit iădeăînv mânt, cf. OMECT  3354/03.03.2008: 

Nr. 
crt. 

Unitateaăşcolar ă/ăLocalitatea Stadiul CDI* 

1. ŞcoalaăGimnazial ă„BathoryăIstvan"ăŞimleuăSilvaniei Finalizat 

2. ŞcoalaăGimnazial ă„LucianăBlaga"ăJibou Finalizat 
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3. Gr dini aăcuăProgramăPrelungită„Voinicel"ăZal u Finalizat 

4. ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăValc uădeăJos Finalizat 

5. ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăPlopiş Finalizat 

6. ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăBuciumi Finalizat 

7. ŞcoalaăGimnazial ă„AndreiăMureşanu"ăCehuăSilvaniei Finalizat 

8. ŞcoalaăGimnazial ă„AureliaăşiăLaz răCosma"ăTreznea Finalizat 

 
 g)ă Biblioteciă şcolareă aflateă înă coordonareaă metodologic ă aă caseloră corpuluiă didactic,ă
conform OMECTS 5554/2011, art. 14: 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea Unitateaăşcolar ăcuăbibliotec  

1 Agrij ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăă 
2 Almaşu ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăă 
3 Jebucu ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
4 B beni ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăă 
5 B lan ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăă 
6 B nişor ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăă 
7 Aluniş ŞcoalaăGimnazial ă„AvramăIancu"ă 
8 Bobota ŞcoalaăGimnazial ă„GheorgheăŞincai"ă 
9 Bocşa ŞcoalaăGimnazial ă„SimionăB rnu iu"ă 
10 Derşida ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
11 Borla ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
12 Boghiş ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
13 Buciumi ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
14 Carastelec ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
15 Chieşd ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
16 Cizer ŞcoalaăGimnazial ă„Horea" 
17 Coşeiu ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
18 Archid ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
19 Creaca ŞcoalaăGimnazial ă„MarcusăAurelius" 
20 Jac ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
21 Cristol  ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
22 Crişeni ŞcoalaăGimnazial ă„VasileăBreban" 
23 Dobrin ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
24 Dragu ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
25 Fildu de Mijloc ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
26 Gîlg u Liceul Tehnologic Nr. 1 
27 Fodora ŞcoalaăGimnazial  
28 Gîrbou ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
29 Halm şd ŞcoalaăGimnazial ă„AvramăIancu"ă 
30 Hereclean ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
31 Hida LiceulăTehnologică„LiviuăRebreanu" 
32 Ileanda LiceulăTehnologică„IoachimăPop" 
33 Horoatu Crasnei ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
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34 Crasna LiceulăTehnologică„Cserey-Goga" 
35 Ip ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
36 Cosniciu de Jos ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
37 Z uan ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
38 Letca ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
39 Lozna ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
40 M ierişte ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
41 Aghireş ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
42 MeseşeniiădeăSus ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
43 Mirşid ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
44 N pradea ŞcoalaăGimnazial ă„Tr ianăCre u" 
45 Nuşfal u ŞcoalaăGimnazial ă„PetriăMor" 
46 Ortelec ŞcoalaăGimnazial ă„GeorgeăCoşbuc” 
47 Pericei ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
48 Plopiş ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
49 Poiana Blenchii ŞcoalaăGimnazial ă„GheorgheăMunteanu" 
50 Pusta ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
51 Românaşi ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
52 Rus ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
53 S rm şag Liceul Tehnologic Nr. 1 
54 S rm şag ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă2 
55 Lompirt ŞcoalaăGimnazial ă„AdyăEndre" 
56 S l ig ŞcoalaăGimnazial ă„PetreăDulfu" 
57 Sîg Liceul Tehnologic Nr. 1 
58 Tusa ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
59 Şimişna ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
60 Surduc Liceul Tehnologic Nr. 1 
61 Sînmihaiu Almaşului ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
62 SomeşăOdorhei ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
63 Şamşud ŞcoalaăGimnazial ă„SzikszayăLajos" 
64 Valc uădeăJos ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
65 Valc uădeăSus ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1  
66 Preoteasa ŞcoalaăGimnazial  Nr. 1 
67 Vîrşol  ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
68 Zalha ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
69 Zimbor ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ă 
70 Jibou  ŞcoalaăGimnazial ă„LucianăBlaga" 
71 Jibou  LiceulăTeoretică„IonăAgârbiceanu" 
72 Jibou  LiceulăTehnologică„OctavianăGoga" 
73 ŞimleuăSilvaniei ŞcoalaăGimnazial ă„Silvania" 
74 ŞimleuăSilvaniei ŞcoalaăGimnazial ă„Horea" 
75 ŞimleuăSilvaniei ŞcoalaăGimnazial ă„BathoryăIstvan" 
76 ŞimleuăSilvaniei ColegiulăNa ională„SimionăB rnu iu" 
77 ŞimleuăSilvaniei ColegiulăTehnică„IuliuăManiu" 
78 ŞimleuăSilvaniei Liceul Tehnologică„IoanăOssian" 
79 Cehu Silvaniei ŞcoalaăGimnazial ă„AndreiăMureşanu" 
80 Cehu Silvaniei ŞcoalaăGimnazial ă„GyulaffyăLaszlo" 



 

 

 

Pag 158 /  200 

_______ 

    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN          ANULă COLAR  2015-2016 

81 Cehu Silvaniei LiceulăTehnologică„GheorgheăPopădeăB seşti" 
82 Zal u ŞcoalaăGimnazial ă„Iuliu Maniu" 
83 Zal u ŞcoalaăGimnazial ă„SimionăB rnu iu"ă 
84 Zal u ŞcoalaăGimnazial ă„Porolissum" 
85 Zal u ŞcoalaăGimnazial ă„GheorgheăLaz r" 
86 Zal u ŞcoalaăGimnazial ă„MihaiăEminescu" 
87 Zal u ŞcoalaăGimnazial ă„CorneliuăCoposu" 
88 Zal u Colegiul Na ională„Silvania" 
89 Zal u LiceulăTeoretică„GheorgheăŞincai" 
90 Zal u LiceulăOrtodoxă„SfântulăNicolae" 
91 Zal u LiceulăReformată„Wesselenyi” 
92 Zal u ColegiulăTehnică„AlesandruăPapiuăIlarian" 
93 Zal u LiceulăTehnologică”VoievodulăGelu" 
94 Zal u LiceulăTehnologică„MihaiăViteazul" 
95 Zal u LiceulăcuăProgramădeăSportivă„AvramăIancu" 
96 Zal u LiceulădeăArt ă„IoanăSima" 
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h) Dotareaăcuăechipamenteăaăinstitu iei (num rătotalăexistentăînăinstitu ie) 
 

Calculator 
Laptop 

(nr. buc.) 

Sursa 
dot rii 

TV / Video-
proiector/ 

camera video 
(nr. buc.) 

Sursa 
dot rii 

Copiator 
(nr. buc.) 

Sursa 
dot rii 

Laminator 
(nr. buc.) 

Sursa 
dot rii 

Soft 
educa ional 

(nr. buc.) 
 

Sursa 
dot rii 

Fond de 
carte 

(nr. buc.) 

Sursa 
dot rii 

Alte 
echipamente 

(denumire, nr. 
buc.) 

 

Sursa 
dot rii 

 
 

Laptop – 4 
ISJ/transfer din 

proiect 
PHARE/2009 

Televizoare - 1 
Buget 

stat/1995 
Copiatoare 

– 1 
Buget 

stat/1999 
Laminator 

– 1 

Buget 
Stat 

/2007 

Soft-uri 
educa ionale 

- 165 

MECS 
/2002 

Volume de 
carte – 
39657 

Dona ii Imprimante – 2 
Buget Stat 

/2003 

Laptop – 4 

Proiect 
POSDRU 

PETI/ID27639/
2011 

Televizoare – 1 
Buget 

stat/1998 
Copiatoare 

– 1 
Transfer 
ISJ /2008 

    
Volume de 

carte – 
78257 

Buget de 
stat 

Imprimante – 2 
Buget Stat 

/2006 

Laptop – 2 
Buget 

Stat/2007 
 

Televizoare – 1 
Buget 

stat/2007 
Copiatoare 

– 1 

Proiect 
POSDRU 
PETI/ID27
639/2011 

      Imprimante – 3 
Buget Stat 

/2007 

Laptop – 1 
Buget 

Stat/2000 
 

Video-proiector 
– 1 

Buget 
stat/1998 

        Imprimante – 1 
Transfer ISJ 

Proiect 
PHARE/2009 

Laptop – 1 
 

Proiect 
POSDRU/153/1
.1/S/142342/20

15 

Video-proiector 
– 1 

 

Buget 
stat/1999 

        Imprimante – 2 
Proiect POSDRU 

PETI/ID27639/2011 

Laptop – 1 
 

 
SIVECO/2012 

 

Video-proiector 
– 1 

 

Transfer 
ISJ 

Proiect 
PHARE/200

9 

        Aparat foto – 1 
Transfer ISJ 

Proiect 
PHARE/2009 

Calculatoa 
– 10 

 

MENCS/2002 
 

Video-proiector 
– 4 

 

Proiect 
POSDRU/1
53/1.1/S/14
2342/2015 

        
Aparat foto – 1 

 
Proiect POSDRU 

PETI/ID27639/2010 

Calculatoare 
– 10 

 

MENCS/2002 
 

Video-proiector 
– 1 

 

Proiect 
POSDRU 

PETI/ID276
39/2011 

        
Tabl ăinteractiv  

– 4 
 

Proiect POSDRU 
PETI/ID27639/2010 

Calculatoare 
– 2 

ISJ/transfer din 
proiect 

PHARE/2009 

Camer  video 
– 1 

Buget 
Stat/2004 

        
Tabl ămagnetic  

– 1 

Proiect 
POSDRU/153/1.1/S/

142342/2015 

Calculatoare 
– 3 

Buget 
Stat/2007 

Camer ăvideo 
– 1 

ISJ/transfer 
din proiect 

PHARE/200
9 

        
Reportofon 

– 1 

Transfer ISJ 
Proiect 

PHARE/2009 

Calculatoare 
– 1 

Buget 
Stat/2004 

Camer ăvideo 
– 1 

Proiect 
POSDRU 

        
Flipchard 

– 1 
Transfer ISJ 

Proiect 
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PETI/ID276
39/2011 

PHARE/2009 

Calculatoare 
– 1 

Venituri 
proprii/2015 

Camer ăfoto 
– 2 

Buget 
Stat/2007 

        
Retroproiector 

– 2 
 

Buget /2007 
 

Calculatoare 
– 1 

Buget 
Stat/2005 

          
Ecran proiec ie 

– 2 
Buget /2007 

 

            Scaner  – 1 
MECS /2002 

 

            
Server – 1 

 
MECS/2002 

 

            
Cititor Smartcard 

– 1 
SIVECO 2012 
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i) Dotareaăcuăautoturismăşiă/ăsauămicrobuz aăinstitu ieiă(anulăşiămodulădeăachizi ionare): 
Autoturism marca Volkswagen LNF Transport Kimbi 2,5 TDI, 130 CP, EURO 4, 8+1, an de 
fabrica ieă2008,ăob inutăprinătransferădeălaăISJăS laj,ăînăanulă2009. 
 
2. Programeădeăformareăcontinu ăpentruăpersonalulădinăînv mântulăpreuniversitar 
 
a. Programeă deă formareă continu ă dină oferta de programe de formare a Casei Corpului 
DidacticăS laj,ăacreditateăMENC : 

Tema programului Grupă int  
Durata 

programului 
Num ră

participan i 
Rolulăclaseiădeăeleviăînăeduca ie  80 ore/20 CPT 47 
S -iăînv măpeăeleviăs ăînve eă
- strategiiăeficienteădeăînv are 

       Educatori,ă înv tori,ă
profesori 

66 ore/16 CPT 58 

Predarea-înv areaălimbiiă
franceze printr-un demers 
comunicativ - ac ional 

      Cadrele didactice cu 
specializarea Limbaă şiă lit-
eraturaă francez ă din 
înv mântulăpreuniversitar 

50 ore/12 CPT 17 

TOTAL PROGRAME 3 
TOTALăPARTICIPAN I 122 
 
b. Programeă deă formareă continu ă dină oferta de programe de formare a Casei Corpului 
DidacticăS laj,ăavizateăM.E.N.C. .: 

Tema programului Durata 
Num răgrupeă- 

participan i 

Abilitareaăcurricular ăaăcadrelorădidacticeădinăînv mântulăprimară
pentruăclasaăpreg titoare 

16 ore 106 

Dezvoltareaăabilit ilorăsocioă- emo ionaleălaăcopiiiăcuăvârsteădeălaă
3 la 7 ani 

20 ore 82 

ADHD - Nevoiaălor,ăprioritateaănoastr  20 ore 32 
Recuperareaăînv mântuluiăobligatoriuăşiăinser iaăsocial .ă
Programul ”A Douaă ans ” 20 ore 92 

TICăînăactivitateaădidactic  20 ore 24 
Contribu iaăjoculuiălaădezvoltareaăabilit ilorădeăcomunicare 20 ore 23 

TOTAL PROGRAME                     6 

TOTALăPARTICIPAN I                    359 

 
c.ă Programeă pentruă preg tireaă cadreloră didacticeă înă vedereaă particip riiă laă sus inereaă
concursuluiăna ionalădeăocupareăaăposturilorăvacanteă iăpentruăexamenulădeădefinitivareăînă
înv mântulăpreuniversitar:ă 

Tema programului Grupă int  
Durata 

programului 
Num ră

participan i 
Preg tireăpt.ăexamenulădeătitularizareăînă
înv mânt 

     Cadre didactice din 
înv mântulă
preuniversitar 

20 ore 82 

Instruireă metodic ă iă psihopedagogic ă
înă vedereaă ob ineriiă examenuluiă deă
definitivat 

     Cadre didactice din 
înv mântulă
preuniversitar 

20 ore 44 

TOTAL PROGRAME 2 
TOTALăPARTICIPAN I 126 

 
d.ăProgrameădeăformareăcontinu ăacreditateă iădesf urateă înăcolaborareăcuăal iă furnizoriă
de formare:  
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Tema programului Durata  
Num răgrupeă- 

participan i 
Management educa ionalăeuropean în colaborare 
cuăAsocia iaăUmanitar ă„HenriăCoand ”ăOradea 

180 ore/60 CPT 92 

TOTAL PROGRAME 1 

TOTALăPARTICIPAN I 92 

 
e.ă Alteă programeă deă formareă continu ă desf urateă înă colaborareă cuă al iă furnizoriă deă
formare:  

Tema programului Durata 
Num răgrupeă- 

participan i 
Formator înăcolaborareăcuăAsocia iaăUmanitar ă„Henriă
Coand ”ăOradea 

64 ore 89 

International English Language Testing System (IELTS) 
- în colaborare cu British Council 

6 ore 25 

Understanding YLE  în colaborare cu British Council 6 ore 30 

TOTAL PROGRAME 3 

TOTALăPARTICIPAN I 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ăSitua iiăstatisticeăprivindăbeneficiariiăprogramelorădeăformareăşiămediulălorădeăprovenien  
a) 

Categoria de personal Nr. posturi, 
conform machetei 
transmise de 
I.S.J.ăS laj 

Nr. personal 
existent în 
jude  

Nr. personal participant 
laăac iuniădeăformareă
desf urateăînăanulă
colară2015-2016 

Personal didactic: 3093,75 3138 843 
- educatoare 186 186 98 
- înv tori/institutori 215 215 166 
- profesori 2425,75 2470 526 
- mai triăinstructori 44 44 11 
- personalădidacticăcuăfunc iiă
de conducere, de îndrumare 
iăcontrol 

223 223 42 

Programe acreditate MENCS Programe avizate MENCS

214 cadre 

didactice 

25,39 % 

629 cadre 

didactice 

74,61 % 

Ponderea participării la progra ele de for are 
acreditate/avizate MENCS 
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Personal didactic auxiliar 339,5 379 0 
Personal nedidactic 775 842 0 
Total 4208,25 4357 843 

 

 
 
 
b) 

Mediul Nr. programe derulate Nr.ăparticipan i 
urban 15 491 
rural - 352 
Total 15 843 
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4.ăAc iuniăînădomeniulăinform rii,ădocument riiăşiăconsultan ei 
PersonalulăCaseiăCorpuluiăDidacticăS lajăaăasiguratăinformare,ădocumentareăşiăconsultan ă

pentru personalul didactic,ă deă conducere,ă îndrumareă şiă control,ă precumă şiă pentruă personalulă
didacticăauxiliarădină înv mântulăpreuniversitarăs l jean.ăProblematicaăaăfostădivers ăşiăaăcuprinsă
atâtă informa iiă legateă deă legisla ie,ă metodologii,ă oportunit iă deă formare,ă credite profesionale 
transferabile,ă programeă şcolare,ă CDI-uri,ă organizareă aă activit iloră cuă elevii,ă câtă şiă consultan  
editorial ăşiăinformatic ăetc.: 
 Cuăprilejulăîntâlnirilorăperiodiceăaleădirectorilorăunit ilorădeăînv mânt,ădirectorulăCaseiăCorpuluiă

DidacticăS lajăaăprezentatăaspecteăaleăform riiăcontinueăaăcadrelorădidactice,ăofertaădeăformareă
şiăcalendarulăacesteia; 

 Ofertaădeăprogrameădeăformareăcontinu ăaăCaseiăCorpuluiăDidacticăS lajăaăfostădiseminat ăînă
cadrulăîntâlnirilorăprofesorilorămetodiştiăcuăresponsabiliiăcuădezvoltareaăprofesional ădinăşcoli,ălaă
cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice, pe site-ulă institu ieiă www.ccdsj.ro şiă
publicat ăînăbuletinulăinformativă„Şcoalaăs l jean ”,ăsemestrulăI; 

 Profesorii metodiştiă auă participată laă activit iă metodice,ă ştiin ificeă şiă culturale,ă desf şurateă înă
unit ileăşcolareădină jude ,ă înăscopulăpublicit iiă /ădisemin riiăac iunilorăCaseiăCorpuluiăDidactică
S laj; 

 S-aă acordată consultan ă directoriloră deă şcoliă nou-numi iă pentru întocmirea unor proiecte de 
dezvoltareăinstitu ional ăşiăaăplanurilorămanageriale; 

 S-a realizat baza de date cuprinzând cadrele didactice debutante înscrise la examenul de 
definitivat,ăc roraăliăs-aăacordatăconsultan ădeăspecialitate; 

 Cadrele didacticeăauăfostăîndrumateădeăc treăprofesoriiămetodiştiăşiăbibliotecarulăCaseiăCorpuluiă
Didactică înă activitateaă deă proiectareă didactic ,ă întocmireaă deă lucr ri,ă studii,ă referateă şiă
comunic riăştiin ifice; 

 Informareaă şiă documentareaă cadreloră didacticeă s-a realizată şiă prină bibliotecaă Caseiă Corpuluiă
Didactică S laj,ă cuă privireă la:ă programeă şcolare,ă manualeă şcolare,ă literatur ă deă specialitate,ă
programeăpentruăsus inereaăexamenelorădeădefinitivat,ăgradulădidacticăIIăşiătitularizare; 

 Au fost elaborate materiale informativeădedicateă inform riiă şiădocument riiă cadrelorădidactice:ă
pliante cu oferta de formare, pliante cu prezentarea bibliotecii documentare a Casei Corpului 
DidacticăS lajăşiăaăfonduluiădeăcarteăvecheăalăacesteia; 

 Aăfostăsprijinit ăactivitateaădinăbibliotecileăşcolareăşiădinăceleă20ădeăCentreădeădocumentareăşiă
informare,ă prină îndrumareaă acordat ă periodică deă bibliotecarulă Caseiă Corpuluiă Didactică S laj,ă
prină activit ileă metodiceă şiă culturaleă organizate,ă precumă şiă prină punereaă laă dispozi ieă aă unoră
instrumenteădeălucruăspecifice,ăacesteaăfiindăpublicateăşiăpeăsite-ulăinstitu iei; 

 S-a realizat multiplicarea de programe pentru examenul de definitivare în sistemul de 
înv mântăşiăpentruăconcursulădeătitularizare; 

 S-aă acordată consultan ă deă specialitateă cu privireă laă publicareaă manualelor,ă dic ionarelor,ă
ghidurilor,ăauxiliarelorădidactice,ărevistelorăşcolareăetc.,ălaăob inereaăcodurilorăISBNă/ăISSNăşiăaă
descrieriiă CIPă aă Biblioteciiă Na ionaleă aă României,ă precumă şiă privindă reglement rileă legaleă înă
vigoare; 

 S-auăpostatăînăpaginaăwebăaăinstitu ieiăinforma iiăreferitoareălaăpublica iileăperiodiceăşiătitlurileădeă
carteăap ruteălaăEdituraă„ŞcoalaăNoastr ”ăaăCaseiăCorpuluiăDidacticăS laj; 

 S-aăacordatăconsultan ăinformatic ăpentruătoateăunit ileăşcolareădinăjude ; 
 Paginaă webă aă institu ieiă aă fostă actualizat ă permanentă cuă nout iă legislativeă şiă informa iiă

referitoareălaăactivit ileădesf şurateădeăCasaăCorpuluiăDidacticăS laj; 
 S-aăoferităaccesăgratuitălaăre eauaăInternet. 
 

5.ăActivit iămetodice,ă tiin ificeă iăculturale 
Casaă Corpuluiă Didactică S lajă a derulat,ă înă anulă şcolară 2015-2016,ă activit iă ştiin ifice,ă

metodice şiăculturale,ăconformăPlanuluiămanagerialăalăinstitu iei. 
În data de 10.11.2015 a avut loc activitateaămetodic ăaăresponsabililorăcuădezvoltareaă

profesional ă dină unit ileă deă înv mânt dină Jude ulă S laj,ă laă careă auă participată 115ă cadreă
didactice.ăOrdineaădeăziăaăactivit iiăaăfost:ă 
 Prezentarea obiectivelor generale ale CCD S lajăpentruăanulăşcolară2015-2016; 
 Prezentareaăactivit ilorăcu RFC pentr anulăşcolară2015-2016; 
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 Prezentarea raportului de activitate al CCDăS lajăpeăanulăşcolară2014-2015; 
 Prezentarea ofertei de formare al CCD S lajăpentruăanulăşcolară2015-2016; 
 Prezentareaă instrumenteloră deă lucruăpentruă identificareaăcorect ă aănevoiiă deă formareă înă şcoliă

(fişaădeălucru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casaă Corpuluiă Didactică S lajă s-aă implicată înă toateă activit ileă desf şurateă înă cadrulă
manifest riiăȘileleăÎnv mântuluiăS l jean,ăedi iaăaăIX-a. 
 

Luni, 23 noiembrie 2015:ăsalaădeăşedin eăaăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ă130ădeă
participan i 

 Lans riă/ăprezent ri de volume ap ruteălaăEdituraăCaiete Silvane,ăaăCentruluiădeăCultur ă
şiăArt ăalăJude uluiăS laj,ăînăintervalulă1ăseptembrieă2014ă– 31 august 2015, volume scrise 
deăprofesoriăs l jeni. 

 Prezentarea publica iilorăperiodice ap ruteă la Editura ŞcoalaăNoastr  a Casei Corpului 
DidacticăS laj. 
 
TITLURI DE CARTE PREZENTATE:  

Volumeă aleă profesoriloră ap ruteă laă Edituraă Caiete Silvane aă Centruluiă deă Cultur ă şiă Art ă ală
Jude uluiăS laj,ăînăintervalulă1ăseptembrie 2013 - 31 august 2014:  

 Maria Porumb, Gloria Dei – un cor la un sfert de veac 
 Marcel Lucaciu, Flori de cuc 
 ViorelăT utan,ăVân torulădeătristeţi 
 ViorelăMureşan,ăPoştaşulărural  
 ViorelăMureşan,ăColecţiaădeăc lim ri 3  
 Ioan Pop, Al doilea blestem 
 Ioan Abrudan, CarteădeăsufletăpentruăȘimborăşiăzimboreni 
 LiviuăSab u, MonografiaăsatuluiăCutiş - date documentare 
 Maria Pavel, MonografiaăsatuluiăPoniţa 
 Iosif Pavel, Poniţaă– vatr ăstr veche 
 ImeldaăChin a,ăDestineăşiăc rţiă– recviem interpretativ 
 Grigorie Croitoru, Fileădinăcarteaăvieţii  

Volumeăaleăcadrelorădidacticeăap ruteălaăedituraăŞcoalaăNoastr  a Casei Corpului Didactic 
S laj: 

 Cighi Floare, Horvath Rodica, Învǎţǎmăpasăcuăpas  
 Rusu Gheorghe, Teste de verificare la Limba român   
 DanielăTaloş, Tipuriădeăturismăînăarealulăv iiăPom tului  

 
PUBLICA IIăăPERIODICE PREZENTATE: 

 Gazeta înv ţ torilor 
 Revista ŞcoalaăNoastr  
 Buletinul informativ ŞcoalaăS l jean  

 
 



 

Pag 166 /  200 

_______ 

 
CAPITOLUL VIII 

    STAREA  ÎNV MÂNTULUIă S L JEAN          ANULă COLAR  2015-2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar i,ă24ănoiembrieă2015:  Salaădeăşedin eăaăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ă86ădeă

participan i 
Cercul literar al cadrelor didactice  
 Prezentare poeme - Silvia Bodea-S l jan 
ÎnăcadrulăCerculuiă literarăalăcadrelorădidactice,ădoamnaăprofesoar ăSilviaăBodeaăS l janăa 

prezentat câtevaădintreăceleămaiărecenteăpoeziiăap ruteălaăEditura Palimpsest dinăBucureşti.  
 Lansare de carte Şcoalaăf r ăghiozdan - Tudor-Alexandru Trif  
Volumulădeăproz ăscurt ăŞcoalaă f r ăghiozdan, scris de Tudor-AlexandruăTrifăşiăap rută laă

Editura Şcoalaă Noastr  aă Caseiă Corpuluiă Didactică S laj,ă s-a bucurat de un real succes, fiind 
aprecit ădeăc treăpubliculăcititor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miercuri, 25 noiembrie 2015  
Expozi ieă deă fotografie: Hoinară prină S laj - coordonator, prof. Matyas Mirel, Colegiul 

Tehnică„AlesandruăPapiuăIlarian”ăZal u,ănr.ădeăfotografiiăexpuse:ă75 
Expozi ieădeăpictur : Emo iiă şiă culoare - coordonator,ă prof.ă Mureşană M lina,ă Liceulă deă

Art ă„IoanăSima”ăZal u,ănr.ădeătablouriăexpuse:ă26.  
Laă aceast ă activitateă auă participată 80ă deă cadreă didacticeă şiă elevi,ă faptă ceă demonstreaz ă

interesulămanifestatădeăaceştiaăpentruăculturaăşiăartaăs l jean . 
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Prin biblioteca institu iei,ăînăanulă colară2015-2016, s-auădesf uratăurm toareleăactivit i: 

 Consf tuirileăbibliotecariloră colari,ăseptembrieă2015,ăactivitateămetodic ădesf şurat ăînăsalaă
deălectur ăaăbiblioteciiăCaseiăCorpuluiăDidacticăS laj. 

 Cerculă pedagogică ală bibliotecariloră şcolariă peă semestrulă I - „Comunicareaă bibliotecară - 
cadruădidacticăîntreădezideratăşiărealitate”,ăactivitateămetodic ădesf şurat ălaă coalaăGimnazial ă
„AndreiăMureşanu”ăCehuăSilvaniei. 

 Împ rt şeşte-neădinăexperien aăta, activitateăcultural ădesf urat ăcuăocaziaăZileiăMondialeăaă
Biblioteciloră colareă(octombrieă2015),ăînăsalaădeălectur ăaăCaseiăCorpuluiăDidacticăS laj,ăcuă25ă
participan i. 
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În data de 13 mai 2016, la coalaăGimnazial ă„IuliuăManiu”ăZal u,ăCasaăCorpuluiăDidactică
S lajă aă organizată mas ă rotund ă cuă temaă „Informatic ă şiă interdisciplinaritate”, activitateă tiin ific ă
adaptat ăcontextuluiăeduca ional.ăAuăparticipată30ădeăprofesoriădeăinformatic ă iăTICădinăunit ileădeă
înv mânt.ăAuă realizată iăprezentatămateriale:ăprof.ăDeacăPaulaă - profesorăColegiulăTehnică „Ale-
sandruă Papiuă Ilarian”ă Zal u,ă prof.ă Bodi ă Klaraă - profesor Liceul Reformată „Wesselenyi”ă Zal uă iă
prof. Gaspar Edit - profesorăLiceulăTehnologică„Cserey-Goga”ăCrasna.ăCoordonator:ăprof.ăMure ană
Alexandru - profesorămetodistăCCDăS laj. 

 

 Înădataădeă30ămaiă2016,ă înăsalaămareădeăşedin eăaă ISJăS laj,ăs-aădesf şuratăSimpozionulă
jude eanăcuătemaă"Modalit iădeăeficientizareăaădemersuluiădidactic.ăDeălaăteorieălaăpractic ”,ălaăcareă
au participat 31 cadre didactice. Articolele prezentate în cadrul simpozionului au fost publicate în 
volumulăintitulată"Modalit iădeăeficientizareăaădemersuluiădidactic.ăDeălaăteorieălaăpractic .”,ăeditatăînă
formatăexclusivăelectronicăsubăegidaăEdituriiă„ŞcoalaăNoastr ”,ăcodăISBN:ă978-973-1854-59-5, dis-
tribuităulterioră tuturorăparticipan iloră laăsimpozion,ă împreun ăcuădiplomaădeăparticipare.ă Înăpaginileă
urm toareăsuntăanexateădocumenteleăprincipaleăaleăsimpozionului.ăCoordonatori:ăprof.ăMariaăPop,ă
prof.ăCorinaăEmiliaăFor ,ămoderator:ăprof.ăCorinaăBumbaş. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Înădataădeă15.06.2016ăaăavutălocăaădouaăactivitateămetodic ăaăresponsabililorăcuădezvoltarea 

profesional ădinăunit ileădeăînv mântădinăJude ulăS laj,ălaăcareăauăparticipată115ăcadreădidactice.ă
Scopulăacesteiă întâlniriăaăfost:ăprezentareaămoduluiădeăcompletareăaăchestionareloră iăaămacheteiă
centralizatoare privind identificarea nevoilor de formareăcontinu ăşiăperfec ionareăpentruăanulăşcolară
2016-2017.ăLaăîntâlnireăauăparticipată115ăresponsabiliăcuădezvoltareaăprofesional ădinăunit ileădeă
înv mânt. 
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 Înădataădeă18ămaiă2016,ăînăsalaădeăcursăaăCCDăS laj,ăs-aădesf şuratăactivitateaămetodic ăcuă
temaă"Dezvoltareaăabilit ilorădeăvia ălaăeleviă”,ălaăcareăauăparticipată31ăcadreădidacticeădinădiferiteă
unit iădeăînv mânt. 
 În perioada 1.03.2016-11.03.2016,ă Casaă Corpuluiă Didactică S lajă aă organizată expozi iaă deă
felicit riă iă m r i oareă „M r i or-magiaă prim verii”ă – activitateă cultural ,ă laă careă auă colaborată 37ă
gr dini eă iă coliăgimnazialeădinăjude ulăS laj.ăÎnăaceast ăperioad ăexpozi iaăaăavută250ădeăvizitatori. 
 
  6.ă Elaborare,ă editareă şiă difuzareă deă carteă şiă publica ii (seă voră eviden iaă distinctă
materialeleăelaborate,ăceleăeditate,ăprecumăăşiăceleădifuzate)ă 

Înă anulă şcolară 2015-2016 Editura Şcoalaă Noastr  aă acordată permanentă consultan ă
editorial ,ă venindă înă sprijinulă cadreloră didacticeă careă dorescă s -şiă pun ă înă valoare activitatea 
didactic ,ăştiin ific ăşiăliterar .ăAăfostăactualizatăfondulădeăcarteăşiăfondulăexpozi ionalădeămonografiiă
şcolareăşiălocaleăexistenteăînămomentulădeăfa ăînăeditur . 
 

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) 

Alteăpublica ii 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate / 

editate / 
difuzate) 

Elaborate  
1. ŞcoalaăNoastr , 
ISSN: 1223-8449 

(nr. 19-20/2015 – 160 
exemplare, 

nr. 21-22/2016 – 160 
exemplare) 

 

1. Buletin informativ 
ŞcoalaăS l jean , 
ISSN: 2069-1556 

(nr. 1/2015-2016 – 140 
exemplare, 

nr. 2/2015-2016 – 140 
exemplare). 

2. Zilele înv mântuluiă
s l jean (ediţiaăaăIX-a) – 

150 exemplare 

1.ăCCDăS laj: 
Modalit iădeăeficien-
tizare a demersului 

didactic. De la teorie 
laăpractic , ISBN: 
978-973-1854-59-5  

(CD-ROM) – 50 
exemplare 

 

 

Editate 
1. ŞcoalaăNoastr , 
ISSN: 1223-8449 

(nr. 19-20/2015 – 160 
exemplare, 

nr. 21-22/2016 – 160 
exemplare) 

2. Geographica, 
ISSN: 2248-0765 
(1ănum r/an,ă50ă

exemplare/num r) 

1. Buletin informativ 
ŞcoalaăS l jean , 
ISSN: 2069-1556 

(nr. 1/2015-2016 – 140 
exemplare, 

nr. 2/2015-2016 – 140 
exemplare). 

2. Șileleăînv mântuluiă
s l jean (ediţiaăaăIX-a) – 

150 exemplare 

1.ăCCDăS laj: 
Modalit iădeăeficien-
tizare a demersului 

didactic. De la teorie 
laăpractic , 

ISBN: 978-973-1854-
59-5  (CD-ROM) – 50 

exemplare 
2. Bodis Magdalena, 
Singen spielen ler-

1. Maria Rusu, 
Cuget ri.ăPro-

verbe. Epi-
grame. Expresii 
şiăcitateăcelebre 
ISBN: 978-973-
1854-55-7 – 150 

exemplare 
2. Tudor Alexan-
dru Trif, Şcoalaă
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3. GazetaăÎnv torilor, 
ISSN: 2069-2293 
(2 numere/an, 150 
exemplare/num r) 
4. De la mental la 

comportamental în 
şcoal , 

ISSN: 2248-1036 
(1ănum r/an,ă150ă
exemplare/num r) 
5. Despre oameni, 
ISSN 2501-0441 

ISSN-L 2501-0441 (CD-
ROM,ă1ănum r/an,ă50ă

exemplare/num r) 
6. Gândurile noastre,   

ISSN 2501-2436 
ISSN–L 2501-2436 
(2 numere/an, 50 
exemplare/num r) 

7. Minunata lume a 
copil riei, 

ISSN 2501-7985 
ISSN-L 2501-7985 (CD-
ROM,ă1ănum r/an,ă50ă

exemplare/num r) 

nen, ISBN: 978-973-
1854-57-1 – 100 

exemplare 
3. Elekes Erika, Ich 
will mehr deutsch, 

ISBN: 978-973-1854-
58-8 – 100 exemplare 

 

f r ăghiozdan, 
ISBN: 978-973-
1854-56-4 – 150 

exemplare 
3. Faur Andrea, 
Women, mad-

ness and war in 
Timothy Find-
ley’sănovels: 

The Last of The 
Crazy People, 

The Wars, 
Headhunter, 

ISBN: 978-973-
1854-61-8 – 100 

exemplare 

Difuzate 
1. ŞcoalaăNoastr , 
ISSN: 1223-8449 
(nr. 19-20/2015 – 160 
exemplare, 
nr. 21-22/2016 – 160 
exemplare) 
 

1. Buletin informativ 
ŞcoalaăS l jean ,  
ISSN: 2069-1556 
(nr. 1/2015-2016 – 140 
exemplare, 
nr. 2/2015-2016 – 140 
exemplare). 
2. Șileleăînv mântuluiă
s l jean (ediţiaăaăIX-a) – 
150 exemplare 

1.ăCCDăS laj:  
Modalit iădeăeficien-
tizare a demersului 
didactic. De la teorie 
laăpractic  ,ISBN: 
978-973-1854-59-5  
(CD-ROM) – 50 
exemplare 

 

 
 Înăacestăanăşcolar,ăs-auăacordată7ăcoduriăISBNăpentruătitluriădeăcarte,ăf cându-se, în toate cazu-

rile, demersurile necesare pentru publicarea lor, dup ăcumăurmeaz : 
1. Cuget ri.ăProverbe.ăEpigrame.ăExpresiiăşiăcitateăcelebre (autor Maria Rusu);  
2. Şcoalaăf r ăghiozdan (autor Tudor Alexandru Trif); 
3. Singen spielen lernen (autor Bodis Magdalena); 
4. Ich will mehr deutsch (autor Elekes Erika); 
5. Modalit iă deă eficientizareă aă demersuluiă didactic.ă Deă laă teorieă laă practic  (autor 

CCDăS laj)ă– format CD-ROM; 
6. Women,ămadnessăandăwară inăTimothyăFindley’sănovels: The Last of The Crazy 

People, The Wars, Headhunter (autor Faur Andrea); 
7. Aniversareaă Şcoliiă Gimnazialeă „Silvania”ă Şimleuă Silvaniei (titlu provizoriu, autor 

ŞcoalaăGimnazial ă„Silvania”ăŞimleuăSilvaniei)ă– format CD-ROM, în curs de publicare. 
 De asemenea, s-au acordat 3 coduri ISSN pentru:  

1. Simpozionul anual Despre oameni,ăorganizatădeăŞcoalaă„MihaiăEminescu”ăZal u; 
2. Revistaă şcolar ă Gândurile noastre,ă Şcoalaă „Luciană Blaga”ă Jibou,ă publicat ă înă formată

tip rit; 
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3. Simpozionul anual Minunataălumeăaăcopil riei,ăorganizatădeăŞcoalaă„LucianăBlaga”ăJi-
bou;  

4. Laăsimpozioaneleămen ionalteămaiăsusăauăfostăprezentateăreferateăşiăcomunic riăştiin i-
fice, publicate ulterior în format electronic (CD). 

 În toate cazurile, s-auă f cută demersurileă necesare,ă inclusivă acordareaă deă asisten ă laă
tehnoredactareaăcomputerizat ,ăconsultan ălaăredactareaăbibliografieiă(îndeosebiălaămen iona-
reaăsurselorăwebăutilizate),ăverificareaăcon inutuluiătextualăşiăgrafic,ăcorectur ,ăpaginare,ăfinisare,ă
preg tireăpentruătiparăetc. 
 
7. Parteneriate (activit i,ăproiecte,ăburseăinterna ionale) 

Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

Dină ar  Interna ionali 

Predarea-înv areaă
limbii franceze într-un 
demers comunicativ-
ac ional 

Institutul Francez din 
România 

 

Acreditarea programului de 
formare Predarea - 
înv ţareaă limbiiă francezeă
într-un demers comunicativ-
acţional. 

Parteneriat  
Centrul Cultural Britanic: 
Consiliul Britanic 

 

Organizareaă deă cursuriă şiă
seminarii de formare 
profesional ă pentruă
profesoriădinăjude ulăS laj. 

 
Parteneriat  
 

Facultateaă deă Fizic ă aă
Universit iiădinăBucureşti  

Derularea cursului acreditat 
Metode eficiente de 
înv ţareăaăfizicii. 

ȘileleăÎnv mântuluiă
S l jeană 

Inspectoratulă colară
Jude eană S laj,ă Consiliulă
Jude eană S laj,ă Centrulă
Jude eană deă Cultur ă şiă
Art ăalăJude uluiăS laj 

 
Activit iăderulateăcuăocaziaă
manifest riiă Zilele 
Înv ţ mântuluiăS l jean 

 
Parteneriat  
 

Colegiul Tehnic 
“Alesandruă Papiuă Ilarian”ă
Zal u,ă Colegiulă Na ională
“Simionă B rnu iu”ă Şimleuă
Silvaniei, Liceul 
Tehnologică ă “Octaviană
Goga”ă Jibou,ă Şcoalaă
Gimnazial ă“LucianăBlaga”ă
Jibou,ă Gr dini aă cuă P.P.ă
”IonăCreang ” Zal u 

 

Desf şurareaă înă bune 
condi iiă aă programeloră dină
oferta de programe de 
formareăaăCCDăS laj. 

Icoaneăpeăsticl ă– 
tradi iiăşiăobiceiuri 

36ă deă unit iă şcolareă dină
jude  

 

Expozi ieă deă icoaneă peă
sticl ,ăcuăocaziaăs rb toriloră
deăiarn  
Expozi ieăcuătema: 
„S rb toareaă pascal ă laă
români” 

M r işorulă– magia 
prim verii 

37ă gr dini eă şiă şcoliă
gimnaziale din jude ulă
S laj 

 
Expozi ieă deă felicit riă şiă
m r işoare 

Parteneriat  
Facultateaă deă Fizic ă aă
Universit iiăBucureşti  

Derularea  cursului 
acreditat Metode eficiente 
deăînv ţareăaăfizicii 

Modalit iădeă
eficientizare a 
demersului didactic. De 
laăteorieălaăpractic . 

Inspectoratulă Şcolară
Jude eanăS laj   Simpozionăjude ean 
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Creativitateăşiă
aplicabilitate în 
educa ie 

Şcoalaă Gimnazial ă
„Silvania”ăŞimleuăSilvaniei  Simpozionăjude ean 

Posibilit iădeă
dezvoltare a 
personalit iiăcopiluluiă
prinăateliereădeăcrea ieă
şiădramatizare 

Inspectoratulă Şcolară
Jude eană S laj,ă Şcoalaă
Gimnazial ă „Mihaiă
Eminescu”ă Zal u,ă Şcoalaă
Gimnazial ă „Mirceaă
Eliade”ă Satuă Mare,ă Liceulă
Teoretică „Constantină
Şerban”ă Aleşd,ă Colegiulă
Tehnic de Transporturi 
Auto Baia Sprie 

 Simpozion 
interjude ean/regional 

Despre oameni 

Inspectoratulă Şcolară
Jude eană S laj,ă Centrulă
Jude eanădeăResurseăşiădeă
Asisten ă Educa ional ă
S laj,ă Prim riaă
MunicipiuluiăZal u,ăCentrulă
deă Cultur ă şiă Art ă ală
Jude uluiă S laj,ă Muzeulă
Jude eanădeăIstorieăşiăArt ă
Zal u,ă Bibliotecaă
Jude ean ă„Ioni ăScipioneă
B descu”ă S laj,ă Asocia iaă
Înv toriloră S l jeni,ă
Asocia iaă„Voiniceii” 

 Simpozionăjude ean 

Total programe: 12 83   
 
8.ăMarketingăeduca ională(publicitate / diseminare) 
a)ăActivit iădeămediatizareăşiăpromovareăinstitu ional  
 Elaborarea ofertei de programe de formare continu ă pentruă anulă şcolară 2015-2016ă şiă avizat ă

MENCS cu nr. 50316/30.09.2015, care cuprinde 4 programe de formare acreditate, 3 programe 
propuseăspreăacreditareăşiă30ădeăprogrameădeăformareăavizate,ă totalizândă37ădeăprogrameădeă
formareăcontinu ; 

 Promovarea oferteiădeăprogrameădeăformareăcontinu ăînăcadrulăîntâlnirilorăprofesorilorămetodiştiă
cu responsabilii cu dezvoltarea profesional ădinăşcoli,ă laăcercurileăpedagogiceăpeădiscipline,ă înă
cadrulăcomisiilorămetodice,ăprecumăşiăînăcadrulăşedin elorăcuădirectoriiăunit ilorădeăînv mânt; 

 Publicarea oferteiădeăprogrameădeăformareăcontinu ăpeăsite-ulăinstitu ieiăwww.ccdsj.ro, precumăşiă
înăBuletinulăinformativă„Şcoalaăs l jean ”ădinăsemestrulăIăalăanuluiăşcolară2015-2016. 

 
b)ăMaterialeăinformativeăşiăactivit iărealizateăpentruăpromovareaăimaginiiăinstitu iei 
 Realizareaă şiă distribuireaă unoră plianteă cuă ofertaă deă formareă continu ă înă toateă unit ileă deă

înv mântă cuă ocaziaă activit iloră metodiceă cuă responsabiliiă cuă dezvoltareaă profesional ă dină
şcoli,ăbibliotecariiăşcolari,ăresponsabiliăCDIăşiădirectoriiăunit ilorădeăînv mânt; 

 S-au realizat materiale promo ionaleăpersonalizate; 
 Mediatizareaă activit iloră şiă aă rezultateloră Caseiă Corpuluiă Didactică S lajă peă paginaă webă aă

institu iei; 
 Asigurareaăfluxuluiăinforma ionalăprinăe-mailăcuăgrupurileă int :ăRDP,ăbibliotecari,ăCDI,ădirectori,ă

informaticieni etc.; 
 Prezentareaă activit iloră culturaleă şiă ştiin ificeă organizateă deă Casaă Corpuluiă Didactică S lajă înă

mass-mediaălocal :ăziareleăGraiulăS lajului, MagazinăS l jeanăşiăS l jeanul. 
 
 
 
 

http://www.ccdsj.ro/
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9.ăDomeniulădezvolt riiăprofesionaleăpropriiă(directorăşiăpersonalulăinstitu iei) 
Numeleăşiăprenumeleă/ă

func ia 
Dezvoltareăprofesional  

prof. CorinaăEmiliaăFor  
director  

Managementăşiăpoliticiăpubliceăînăeducaţie 
- 80ăore,ă20ăCPT,ăfurnizatădeăAsocia iaăromân ăaătinerilorăcuăini iativ  
Istoriaărecent ăaăRomâniei 
- 90 ore, 25 CPT, furnizatădeăCCDă„GrigoreăT b caru”ăBac u 
Recuperareaăînv ţ mântuluiăobligatoriuăşiăinserţiaăsocial .ăProgramulă”Aă
Douaă ans ”ă -  20ăoreăfurnizatădeăCCDăS laj 

prof. SandaăBulg rean, 
profesor metodist 

Recuperareaăînv ţ mântuluiăobligatoriuăşiăinserţiaăsocial .ăProgramulă”Aă
Douaă ans ”ă -  20ăoreăfurnizatădeăCCDăS laj 

prof. AlexandruăMureşan, 
profesor metodist 

Recuperareaăînv ţ mântuluiăobligatoriuăşiăinserţiaăsocial .ăProgramulă”Aă
Douaă ans ”ă -  20 oreăfurnizatădeăCCDăS laj 

prof. CorinaăBumbaş, 
profesor metodist 

Recuperareaăînv ţ mântuluiăobligatoriuăşiăinserţiaăsocial .ăProgramulă”Aă
Douaă ans ”ă -  20ăoreăfurnizatădeăCCDăS laj 

ec. Lucia Maria Surd, 
administrator financiar 

Relaţiiăpubliceăşiăcomunicare  - 20ăore,ăfurnizatădeăCCDăS laj 
 

Turc Rodica, bibliotecar Bibliotecaăşiăprovoc rileăepociiădigitale - 16 ore, furnizat de ABR 
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CAPITOLUL IX 
 

ÎNV MÂNTULăSPECIALă IăSPECIALăINTEGRAT 
 
 
9.1. STRUCTURAăÎNV MÂNTULUIăSPECIALăŞIăSPECIALăINTEGRATăDINăJUDE ULă

S LAJ 
Înăanulăşcolară2015-2016,ăînăjude ulăS lajăauăfuncționatăădou ăunit țiădeăînv ț mântăspecial-

Centrulă Şcolară pentruă Educa ieă Incluziv ă Şimleuă Silvanieiă şiă structuraă Centrulă Şcolară pentruă
Educa ieăIncluziv ă"Speran a”ăZal u.ăAcesteădou ăunit ți au școlarizatăăunănum răde 178  elevi de 
nivelăpreşcolar,ăprimar,ăgimnazial, profesionalăspecialăăşiăliceal-ciclulăinferior,ăfilieraătehnologic . 

Celeădou ăinstitu iiădeăînv mîntăspecialăasigur ăăserviciiădeăsprijinăprin 19 cadre didactice 
deă sprijină pentruă ună num r de 216 deă eleviă cuă cerin eă educa ionaleă speciale,ă integra iă înă
înv mântulădeămas ,ăconstitui iăînă19ăăgrupe,ădină17ăşcoliăgeneraleădinăjude .ă 

Cuprindereaăcopiilorăşiăaăeleviloră înă înv ț mântulăspecialăşiăspecială integratăs-a realizat în 
conformitate cu certificatul de orientare școlar ăeliberatădeăc treăcomisiaăCOSP din cadrul CJRAE 
S laj,ăpeăbazaădosarelorăinstrumentateădeăc treăComisiileăInterneădeăEvaluareăContinu ă(CIEC)ădină
CSEIăŞimleuăSilvanieiăşiădinăStructuraă”Speran a”ăZal u.ăă 

 
9.1.1. Efectivele de elevi cuprinșiăînăunit țileădeăînv ț mânt: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2. Efectivele de elevi cuprinși în serviciile de sprijin sunt școlarizațiăînăurm toareleăunit ți școlare: 
 Bazinul Șimleu Silvaniei: 

1. ŞcoalaăGimnazial ă„Silvania”ăȘimleu Silvaniei; 
2. ŞcoalaăGimnazial ăcuăpredareăînălimbaămaghiar ă„BáthoryăIstván”ăŞimleu Silvaniei; 
3. ŞcoalaăGimnazial ă„Horea” Șimleu Silvaniei; 
4. ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1 Pust ; 
5. ŞcoalaăGimnazial ăIaz; 
6. LiceulăTehnologicăNr.1ăS rm șag; 
7. ȘcoalaăGimnazial ă”PetriăMor”ăăNușfal u; 
8. LiceulăTehnologică”Cserey-Goga”ăCrasna; 
9. ȘcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăPericei 

 
 BazinulăZal u: 

1. ȘcoalaăGimnazial ă„MihaiăEminescu”ăZal u; 
2. ȘcoalaăGimnazial ă”CorneliuăCoposu”ăZal u; 
3. Liceul cu Program Sportivă„AvramăIancu”ăZal u; 
4. ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăAgrij; 
5. ȘcoalaăGimnazial ă”GyulaffyăLaszlo”ăCehuăSilvaniei; 

Nivel Num rădeăclase Num răelevi/ăcopii 

Preșcolar 1ăgrup  6 

Primar 8 clase 66 

Gimnazial 12 clase 87 

Profesional 1ăclas  12 

Liceal 1 clase  7 

Înv ț mântălaădomiciliu   

TOTAL 23 clase 178 
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6. LiceulăTehnologică“OctavianăGoga”ăJibou; 
7. ȘcoalaăGimnazial ă”Porolissum”ăZal u; 
8. ȘcoalaăGimnazial ă“GeorgeăCoșbuc”ăZal u. 
 
9.2.ă OBIECTIVEă ŞIă DIMENSIUNIă ALEă ÎNV MÂNTULUIă SPECIALă ŞIă SPECIALă

INTEGRAT 
 Recuperarea,ă reabilitareaă prină compensareă individualizat ă şiă personalizat ă (înă urmaă acestuiă

proces,ă copiii/eleviiă cuă dizabilit iă ajungă laă niveleă func ionaleă fizice,ă psihiceă şiă socialeă
acceptabile);  

 Realizareaăunorăterapiiăspecifice,ăînăfunc ieădeăgradulăşiătipulădeficien ei;ă 
 Activit iădeăsprijinăpentruăeleviiăcuăCESăintegra iăînăşcolileădeămas ; 
 Furnizareaă unoră instrumente,ă cuă ajutorulă c roraă aceştiă copii/eleviă îşiă potă organizaă via aă înă

direc iaăob ineriiăunuiăgradămaiămareădeăautonomieăpersonal ăşiăsocial ;ă 
 Desf şurareaăprocesuluiădeăinstruireăpeăbazaăprogramelorăînv mântuluiăspecial,ădarăfolosindă

şiăcurriculumăadaptat; 
 Fiecareăelevăs ăfieăsprijinităs -şiăcunoasc ăşiăs -şiădezvolteăpoten ialulăşiăaptitudinileăînăfunc ieă

deăintereseleăşiămotiva iileăpersonale, câtăşiădeădorin eleăcomunit iiăşiăaleăsociet ii,ăînăgeneral;ă 
 Valorificareaăaptitudinilorănativeăînăraportăcuăevolu iaămediuluiăsocial; 
 Realizareaăunuiăparteneriatăeduca ionalăşiăsocial,ăatâtăînăinteresulăcomunit iiăşcolare,ăcâtăşiăală

comunit iiălocale.ă 
 

9.3.ăCADRULăNORMATIVăPRIVINDăORGANIZAREAăPROCESULUIăDEăÎNV MÂNTăÎNă
ANULăŞCOLARă2015-2016  

 
Acteleă normativeă careă reglementeaz ă activitateaă înă domeniulă înv mântuluiă specială şiă

special integrat,ăap ruteăpeăbazaăLENănr.1/2011ăsunt:  
 Ordinul MECTSă nr.ă 5573ă dină 07.10.2011ă privindă aprobareaă Regulamentuluiă deă organizareă şiă

func ionareăaăînv mântuluiăspecialăşiăspecialăintegrat; 
 Ordinul MECTS nr. 6552 din 13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, 

asisten aăpsihoeduca ional ,ăorientareaăşcolar ăşiăorientareaăprofesional ăaăcopiilor,ăaăeleviloră
şiăaătinerilorăcuăcerin eăeduca ionaleăspeciale; 

 Ordinul MECTS nr.5575 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
şcolarizareaălaădomiciliu,ărespectivăînfiin areaădeăgrupeă/clase în spitale; 

 Ordinul MECTS nr.5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 
serviciiloră deă sprijinăeduca ională pentruă copiii,ă eleviiă şiă tineriiă cuă cerin eăeduca ionaleă specialeă
integra iăînăînv mântulădeămas ;ă 

 Ordin MECTS nr.ă 5555/2011ă pentruă aprobareaă Regulamentuluiă privindă organizareaă şiă
func ionareaăcentrelorăjude eneădeăresurseăşiădeăasisten ăeduca ional .ă 
Alte acte normative: 

 Ordin MEN nr. 3218/2014 privind aprobarea planurilor-cadruă deă înv mântă pentruă
înv mântulăprofesional special. 

 
9.4.ăPRIORIT ILEă ÎNV MÂNTULUIăSPECIALăŞIăSPECIALă INTEGRATăS L JEANă

PENTRUăANULăŞCOLARă2015-2016 
 
To iăcopiii/eleviiăprezenta iăserviciuluiădeăevaluareădinăcadrulăCJRAEăS lajăauăfostăorienta iă

deă Comisiaă deă orientareă şcolar ă şiă profesional ,ă înă func ieă deă tipulă şiă deă gradulă deficien eiă spreă
institu iiădeăînv mântă iăspreătipuriădeăterapiiăadecvate.ăCaăurmare,ăplanulădeăşcolarizareăpropusă
pentruăanulăşcolară2015-2016 a fost integral realizat.  

Relev mă dificultateaă asigur riiă serviciiloră deă sprijină pentruă eleviiă integra iă deă peă razaă
jude uluiăS laj,ădatorit ălimit riiănum ruluiădeăposturiăpentruăacestădomeniu de activitate. Ca urmare 
aăacestuiăfapt,ăunănum rămareădeăeleviănuăpotăbeneficiaădeăacesteăservicii,ămaiăalesăînămediulărural,ă
deşiăexist ăsolicit riăînăacestăsensădinăparteaăcadrelorădidacticeă iădinăparteaăconducerilorăunit iloră
deă înv mânt.ă Situa iaăesteă similar ă şiă laă nivelulă încadr riiă unit iloră deă înv mântă cuă consilieriă
şcolariăşiăprofesoriă logopezi,ăapreciindăc ănum rulăacestoraăesteăinsuficientăfa ădeăproblematicileă
cuăcareăneăconfrunt m.ă 
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 9.5. PROCESUL DE PREDARE – ÎNV AREă– EVALUARE 
Procesul de predare-înv țare-evaluareă dină şcolileă specialeă areă înă vedereă dezvoltareaă

personalit iiă elevuluiă înă vedereaă integr riiă sociale.ă Astfel,ă seă areă înă vedereă formareaă autonomieiă
personaleă şiă sociale,ă socializarea,ă dezvoltareaă unoră deprinderiă înă vedereaă înv riiă uneiă meserii,ă
prin: 
 Creștereaă capacit ții instituționale de gestionare a instrumentelor de monitorizare a inserției 

socio-profesionale a absolvenților; 
 Prevenirea șiă combatereaă marginaliz riiă și a excluziunii sociale prin cuprinderea în școal ă aă

tuturorăcopiilorăcuădizabilit ți/cerințe educaționale speciale. 
 
9.5.1. Categorii de beneficiari: 

 copiiăcuăCESăintegra iăînăînv mântulădeămas :ăşcolariăcuădiferiteădizabilit iă(copiiăcuădeficien eă
deăînv are): 

a. dificult iăînăprelucrarea informa iilorăperceptive,ăauditiveăşiăvizuale; 
b. tulbur riă aleă limbajuluiă orală legateă deă recep ie,ă nedezvoltareaă vocabularului,ă dificult iă deă

citireă legateă deă recunoaşterea,ă decodificareaă şiă în elegereaă cuvinteloră citite,ă dificult iă deă
scriere manifestate prinăgreut iăînărealizareaăunorăsarciniăceăsolicit ăactivit iădeăscris;ă 

c. dificult iăînărealizareaăactivit ilorămatematice,ăconcretizateăprinăslabaăînsuşireăaăsimboluriloră
şiăcalcululuiămatematic,ăprecumăşiăaăno iunilorăspa ialeăşiătemporaleălaăaceast ădisciplin ; 

d. întârziereă mintal ă uşoar ,ă copii cuă tulbur riă deă comportament-inadaptareă laă cerin eleă
educativeăaleăşcolii;ă 

e. copiiă cuă tulbur riă aleă aten ieiă (copiiă cuă aten ieă distras ă deă stimuliă irelevan i,ă capacitateă deă
concentrareăredus );ă 

 copii cu CES din înv mântulăspecială(cuădizabilit iămediiăşiăsevere);ă 
 copiiăcuprinşiă înăgrupeăpentruă interven ieă timpurieă - grupeădeăgr dini ă laăstructuraă”Speran a”ă

Zal u;  
 copiiă cuădeficien eăsevere,ă profundeă i/ă sauăasociate,ă cuăproblemeădeămotricitateăgeneral ă şiă

fin ,ă cuă dificult iă deă coordonareă spa ial ă şiă înă general,ă cuă ună nivelă s racă ală acteloră motorii,ă
pentru care s-aăasiguratăînv mântălaădomiciliu.ă 
 

    9.5.2. Activit iărealizate: 
 activit iă deă reabilitareă aă structuriiă personalit iiă elevuluiă cuă CESă prină ac iuneaă benefic ă aă

con inutuluiăacestora:ăeduca iaăpsihomotric ,ăformareaăabilit ilorădeăcomunicareăetc.;  
 activit iădeădiagnosticareăobiectiv ăprinăCIEC,ăsporireaăeficien eiăacesteia;ă 
 activit iădeădepistareăprecoceăaădiferitelorătipuriădeădeficien eăşiăasigurareaăinterven ieiătimpuriiă

vizândănuănumaiăcopiiiăproveni iădinăfamiliiăsauăceiăinstitu ionaliza i,ăciăşiăcategoriaădeăcopiiăcareă
auăabandonatăşcoalaăşi familia;  

 realizareaă unuiă curriculumă specială şiă aă unuiă curriculumă adaptat,ă înă colaborareă cuă profesorulă
colaborator;  

 activitateădeăevaluareăşiăorientareăşcolar ăşiăprofesional ădesf şurat ădeăCIECăînăcolaborareăcuă
profesorii de sprijin prin instrumentarea dosareloră înaintateă c treă COSPă dină cadrulă CJRAEă
S laj,ă careă cuprind:ă traseulă educa ional,ă caracterizareaă psihopedagogic ,ă recomandarea,ă
cerereaă formulat ă deă c treă p rinteleă copilului,ă evaluareaă niveluluiă cognitiv,ă evalureaă
psihologic ,ăevaluareaălogopedic ,ăfi aămedical ,ăanchetaăsocial ,ăraportulădeăevaluare; 

 activit iă terapeuticeă (terapiiă specifice)ă realizateă înă completareaă actuluiă educa ional:ă terapieă
educa ional ăcomplex ăşiăintegrat ,ăasisten ăeduca ional ăprinăasigurareaăserviciilorădeăsprijină
pentruăeleviiăcuăCESăintegra iăînăunit ileădeăînv mântădeămas ; 

 activit tiădeăinformareăşiăconsiliereăpentruăp rin i; 
 activit iă deă colaborareă prină parteneriateă cuă institu iiă şiă organiza iiă careă auă preocup riă înă

domeniulăeduca iei.ă 
 

9.6. DIAGNOZA PROCESULUIăEDUCA IONAL 
Înă anulă şcolară 2015-2016,ă monitorizareaă extern ă s-aă realizată atâtă prină inspec iiă şcolareă

generale, tematice, câtăşiăprinăinspec iiădeăspecialitate,ăprinăparticipareălaădiverseăac iuniăeducativeă
realizateă laănivelulă fiec reiă institu iiădeă înv mânt,ăprinăparticipareă laăcomisiiămetodice,ădiscu iiăcuă
p rin iiăetc. 
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9.6.1. Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Organizareaăşiădesf şurareaăprocesuluiă
deă înv mântă înă conformitateă cuă
respectareaă legisla ieiă înă vigoareă şiă cuă
reglement rileăministeruluiădeăresort; 

 Încadrareaă cuă personală didactică şiă
nedidactic calificat; 

 Medieădeăvârst ăcoborât ăaăprofesorilor; 
 Num ră mareă deă profesoriă cuă oă bun ă

preg tireăştiin ific ăşiăpsihopedagogic ;ă 
 Derularea unor parteneriate 

educa ionaleă locale,ă na ionale,ă
europene,ă prină programeă specificeă şiă
proiecteă încheiateă laă nivelulă unit iloră
şcolareăşiălaănivelulăI.S.J.ăS laj;ă 

 Auă fostă dezvoltateă rela iileă şcoliloră cuă
şcolileădinăjude ă(parteneriate, programe 
cultural-artistice, sportive, excursii, 
ac iuniă deăgospod rireă şiă înfrumuse areă
aălocalit ilor); 

 Activit ileă extracurriculareă auă fostă
stabiliteăînăfunc ieădeăspecificulăzoneiăînă
careăseăafl ăşcoala,ădeăop iunileăeleviloră
şiăaleăp rin iloră; 

 Procent ridicat de promovabilitate; 
 Bazaă material ă corespunz toareă înă

propor ieădeă90ș; 
 Colaborareaă bun ă cuă autorit ileă localeă

şiă jude eneă înă realizareaă unoră activit iă
educative, asigurarea resurselor 
financiare necesare, asigurarea 
securit iiăînăşcoli ş.a.; 

 Încheiereaăunorăconven iiădeăparteneriată
cu agen iă economiciă localiă înă vedereaă
desf şur riiă activit iloră deă instruireă
practic ; 

 Existen aă CDL-urilor, în domeniile 
autorizate sau acreditate, conferind 
posibilitateaă diversific riiă preg tiriiă
profesionale a elevilor, în cadrul 
înv mântuluiă special,ă înă meserii 
ceruteăpeăpia aămuncii; 

 Existen aăunorăCD -uri atractive pentru 
elevi; 

 Corelareaă oferteiă educa ionaleă cuă
calific riă profesionaleă ceruteă peă pia aă
muncii. 

 Situa iaă economico-social ă precar ă
pentru mai bine de 50% din elevi; 

 Rezisten aă laă schimbareă aă unor cadre 
didactice – preocupareăsc zut ăpentruă
individualizarea/diferen iereaă înv rii,ă
în raport cu nevoile/ interesele elevilor; 

 Uneleă cadreă didacticeă utilizeaz ă înc ă
ună stilă deă predareă tradi ional,ă
predominant informativ, axat pe 
transmitereaăşiăînsuşireaădeăcunoştin e,ă
înă defavoareaă form riiă deprinderiloră
practiceă şiă dobândiriiă competen eloră
cheie  europene; 

 Neimplicarea unor profesori în 
activit ileă specificeă unit iloră noastreă
sauăînăactivit ileăextraşcolare; 

 Slaba motiva ieăaăînv riiălaăelevi. 
 

Oportunit i Amenin ri 
 Localizareaă geografic -şcoal ă aflat ă înă

municipiulă reşedin ă deă jude ă (Speran a)ă
şiă şcoal ă cuă tradi ieă deă pesteă 45ă deă aniă
(CSEIă imleuăSilvaniei); 

 Interes tot mai slab al elevilor/tinerilor 
pentruăşcoal ; 

 Situa iaă socio-economic ă precar ă aă
familiilor din care provin unii copii/ elevi; 
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 Unit ileă deă înv mântă auă ă asigurată
accesulă laă internet,ă precumă şiă bazaă
material ănecesar ătransmiteriiăşiăprelu riiă
informa iilorăcurente; 

 Existen aă programeloră adecvateă deă
formare a cadrelor didactice, propuse de 
MENC ,ăuniversit iăşiăCCD; 

 Existen aă şiă posibilitateaă acces riiă unoră
programeă cuă finan areă din fonduri 
europene  ERASMUS+, pentru care CSEI 

imleuăSilvanieiăareăalocatăunăcodăPIC; 
 Disponibilitateaă autorit iloră localeă şiă

jude ene,ă aă agen iloră economiciă pentruă
dezvoltareaă şiă sus inereaă actuluiă
educa ional; 

 Necesitateaăform riiăcontinueăaăadul ilor; 
 Posibilitatea dezvolt riiăunorăprogrameădeă

formare prin accesarea unor fonduri 
structurale (POSDRU). 

 Deteriorarea mediului socio-economic, 
familial; 

 Sistemălegislativăinstabilăşiăinconsecvent; 
 Aplicareaă unoră hot râriă guvernamentaleă

şiă normativeleă impuseă deă solu iileă
adoptateă înă situa iaă economic ă actual ,ă
reducerile de posturi, cu diminuarea în 
şcoliăaăpersonaluluiăadministrativ; 

 Obligativitateaă şcoliloră deă aă seă încadraăăă
într-unăanumitănum rădeănormeăaăcondusă
laă imposibilitateaă asigur riiă unuiă num ră
suficient de cadre didactice de sprijin în 
înv mântulă deă mas ă iă aă acopeririiă
posturilor administrative cu personal 
corespunz tor (bibliotecar, administrator 
financiar - patrimoniu – sarcini realizate 
deă profesoriă dină coal ă cuă deciziiă înă
acest sens).  

 

 
9.6.2. Inspecții realizate înăanulă colară2015-2016 
Aăfostăefectuat ăoăinspec ieăşcolar ăgeneral ăînăperioadaă14.03.2016-25.03.2016 care 
a vizat:  

 Monitorizareaă şiă evaluareaă activit iiă unit iiă deă înv mântă preuniversitar,ă concretizat ă prină
furnizareaădeăc treăceiăînădreptăaărapoartelorăădeăinspec ie; 

 Îmbun t ireaărezultatelorăşcolareăprinăevaluareaăconformit iiă func ion riiăşiădezvolt riiăunit iiă
deă înv mântăpreuniversitarăcuă legisla iaă înv mântuluiă înăvigoare,ăcuăpoliticile,ăstrategiileăşiă
proiecteleă na ionaleă înă domeniulă educa ieiă şiă cuă nevoileă individuale,ă comunitare,ă regionaleă şiă
na ionaleăînădomeniul educa iei; 

 Consiliereaăşiăsprijinireaăunit iiădeăînv mântăpreuniversitarăşiăaăpersonaluluiădidactic,ădidactic- 
auxiliarăşiănedidacticăpentruăîmbun t ireaăproprieiăactivit i. 
 

   A fostărealizat  o inspecțieătematic ,ăînăconformitateăcuăGraficul de inspecție școlar ăalăISJă
S LAJ.ăAceastaăaăvizat: 
 Asigurareaăcalit iiăînăeduca ieăprinăaplicareaăşiărespectareaălegisla ieiăînăvigoareăînăunit ileădeă

înv mânt; 
 Planificareaăactivit ilorăeducativeăşiămanagerialeăpentruăanulăşcolară2015-2016;  
 Modulădeărealizareăaăreparti ieiădeăoreăpentruăacestăanăşcolară iăorarulăşcolii;ă 
 Verificareaăefectivelorădeăelevi,ăaăfrecven ei,ăaămoduluiăînăcareăs-a realizat transferul elevilor;  
 Verificareaă ritmicit iiă not riiă şiă aă evalu riiă elevilor,ă parcurgereaă ritmic ă aă con inuturiloră

planificate. 
 
 Inspecțiile curente și inspecțiile speciale efectuate: 
 Inspecții pentru obținerea definitivatului: 8 
 Inspecții pentru obținerea gradului didactic II:  18 
 Inspecții pentru obținerea gradului didactic I: 3 

 
9.6.3. Constat ri: 

 respectareaă legisla ieiă înă vigoare,ă privindă normareaă cadreloră didactice,ă efectiveleă deă eleviă laă
nivelul claselor;  

 proiecteleă deă dezvoltareă institu ional ă suntă întocmiteă conformă cerin eloră metodologiceă înă
vigoare,ă inteleă strategiceă pună accentă peă creareaă unuiă climată deă siguran ă pentruă elevi,ă
promovareaăatitudiniiăparticipativeăaăpartenerilorăsociali,ăînăspecialăaăp rin ilor; 

 creştereaăcalit iiăeduca iei,ăadaptareaăoferteiăeduca ionaleălaăcerin eleăexistenteăpeăpia aăfor eiă
deămunc ă- acolo undeăseăimpuneăacestăaspect,ăprevenireaăşiăreducereaăabandonuluiăşcolar,ă
implicareaăînăactivit iădeăcooperareăeuropean ; 
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 comisiileă metodiceă suntă corectă constituite,ă responsabiliiă acestoraă suntă numi iă prină deciziaă
directoruluiăunit ii, iarăactivitateaălorăesteăadecvat ; 

 caă tendin ă general ă aă evolu ieiă procesuluiă deă înv mântă dină S lajă seă constat ă creştereaă
num ruluiă deă eleviă cuă dizabilit iă mintaleă severe,ă autismă sauă elementeă deă autism,ă sindromă
Down,ă deficien eă asociate,ă atâtă laă nivel preşcolară câtă şiă primară şiă gimnazial.ă Acestă faptă aă
presupusăoăschimbareămajor ,ăoăredistribuireăaăserviciilorăoferite,ăcuăîncadrareaăînănum rulădeă
norme.ă Deă asemenea,ă aă trebuită regândită laă nivelulă fiec reiă institu iiă modulă deă organizareă aă
spa iilor,ă pentru ca procesul  terapeutic-recuperatoră s ă seăpoat ă desf şuraă înă celeămaiăbuneă
condi ii.ă 
 
Activitatea de predare – învățare – evaluare:   

 În activităţile didactice, terapeutic-recuperatorii se utilizează curriculum aprobat pentru elevii 
cu dizabilităţi mintale de diferite grade, asociate sau curriculumul învăţământului de masă, 
adaptat, în cazul celor cu dizabilităţi senzoriale; 

 Asistenţele la ore au relevat aspecte pozitive: competenţele bune ale cadrelor didactice privind 
planificarea învăţării, capacitatea de organizare a mediului fizic şi social pentru a răspunde 
cerinţelor de grup, vârstă şi individuale, demersuri didactice centrate pe elev, individualizarea 
acestora prin conceperea şi implementarea programelor de intervenţie personalizate. Se 
constată dificultăţi în selectarea optimă a strategiilor didactice integrate în activităţi, mai ales 
de către cadrele didactice debutante, precum şi în realizarea evaluării formative a învăţării.  

 Echipele de cadre didactice au realizat evaluarea iniţială a fiecărui elev pe ariile principale de 
interes: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte, educaţie tehnologică, 
autonomie personală şi socială. Colectivele de cadre didactice au elaborat probe, diferenţiate 
pe vârstă, grade de deficienţă, nivelul actual al achiziţiilor elevilor/copiilor, au realizat 
intrepretarea rezultatelor obţinute; 

 Pentru toţi elevii cu dizabilităţi severe, profunde sau asociate se întocmesc programe de 
intervenţie personalizate, astfel încât procesul de terapie/recuperare este individualizat. 
Notarea acestor elevi se realizează, de obicei prin calificative.  

 Baza materială a instituţiilor de învăţământ este bună, acestea beneficiind de calculatoare, 
laptopuri, videoproiectoare, imprimante multifuncţionale, softuri educaţionale pe diverse 
domenii de intervenţie. În acest sens, există o preocupare continuă privind dotarea claselor, 
cabinetelor de terapii specifice şi a celorlalte săli specializate, prin achiziţionarea de materiale şi 
mijloace didactice moderne.  

 
9.7. ASPECTEăALEăACTIVIT II 

 Consiliul consultativă pentruă înv mântă specială şiă specială integrat,ă profesoriă psihopedagogi,ă
kinetoterapeu i,ăpsihologi şiălogopeziăesteăformatăădină9 membri.  

 Aă fostă organizat ă activitateaăprofesorilorămetodiştiă dină jude ,ă celeă10  cadre didactice au fost 
selectate prin concurs.  

 Activitateaă deă formare,ă deă perfec ionareă aă cadreloră didacticeă seă ă realizeaz ă prină comisiiă
metodice,ă cercuriă pedagogice,ă consf tuiri,ă consiliiă profesorale,ă sus inereaă gradeloră didactice,ă
cursuri de formare derulateă prină C.C.D.ă S laj,ă participareă laă simpozioane,ă conferin e,ă
interasisten eăetc.ă 

 Cerculă pedagogică ală cadreloră didacticeă dină înv mântulă specială şiă specială integrată ă s-a 
desf şuratăpeăsec iuni. 

 
CerculăPedagogicăalăprofesorilorăpsihopedagogiă iăprofesori educatori  
SEMESTRUL I – STRUCTURA ”SPERAN A”,ăZAL U,ă27.XI.2015 
Tema: ,,ăEduca ia,ăunădreptăalăcopiilorăcuădizabilit i” 
 
SEMESTRUL II – CSEIăŞIMLEUăSILVANIEI,ă13ăV.2016 
Tema: ,,To iădiferi i,ădarăîmpreun " 
 
CerculăPedagogicăalăcadrelorădidacticeădeăsprijinădesf uratălaăCSEIă imleuăSilvanieiă 
Tema: Evaluarea copiilor cu C.E.S.  
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9.8.ăPARTENERIATEăÎNCHEIATEă IăPROIECTEăDERULATE 
Laă nivelulă unit iiă deă înv mânt CSEIă imleuă Silvaniei s-au realizat 30 proiecte de 

parteneriatăcuădiferiteăinstitu ii  prinăintermediulăc roraăs-auădesf uratănumeroaseăactivit iăcuăcopiiiă
iăeleviiăcuprin iăînăaceast ăform ădeăînv mânt.ă 

 
Nr. 
crt. 

TITLUL  PROIECTULUI PARTENERI 

1. Aripi pentru a zbura în viitor Prim riaăOraşuluiăŞimleuăSilvaniei 
InspectoratulăŞcolarăJude eanăS laj 
CJRAEăS laj 
Poli iaăLocal ăŞimleuăSilvaniei 

 

2.  

 

Expozi ieă– Concurs pentru copii 

speciali 

 

ANOTIMPURI, edi iaăI 

I.S.J. S laj 
ŞcoalaăGimnazial ă”Silvania” ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazial ă”Horea” ŞimleuăSilvaniei 
CentrulăŞcolarăpentruăEducaṭieăIncluzivӑăCluj-Napoca 
CentrulăŞcolarăpentruăEducaṭieăIncluzivӑăSatuăMare 
Centrulă Şcolară pentruă Educaṭieă Incluzivӑă ”Paul Popescu 
Neveanu”, Timiṣoara, 
Centrulă Şcolară pentruă Educaṭieă Incluzivӑă Nr.ă 1ă Tȃrguă
Mureṣ 
CentrulăŞcolarădeăEducaṭieăIncluzivӑăBrӑila, 
ŞcoalaăGimnazialӑăRomanu,ăBrӑila, 
ŞcoalaăGimnazial ă"MihuăDragomir"ăBr ila 

 

3.  

 

Mai aproape de persoanele cu dizabi-

lit i 

 
InspectoratulăŞcolarăJudeṭeanăSӑlaj 
PrimӑriaăOraṣuluiăŞimleuăSilvaniei 
PoliṭiaăLocalӑ dinăcadrulăPrimӑrieiăŞimleuăSilvaniei 
Asociaṭia A.P.C.S.E.I. ”ŞanseăEgale” ŞimleuăSilvaniei 
Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” ŞimleuăSilvaniei 
Colegiul Naṭional ”SimionăBӑrnuṭiu” ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazialӑă”Silvania” ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazialӑă”Horea”  ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazialӑă”Báthory István”  ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazialӑăNr. 1 Pustӑă ŞimleuăSilvaniei 
Grӑdiniṭa cu Program Prelungit Nr.ă2ăŞimleuăSilvaniei 
Grӑdiniṭa cu Program Prelungit Nr.ă3ăŞimleuăSilvaniei 

 

4.  

 

Egalitateaătrebuieăs ăfieăreal ă! 
 
InspectoratulăŞcolarăJudeṭeanăSӑlaj 
Asocia iaădeăp rin iă”ŞanseăEgale” ŞimleuăSilvaniei 

 

5. 

 

Un dar, un zâmbet,ăoămul umire 

 
Gradini a cu Program PrelungităNr.2ă imleuăSilvaniei             

 

6. 

 

 Minteăs n toas ăînăcorpăs n tos! 

 
SocietateaădeăCruceăRo ieăZal u,ăfilialaăS laj 

 

7. 

 

Aziăucenici,ămâineăme teri! 
 
PrimariaăOra uluiă imleuăSilvaniei 

 

8. 

 

Bucurii în ochi de copii! 

 
coalaăGimnazial ăSilvania imleuăSilvaniei 

9.  

Colind m! 

 
coala Gimnazial ăNr.1ăIP,ăstructuraăZ uan 
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10.  

Îmiăap răsingurăvia a 

 
PrimariaăOra uluiăŞimleuăSilvaniei 

11. Igien ă- s natateăşiăvitalitate CSMăŞimleuăSilvaniei 

12. Aiăgrij ădeăvia aătaă! CPECA  Salaj 

13. Noiăumbl măs ăcolind m CJRAE Salaj   
ScoalaăGimnazial ă”Silvania” Simleu Silvaniei 

14. Împreun , vomăreuşi! Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” ŞimleuăSilvaniei 

 

15. 

 

Mo  Nicolae a sosit! 

 
ColegiulăNa ională”SimionăB rnu iu” imleuăSilvaniei 

 

16. 

 

Şcoalaă– casa prieteniei! 

 
ŞcoalaăGimnazial ă”Silvania” ŞimleuăSilvaniei 

17. Suntemăcuăto ii la fel! ŞcoalaăGimnazial ă”Horea” ŞimleuăSilvaniei 

18. Pompierii, prietenii noştri! ISU ”Porolisum” S laj 
ŞcoalaăGimnazial ă”Horea” ŞimleuăSilvaniei 

19. Cartea, izvor al cunoa terii! Biblioteca Oraseneasca ”Alex.Sterca ulu iu” Simleu 
Silvaniei 
ŞcoalaăGimnazial ă”Horea” ŞimleuăSilvaniei 

20. Stop Violentei IPJ SALAJ 
ŞcoalaăGimnazial ă”Horea” ŞimleuăSilvaniei 

21. Mai aproape de copiii speciali 

Sportăf r ăfrontiere 

InspectoratulăŞcolarăJude eanăS laj 
ColegiulăNa ională”SimionăB rnu iu” ŞimleuăSilvaniei 

22. StopăViolen ei! InspectoratulădeăJandarmiăJude eanăS laj 

23. Copilăcaătineăsuntăşiăeu! Gr dini aăcuăProgramăNormalăNr.ă4ăŞimleuăSilvaniei 

24. D -mi mâna ta, prietene! ŞcoalaăGimnazial ă”Silvania” ŞimleuăSilvaniei 

25. Neăjuc m,ăîmpreun ăînv m! ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăPericei 

26. Mai aproape de copii speciali –Sport 

f r ăfrontiere!  

Liceul Pedagogic ”GheorgheăŞincai” Zal u 

27. Împreun ăpentruăcopiiănoştri! Poli iaăOraşuluiăŞimleuăSilvaniei 

28. Împreun ăpentruăsiguran ! Poli iaăLocal ăŞimleuăSilvaniei 
 

29. Voluntarăpentruăoraşulămeu PrimariaăOra uluiăŞimleuăSilvaniei 
OcolulăSilvicăŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazial ă”Silvania” ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazial ă”Horea” ŞimleuăSilvaniei 
ŞcoalaăGimnazialӑ ”Báthory István”  ŞimleuăSilvaniei 
Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” ŞimleuăSilvaniei 
Colegiul Naṭional ”SimionăBӑrnuṭiu” ŞimleuăSilvaniei 
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” ŞimleuăSilvaniei 

30. Implicareăşiăcunoaştere PrimariaăOra uluiăŞimleuăSilvaniei 
Centrulă Na ională deă Informareă şiă Promovareă Turistic ă
ŞimleuăSilvaniei 

 
       Laănivelulăunit iiădeăînv mânt, structuraăCSEIă„Speran a”ăZal uăs-au realizat 25  proiecte 
deăparteneriat/protocoaleădeăcolaborareăcuădiferiteăinstitu ii: 
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Nr. 
crt. 

TITLUL  PROIECTULUI PARTENERI 

 
1. 

Acord de parteneriat pentru 
implementarea Proiectului 

educativ jude eană”SOLIDARIă
PENTRUăOăLUMEăMAIăBUN ” 

I.S.J. S laj,ăCJRAEăS laj,ăAsocia iaă ”Plai Transilvan”,ăAsocia iaă
Prader Willi dină România,ă coalaă Gimnazial ă ”M.ă Eminescu”,ă

coalaăGimnazial ă”C.ăCoposu”,ă coalaăGimnazial ă”Gh.ăLaz r”,ă
Seminarul Ortodoxă”Sf.ăNicolae”, Liceul de Art ă”I. Sima” Zal u, 
Liceulă Pedagogică ”Gh.ă incai” Zal u, Liceul Tehnologică ”L.ă Re-
breanu”ă Hida,ă coalaă Gimnazial ă ”T.ă Cre u”ă N pradea,ă coalaă
Gimnazial  Nr. 1 Agrij 

2 SOLIDARI PENTRU O LUME 
MAIăBUN  

Asocia iaă”Plai Transilvan” 
Asocia iaăAPOSTOLI,ăAtena,ăGrecia 

3 Acord de parteneriată”PETALE-
NăVÂNT” 

Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”ăZal uă 

4 Arat -mi INTEGRARE! 
Proiect educativ cu participare 
International ăînscrisăInăăCAERă

2016, pozitia 1440 

- Şcoala Gimnazial  ,,Corneliu Coposu” Zal u  
- Şcoala Gimnazial  ,,Octavian Goga” Jibou  
- Biblioteca Judeteana ”Ioni ăScipione B descu”ăS laj in 

colaborare cu CSEI Simleu Silvaniei, structura ”Speran a”ă
Zal u  

- Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zal u 
- Liceul de Arta ”Ioan Sima” Zal u 
- Şcoala Gimnazial  Special  Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova  
- Centrul Şcolar de Educa ie Incluziv  Nr 1 Oradea 
- coala Gimnaziala Speciala ”Transilvania” Baciu, Cluj 

Napoca 
- coalaăGimnazial ăNră21ăSibiu 
- coalaăGimnazial ăSpecial  Baia Mare 
- Sumter High School, Carolina de Sud, SUA 

5 ȘÂMBETULăCOPIL RIEI - coala ”CorneliuăCoposu”ăZal u 

6 ÎNVA ăS ăÎNTINȘIăOăMÂN ! I.S.J. S laj;ăCruceaăRoşieăS laj;ăGr dini aăcuăPNăNr.ă8ăZal u 

7 STOPăADIC IILORăŞIă
VIOLEN EI 

ISJăS laj,ăCJRAEăS laj,ăEpiscopiaăS lajului 

 

8 

 
ANSE EGALE 

Proiect educativ social,  înscris în 
CAER 2016, Cod.1439 

ClubulăCopiilorăTârguăNeam ,ăColegiulăNa ională„MihaiăEminescu”ă
Baia-Mare, LiceulăTeoretică „I.C.ăDr guşanu”ăVictoria,ăLiceulăTe-
oretică „Ioană Pascu”,  Liceulă Tehnologică „Ionă Creang ”ă Curtici,ă
Liceulă Teoretică „Mihaiă Viteazul”ă Caracal,ă Colegiulă Na ională
Voca ională „Nicolaeă Titulescu”ă Slatina, jud. Olt, Liceul Teoretic 
„PavelăDan”ăCâmpiaăTurzii,ăLiceulăTeoreticăCarei,ăLiceulăOrtodox 
„Sfântulă Nicolae”ă Zal u,ă jud.ă S laj,ă Şcoalaă Gimnazial ă Strem ,ă
jud.ă Alba,ă ă Şcoalaă Gimnazial ă „Georgeă Topârceanu”ă Bucureşti,ă
Şcoalaă Gimnazial ă „Anastasiaă Popescu”ă Bucureşti,ă Şcoalaă
Gimnazial ă „Nicolaeă B lcescu”ă Craiova,ă jud. Dolj,ă Şcoalaă
Gimnazial ă Uriu,ă jud.ă Bistri a-N s ud,ă Şcoalaă Gimnazial ă Nr.ă 2ă
Lugoj,ă Şcoalaă Gimnazial ă „Constantină S voiu”ă Târguă Jiu,ă jud. 
Gorj,ăŞcoalaăGimnazial ă„GeorgeăCoşbuc”ăjud. Constan a, Şcoa-
la Gimnazial ă „Petofiă Sandor”ă Colt u,ă jud.ă Maramureş,ă Şcoalaă
Gimnazial ăNr. 18ăBaiaăMare,ăjud.ăMaramureş,ăŞcoalaăGimnazi-
al  „Nichitaă St nescu”ă Baiaă Mare,ă jud.ă Maramureş,ă Şcoalaă
Gimnazial ăBaiaăSprie,ăstructuraăChiuzbaia,ă jude ul Maramureş,ă
Şcoalaă Gimnazial ă „Dimitrieă Cantemir”ă Oradea,ă jude ulă Bihor,ă
Şcoalaă Gimnazial ă Nr.ă 25ă Sibiu,ă jud. Sibiu,ă Şcoalaă Gimnazial ă
Nocrich, jud. Sibiu, ŞcoalaăGimnazial ă "MihaiăEminescu"ăZal u,ă
Şcoalaă Gimnazial ă "Simionă B rnu iu"ă Zal u,ă Gradini aă cuă P.ă N.ă
Nr.ă8ăZal u,ă  Asocia ia PartidaăRomiloră „Pro-Europa”,ăsucursala 
S laj, Catedrala Episcopal ă „În l areaă Domnului”ă Zal u,ă jud.ă
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S laj 

9 M NÂNCăS N TOS,ăCRESCă
FRUMOS,ăM ăDEȘVOLTă

ARMONIOS! 

LiceulăTehnologică”LiviuăRebreanu,,ăHida,ă coalaăGeneral ă„Iuliuă
Maniu”ăZal u,ăŞcoalaăGeneral ă„CorneliuăCoposu”  Zal u,ăŞcoa-
laă Gimnazialaă “Gheorgheă incai”ă Zal u,ă coalaă Gimnazial ă
Româna i,ă coalaăPostliceal ăSanitar ăZal u,ăGr dini aăcuăP.P.ă
“Dumbravaă Minunat ,ă Brut riaă Sandana Zal u,  Asocia iaă
PRADER-WILLI, CatedralaăEpiscopieiăS lajului,ăBiserica Sfânta 
Vineri 

10 SPECTATORI ÎN LUMEA 
POVE TILOR! 

Biblioteca Jude ean  ”Ioni ăScipioneăB descu” S laj 

11 ÎMPREUN ăDEăCR CIUN! Liceul Pedagogic ”Gheorgheă incai” Zal u 

12 DESPRE OAMENI coalaăGimnazial ă,,MihaiăEminescu”ăZal u,ăInspectoratulă colară
ală Jude uluiă S laj,ă Prim riaă Municipiuluiă Zal u,ă Casaă Corpuluiă
Didactic,ă Centrulă deă Cultur ă iă Art ă ală Jude uluiă S laj,ă CJRAEă
S laj,ăBibliotecaăJude ean ă,,Ioni ăScipioneăB descu”,ăAsocia iaă
Înv torilorăS l jeni,ăMuzeulăJude eanădeă Istorieă iăArt ăZal u, 
Asocia iaă,,Voiniceii” 

13 NOTAă10ăPENTRUăS N TATE!ă
ÎNVA ăS ăACORȘIăPRIMULă

AJUTOR! 

coalaă Gimnazial ă ,,Mihaiă Eminescu”ă Zal u,ă ISUă S laj 
(SMURD),ăUnitateaăMilitar ăNr.ă01468ă imleuăSilvaniei 

14 S.O.S.- LIMBAăROMÂN ! coalaă Gimnazial ă ,,Mihaiă Eminescu”ă Zal u,ă C.S.E.I.ă imleuă
Silvaniei,ăstructuraă,,Speran a”ăZal u 

15 ÎNVA ăS ăÎNTINȘIăOăMÂN ! I.S.J. S laj,ăCruceaăRoşieăS laj,ăGr dini aăcuăPNăNr.ă8ăZal u 

16 BISERICA, TINERII SI 
COLINDELE! 

I.S.J. S laj,ă EpiscopiaăS lajului 

17 CREANG ăŞIăAMINTIRILEăLUI Liceul Tehnologic „IonăCreang ”ăCurtici,ăjud. Arad 

18 MAI APROAPE DE COPII 
SPECIALI. SPORTăF R  

FRONTIERE 

CSEI Simleu Silvaniei, structura ”Speranta”ăZalau,ăLiceulăPeda-
gogicăă”Gh. incai”ăZal u 

19 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
( ACT. SNAC) 

C.S.EI. imleuă Silvaniei,ă structuraă ”Speran a”ă Zal u,ă Liceulă
Tehnologică”VoievodulăGelu”ăZal u 

20 PROTOCOL DE COLABORARE 
( ACT. SNAC) 

C.S.EI. imleuă Silvaniei,ă structuraă ”Speran a”ă Zal u,ă coalaă
Gimnazial ăNr.ă1ăHereclean 

21 PROTOCOL DE PARTENERIAT C.S.EI. imleu Silvaniei,ă structuraă ”Speran a”ă Zal u,ă coalaă
Gimnazial ăSpecial ăTârgovi te 

22 Oă ANS ăPENTRUăFIECARE! coalaă Gimnazial ă ”Porolissum” Zal u,ă coalaă Gimnazial ă
”Georgeă Co buc” Zal u, coalaă Gimnazial ă  ”M. Eminescu” 
Zal u,ă coala Gimnazial ă ”Avramă Iancu”ăZal u,ă coala Gimna-
zial  Nr. 1  Agrij,ă coalaă Gimnazial ă ”Corneliuă Coposu”ă Zal u, 

coalaăGimnazial  ”LucianăBlaga”ăJibou,ă coalaăGimnazial ă ”A. 
Mure anu”ăCehuăSilvaniei 

23 PROIECTULăINTERJUDE EANă
”INIMIăPENTRUăINIMI” 

”SOLIDARIăPENTRU O LUME 
MAIăBUN ” 

coalaă Gimnazial ă ”Porolissum” Zal u,ă coalaă Gimnazial  
”Georgeă Co buc” Zal u, Centrulă colară deă Educa ieă Incluziv ă
Oradeaă,ăCentrulă colarăpentru Educa ieăIncluziv ă imleuă 
Silvaniei, structuraă”Speran a” Zal u 

24 PROTOCOL DE COLABORARE 
- 

”COLIND M,ăCOLIND M...” 

Centrulă colarăpentru Educa ieăIncluziv ă imleu-Silvaniei, struc-
turaă”Speran a”ăZal u,ă Complexul de Servicii Comunitare pentru 
CopiiăcuăHandicapăZal u 

25 PROIECTULă”ÎMPREUN ă
PENTRUăOăLUMEăMAIăBUN ” 

”COPIIIăLUMIIăÎMPREUN ” 
”AJUT M,ăNEăIMPLIC MăÎNă

VIA AăSOCIAL ” 

Centrulă colarăpentruăEduca ieăIncluziv ă imleuăSilvaniei,ă 
structuraă ”Speran a”ă Zal u, coalaă Gimnazal ă ”Porolossum” 
Zal u, coalaăGimnazial ă”GeorgeăCo buc” Zal u 
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 9.9.ăăREZULTATEăăDEOSEBITEăOB INUTEăLAăCONCURSURIă IăFESTIVALURI 

CSEIă imleuăSilvanieiă 

 
 

REZULTATE  DEOSEBITE OB INUTEăLAăCSEI, STRUCTURA ”SPERAN A” 
 

Nr. 
crt. 

 
CONCURS 

 

REZULTATE 
OB INUTE 

1.  ,,S rb toareaă Crizantemelor”ă concursă interjude eană deă crea ieă
plastic ă iăliterar ,ănoiembrieă2015ăedi iaăa V-a, Fl mânzi 

Premiul I 
Premiul II 

2.  ,,Magiaă Toamnei”ă – concurs interan ională deă crea ieă plastic ,ă
octombrie 2015, Timi oara 

Diplom ă ă deăăăăă
participare 

3.  Proiectăeduca ional: „SuntăcopilăînăRomânia” Premiul III 

4.  Concursul interna ională deă crea ieă plastic ă şiă abilitateă manual ă
,,Splendoarea iernii prin ochi de copil,, 

 

5.  Concurs  interjude eanădeăcrea ieăliterar ăşiăartístico-plastic  
“Toamnaăprinăochiădeăcopil” 

Premiul I - 2 
Permiul I 

6.  Concursăinterjude ean - ”Icoana Sf. Andrei - Prilej de întâlnire” Premiul I  
Premiul II 
Premiul III 

7.  Concursăna ional ”Toamna un cântec înăculoare” Premiul I 
Premiul II - 2 
Premiul III 

8.  Toamna,ă bog ieă iă culoareă – concursă interjude eană deă crea ieă
plastic , edi ia a III-a, noiembrie 2015, Borca,ăjud.ăNeam  

Premiul I - 6 
Premiul II - 8 
Premiul III - 2 

9.  FestivalulăInterna ional ,,Na terea Domnului- DarădeăCr ciun”,ă edi ia 
a VIII-a,  decembrie 2015, Oradea 

Premiul II 

10. Concursă interjude ean,ă ,,Anotimpuri”,ă crea ieă plastic , edi ia I,  
imleu Silvaniei  

Premiul I - 4 
Premiul II - 4 
Premiul III - 2 

Nr. 
crt. 

 
CONCURS 

 

REZULTATE 
OB INUTE 

1.  FestivalăCulturalăNa ională”BOGA IILEăTOAMNEI”,ăedi iaăaăVII-
a, Oradea 

Men iune 

2.  Proiectă Interjude eană ,,INIMI PENTRU INIMI,, ed. VIII-a, 
organizat cu ocazia Zilei Interna ionaleă Aă Persoaneloră Cuă
Dizabilit i,ă3ăDecembrieă2015,ăOradea 

Diplom ădeăparticipare 

3.  Festivalul interna ională ,,NA TEREAă DOMNULUI,,ă - DAR DE 
CR CIUN,ăedi ia a-VIII-a, 9 decembrie 2015, Oradea 

Premiul II 

4.  FestivalulăCulturalăInterna ională”ăBog iileăToamnei”, Oradea Men iune 
5.  Proiect interjude eană ”INIMIă PENTRUă INIMI”,ă edi iaă aă VIII-a 

2015, Oradea 
Premiul I 

6.  Concursul interjude eană deă crea ieă plastic :ă „TOAMN ă
BOG IEăŞIăCULOARE”, edi iaăaăIII-a 

Locul I 

7.  Festivalul interna ională „NAŞTEREA DOMNULUI, DAR DE 
CR CIUN”, edi iaăaăVIII-a 

Locul II 

8.  „IcoanaăSf.ăAndrei-Prilejădeăîntâlnire” Premiul I 
9.  Potă iăeuăs  scriu frumos! 

 
Locul I - 3 
Locul II - 5 
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CAPITOLUL X 
 

ÎNV MÂNTăÎNăLIMBILEăMINORIT ILORăNA IONALE 
 
Analiza multi-dimensional ă aă conceptuluiă privindă educa iaă cet eanuluiă dină perspectivaă

politiciloră democratice,ă incluziveă şiă participativeă reclam ă regîndirea, reconceptualizarea statutului 
şcolii,ă înăcorespundereăcuă finalitateaămajor ăaăeduca iei:ăaă înv aăs ă tr ieştiă împreun ăcuăceilal i.ă
Aceast ă component ă seă refer ă laă deprindereaă de ”aă tr iă impreun ă cuă ceilalţi,ă prină dezvoltareaă
cunoaşteriiă celuilalt,ă aă istorieiă sale,ă aă tradiţiiloră şiă aă spiritualit ţiiă sale”, obiectiv realizabil printr-o 
educa ieăintercultural . 

 Dinăperspectivaăcultiv riiăşiăpromov riiăacestorăvalori,ărolulăşcoliiăesteădeosebitădeăimportantă
înă transformareaă diferen eloră într-oă şans ă aă dezvolt riiă personaleă şiă aă comunit iiă şi,ă respectiv,ă
diminuareaă loră caă surs ă deă prejudec i,ă tensiuni.ă Şcoalaă esteă chemat ă s ă ofereă prină intermediulă
educa ieiă interculturaleă ună modelă deă convie uireă paşnic ă şiă constructiv ă într-o societate în care 
locuiesc împreun ă membriiă maiă multoră grupuriă etnice.ă Astaă presupuneă oă metodologieă axat ă peă
integrareaăînăspa iulăeduca ionalăaăunorăprincipiiăprecum:ătoleran a,ăegalitatea,ăcomplementaritateaă
valorilor,ă valorizareaă specificuluiă spirituală ală valoriloră localeă ataşîndu-le la valorile generale ale 
umanit ii,ă valorificareaă cadruluiă educa ională înă spiritulă diversit ii,ă drepturiloră omului,ă egalit iiă deă
şanse,ădialoguluiăintercultural,ăpromov riiăidentit iiăşiăcet eniei. 

 
10.1. OBIECTIVEă ŞIă DIMENSIUNIă ALEă ÎNV MÂNTULUIă ÎN LIMBILE MATERNE 
(MAGHIAR ,ăSLOVAC ,ăGERMAN ):  
 Eficientizareaăactivit iiă deămonitorizare,ăevaluareăşiă control,ă identificareaăpunctelorăslabeăşiăaă

punctelorătariăînăactivitate,ăprelucrareaădatelorăob inute,ăvalorificareaărezultatelorăevalu rii;ă 
 Asigurarea calit iiăactivit iiădeăproiectare,ăaăcon inutuluiăşiăcerin elorăprogramelorăşcolare;ă 
 Creştereaăcalit iiăserviciilorăînăeduca ieăprinăformarea personalului didactic. 
Eficientizareaăactivit iiăcadrelor,ăaăcomisiilorămetodice,ăaăCercurilor pedagogice pe disciplin :  
 Utilizareaăunorănoiătehniciăşiămetodeădeăpredare-înv are-evaluare,ăatingereaăstandardelorăşiăaă

finalit ilorăeduca ionaleăspecificeădisciplinei;ăă 
 Optimizareaă instrumenteloră deă evaluareă aă progresuluiă şcolară ală elevilor,ă aă competen eloră

dobândite;  
 Sprijinireaăelevilorăînăatingereaăperforman eiăşcolareălaăconcursurileăşcolareădeăspecialitate;ă 
 Colaborarea cu mijloacele mass-mediaălocale,ăînăvedereaăinform riiăopinieiăpublice;ă 
 Extindereaăşiăeficientizareaăparteneriatului,ăcolaborareaăcuăO.N.G. – uri,ăasocia ii, 
funda ii,ăinstitu iiădeăcultur ăşiăart .  
 
10.2ăRE EAUAă COLAR ăÎNăÎNV MÂNTULăPENTRUăMINORIT I 
a)ăÎnv mântulăcuăpredareăînălimbaămaghiar  

Ciclul de 
înv mânt pre colar primar gimnazial liceal profesional postliceal alte 

Num r loca ii 51 45 26 10 5 0 1 
Num r 
grupe/ clase 

82 141 105 54 8 0 4 

Num răcopii/ă
elevi 

1437 2227 1983 1387 160 0 102 

 
b)ăÎnv mântulăcuăpredareăînălimbaăslovac  

Ciclulădeăînv mânt pre colar primar gimnazial liceal profesional 

Num răloca ii 2 4 1 0 0 

Num răgrupe/clase 2 3 2 0 0 

Num răcopii/ăelevi 31 41 40 0 0 
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c)ăÎnv mântulăcuăpredareăînălimbaăgerman  

Ciclulădeăînv mânt pre colari primar gimnazial liceal profesional 

Num răloca ii 2 1 1 1 0 

Num răgrupe/clase 2 5 4 0,5 0 

Num răcopii/ăelevi 50 90 55 4 0 

 
d)ăPredareaălimbiiămaterneălaăclaseăcuăpredareăînălimbaăromân  
 Limbaă matern ă maghiar ă esteă studiat ,ă laă cerere,ă ă deă c treă eleviiă înscri iă laă claseă cuă
predareăînălimbaăromân ăînă4ăloca iiăînsumândăunănum rădeă10ăeleviălaăciclulăprimară(oăgrup )ă iă68ă
elevi la ciclul gimnazial (4 grupe).  
 De asemenea s-aămen inutăstudiulălimbiiămaterneărromaniăînă6ăloca iiăcuă611ăeleviădinăciclulă
primară iăgimnazial. 
 
10.3ăASIGURAREAăCALIT IIăACTIVIT II EDUCA IONALE 
a) Resurse umane 

Cultivareaălimbiiă iăliteraturiiămaterneăesteăfundamentat ă iădezvoltat ăînă coal .ă 
Suntemă convin i,ă credem,ă c ă nivelulă educa ieiă iă performan aă esteă determinat ă înă mareă

m sur ădeăpersonalitateaădasc lului,ădeăpreg tireaăprofesional ă iăpedagogic ăalăacestuia. 
Formareaă continu ă iă perfec ionareaă profesional ă aă cadruluiă didactică esteă necesar ă atâtă

datorit ăexplozieiăăinforma ionaleăurmat ădeăschimb riăcontinue,ăcâtă iădatorit ăpoten ialelorăpierderiă
cognitive. Numai printr-oă reactualizareă şiă perfec ionareă sistematic ă şiă constant ă aă preg tiriiă
profesionaleălaăunănivelă înaltădeăperforman ,ăprintr-o formare continu ăse poate evita ceea ce se 
numeşteăplafonareăprofesional ,ărutin ,ăpreg tireăslab ăsauămediocr .ă 

Dină37ăcatedreădeălimbaă iăliteraturaămaghiar ,ăă32ăsuntăsuntăocupateădeăprofesoriătitulariă iă
5 de profesori suplinitori (1 necalificat). 

Formareaăini ial ăaăpersonaluluiădidacticăcuprindeăoăpreg tireăpsihologic ă iăoăpreg tireăpe-
dagogic ă deă baz ,ă iară urm torulă pasă esteă sus ineraă examenuluiă deă definitivareă înă inv t m nt.ă
Preg tireaădeăspecialitate,ămetodic ,ăpsihopedagogieăcontinu ăprinăexamenulădeăgradădidacticăIIă iă
examenul de gradul I. 
            Profesoriiădeă limbaămatern ăparticip ăanuală laăcursuriădeăperfec ionare, doctorate - 3 pro-
fesoriăînscri i,ăsauăactivit iăînăcomisiiămetodiceăşiăaleădirigin ilor,ăcercuriăpedagogice,ăsimpozioaneă
ştiin ifice, întâlniriăpedagogice,ăreuniuni.ăCadreleădidacticeădinăînv mântulăprimarăsec iaămaghiar ă
auăparticipatălaă6ăcursuriădeăperfec ionareă iăauăorganizatăaăIV-aăedi ieăSimpozionului interjude eană
de pedagogie-metodic . 
            Laă înv mântulă înă limbaăslovac ,ăproblemaă încadr riiăcuăprofesorădeă limb ămatern ăesteă
rezolvat ăprinătransferulăuneiăpersoaneăcalificateădinăjude ulăBihor. 
           Cadreleădidacticeădinăînv mântulăînălimbaăgerman ăparticip ălaăcursuriădeăformareă iăper-
fec ionareăsubăîndrumarea centrelorămetodiceăna ionaleădinăRomâniaă iăGermania.  

Dintreă ceiă 6ă profesoriă pentruă predareaă limbiiă rromani,ă doiă suntă califica iă celelalteă oreă fiindă
predateădeăsuplinitoriănecalifica iăabsolven iăaiăcursurilorădeăvar ăorganizateăanual.ă colileă înăcareă
se pred ă limbaămatern ăsunt:ăTusa,ăMală2,ăPustaăNr.ă1,ăCheudă1ă iă2,ăAlma uă iă ”Lucian Blaga” 
Jibou.ăLaănivelulămultorăalteăcomunit iăseăsimteănecesitateaăîncadr riiăprofesorilorădeălimbaărroma-
ni,ă ace tiaă pentruă c ă copiiiă trebuieă ajuta iă s ă seă cultive,ă s ă seă afirmeă şiă s -şiă onorezeă rolulă deă
purt toriădeăvaloriăînăsocietate.ăUnăprofesorăbunăvegheaz ăcuăpricepereăeleviiăs iăînăformareaălorăcaă
temerariăşiăneobosi iăpromotoriăaiăneamuluiădinăcareăseătrag. 
Unăaltăajutorăăesteăămediatorulăşcolar,ăpersoan ăcareăare rolul de a:  

 Facilitaădialogulădintreăşcoal ,ăfamilieăşiăcomunitate; 
 Monitorizaăcopiiiădeăvârst ăpreşcolar ăcareănuăsuntăînscrişiălaăgr dini ăşiăăsprijiniăfamiliileăînă

demersurile necesare pentru înscrierea copiilor lor; 
 Monitorizaăcopiiiădeăvârst ăşcolar ăcareănuăauăfostăniciodat ăînscrişiălaăşcoal ,ăaăg siăsolu iiă

pentruăintegrareaălorăşcolar ăsauăpentruăaccesulălorălaăprogrameăalternativeădeăeduca ie; 
 Colectaădateărelevanteăpentruămonitorizareaăaccesuluiăcopiilorălaăînv mântulăobligatoriuăşiă

a transmiteăşcolilorăpentruăg sireaădeăsolu ii; 
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 Identificaăproblemeleăeduca ionaleăsauădeăalt ănatur ăceăarăputeaăafectaăfrecventareaăşcolii; 
 Informaăfamiliileădespreărolulăşcoliiăşiăprevederileălegislativeăprivindăfrecventareaăşcoliiădeă

c treăcopii; 
 Informa autorit ileădespreăoriceăînc lcareăaădrepturilorăcopilului. 

 Num rulă mediatoriloră colariă încadra iă înă sistemulă educa ională s l jean este 6, persoane 
formateă prină proiectulă PHARE.ă Unit ileă colareă careă beneficiaz ă deă acestă ajutoră suntă Alma u,ă
Valc uădeăSus,ăCheud,ăNu fal u,ăDer idaă iăTusa.ă 
 Laă aceast ă dat ă exist ă 2ă posturiă deă mediatoră colară blocate (Draguă iă Jibou),ă posturiă
necesareăcareădup ădeblocareăpotăfiăocupateăimediatădeăpersoaneăcompetenteă iădejaăformateăprină
participareaălaăcursuriăorganizateădeăMEC  iăcâtevaăorganiza iiăneguvernamentale. 
 
b)ăExameneăna ionaleă 
-  ExameneleăNa ionaleăpentru clasa a VIII-aălaălimbaămatern  

Limba de 
predare 

Num ră 
înscri i 

Num ră 
prezen i 

NOTEăLIMBAăMATERN  

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 
8-

8,99 
9-9,99 10 

Maghiar  394 385 18 51 70 87 99 59 1 

Slovac  8 7 0 2 2 1 2 0 0 

German  11 10 5 1 2 1 1 0 0 

Total: 413 402 23 54 74 89 102 59 1 

 

Limba de 
predare 

Num ră 
înscri i 

Num ră 
prezen i 

MEDII EN8 LA CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA 
MATERN  

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Maghiar  394 385 114 56 65 57 63 30 0 

Slovac  8 7 4 1 2 0 0 0 0 

German  11 10 2 1 0 3 3 1 0 

Total: 413 402 120 58 67 60 66 31 0 

 
 Examen de Bacalaureat,  

iunie-iulie 2015 
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365 
(95,7%) 

36 58 87 90 97 8 30  16  26  

 
August-septembrie 2015 
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Scris 106 
99 

(96,12
%) 

17 33 32 15 2 0 89 4 3 

 
c)ăConcursuriăă iăolimpiadeă colare 
- ConcursulăNa ionalădeăOrtografieă”SimonyiăZsigmond” 

 Înscri iălaăetapaăjude ean ă- V-35, VI-21, VII- 33, VIII- 51  elevi 
 Etapaăna ional ăClujăNapoca, 2016 – rezultate 

 

Clasa Unitateaădeăînv mânt Rezultat 
etapaăna ional  

a V-a coalaăGimnazial ăNr.1ăVîr ol  II 
a VI-a coalaăGimnazial ă”SimionăB rnu iu”ăăZal u Men iune 
a VII-a coalaăGimnazial ă”MihaiăEminescu”ăZal uă II 
a VIII-a  coalaăGimnazial ă”SimionăB rnu iu”ăăZal u 

 
 

- Olimpiadaădeălimbaă iăliteraturaămaghiar ă”MikesăKelemen”ă 
Etapaăna ional ,ăArad, 2016 
 

Unitateaădeăînv mânt Clasa 
Faza 

jude ean  
Fazaăna ional  

coalaăGimnazial ăNr.1ăVîr ol  V I 
Men iune 

Premiu special 
ŞcoalaăGimnazial ăSimionăB rnu iuăZal u VI I Premiu special 
LiceulăTehnologicăNr.1ăS rm ag VI II 

 
ŞcoalaăGimnazial ăNr.1ăPericei VIII I Premiu special 

Liceul Reformat "Wesselényi"ăZal u VIII II 
 

ColegiulăNa ionalăSilvaniaăZal u IX I 
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ColegiulăNa ionalăSilvaniaăZal u XI II 
 

ColegiulăNa ionalăSilvaniaăZal u XI I 
II 

Premiu special 
ColegiulăNa ionalăSilvaniaăZal u XII I  

 
Olimpiadaădeălimbaăslovac  
Etapaăna ional ,ăZal u,ă2016 

Clasa coalaădeăprovenien  Faza jude ean  Fazaăna ional  

VII ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăăF getu I Men iune 

VII ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăăF getu II   

VIII ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăăF getu I Premiul III 

VIII ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăăF getu II   
 

Olimpiadaădeălimbaăgerman  
Etapaăna ional ,ăOradea, 2016 

Clasa coalaădeăprovenien  Faza jude ean  

VII coalaăGimnazial ă”MihaiăEminescu”ăZal u I 
VIII coalaăGimnazial ă”MihaiăEminescu”ăZal u I 
 XII LiceulăPedagogică”Gheorgheă incai”ăZal u I 

  
 Doi elevi auăob inutăăPREMIULăI,ăînăcadrulăproiectuluiă„OradeaăundăUmgebung”ărealizatălaă
OlimpiadaăŞcolar ădeăLimbaăşiăLiteraturaăGerman ăMatern ,ăetapaăna ional ,ăOradea,ă18-21 aprilie 
2016. 
 Participareaăelevilorădinăînv mântulăprimar- limba de predare maghiar ,ălaăetapaăna ional ă
a 8 concursuriă colareărecunoscuteădeăMENC ,ăob inând: 

o Premiul I: 1 elev 
o Premiul II: 2 elevi 
o Premiul III.: 2 elevi 
o Men iuni:ă3ăelevi 
o Premiu special: 15 elevi 

 
 Olimpiadaă Interna ional ă deă Limb ,ă Literatur ă iă Cultur ă Maghiar ă „APÁCZAI CSERE 
JÁNOS”- 2016 unde ColegiulăNa ională”Silvania” Zal u aăob inutăunălocăI. 
  
 10.4. Proiecteă iăactivit iăextraşcolare 

Pentruăformareaăşiădezvoltareaăpersonalit iiăelevilorăconsider măimportant ăparticipareaăloră
laăactivit iăextracurriculare,ăextraşcolare.ăMultitudineaăşiădiversitateaăacestorăactivit iăseăremarc ă
atâtălaănivelulăşcolilor, câtăşiălaănivelăjude ean:ăFestivalulădeăteatruăPADIFădeălaăCehuăSilvaniei,ăcon-
cursuriă deă recitareă laă Colegiulă Na ională „Silvania”ă Zal u,ă la Şcoalaă Gimnazial  Nr. 1 Vîrşol ,ă laă
Şcoalaă Gimnazial ă „Petriă Mor”ă Nuşfal u,ă laă Liceulă Tehnologică „Octaviană Goga”ă Jibou,ă laă coalaă
Gimnazial ă”AdyăEndre”ăLompirt,ăconcursădeăpovestitorădeălaăŞcoalaăGimnazial ă„GyulaffyăLaszlo”ă
Cehu Silvaniei, festivalul de lunaămaiăsauăconcursulădeăinterpretareăhazlieădeălaăŞcoalaăGimnazial ă
„M. Eminescu”ăZal u  ş.a. 

Elevii din clasele primare s-auăremarcată laă16ăconcursuriă jude eneăorganizateă înă16ăunit iă
colareădiferiteăexcelândăprinădiversitatea,ăcalitateaă iăpopularitatea acestora. 

Şcoalaăpoateăde ineăunărolămajorăînăp strareaăspirituluiădeălibertateăşiătoleran ăalătinereiăge-
nera ii.ăă 

Elă trebuieăs ă îiă înve eăpeătineriăs ăconvie uiasc ă într-oăsocietateădeschis ăşiă liber ,ă funda-
mentat ă peă autoritateaă valoriloră împ rt şite. În acest sens, un real succes a avut proiectul edu-
ca ionalăorganizatăpeăbazaăparteneriatuluiăîntreă11ăunit iădeăînv mântă iă24ăinstitu ii/ăfirmeădină10ă
localit i,ăcuăconcursulăaăă199ăcadreădidacticeădină135ăclase/ăgrupeă iă1763ăcopii/elevi. 
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10.5. Integrareaăcopiilorăşiătinerilorărromiăînăprocesulăinstructivăeducativ 

Misiuneaă InspectoratuluiăŞcolară Jude eanăS laj,ă cuă referireă laăproblemaăaccesuluiă laăedu-
ca ieăpentruăgrupurileădezavantajate,ăesteăaceeaădeăaăgarantaăşanseăegaleălaăeduca ieăşiăafirmare 
oric ruiăcopil,ădezvoltareaăpersonalit iiăsaleăaătalentelorăşiăabilit ilorămintaleăşiăfiziceălaăunăpoten ială
maxim. 

Viziuneaăseă îndreapt ă spre certificareaă tuturoră unit iloră ă deă înv mântăpreuniversitară dină
re eauaăşcolar ăaăjude uluiăS lajăcaăŞCOAL ăINCLUZIV ăadic : 

 oăşcoal ăatractiv ă iădeschis ăc treăcomunitate 
 institu ieăcareăs ăaib ăcaăscopădezvoltareaăprinăeduca ieăaăcomunit ii 
 unăobservatorăalănevoilorăeduca ionaleăaleăcomunit ii,ădarăşiăaăpie eiămuncii 
 unăfurnizorădeăserviciiăeduca ionaleăc treăcomunitate 
 şcoal ăcareănuăblocheaz ăaccesulălaăeduca ieăaăniciăunuiăgrup,ănuălimiteaz ănivelulădeăedu-

ca ieăpentruănimeni,ănuăimpuneăcondi iiăcareălezeaz ădemnitateaăuman . 
 Direc iileă deă ac iuneă pentruă respectareaă misiuniiă iă viziuniiă amintiteă maiă sus, se concreti-
zeaz ăprin: 
 Asigurareaăaccesuluiă laăeducaţiaădeăbaz ăpentruătoţiăcopiii,ă tineriiăşiăadul ii,ăprinăprogrameăac-

tualizateăşiăadaptateăgrupuriloră int ăprintr-oăpolitic ăcoerent ăşiăprinămijloaceăadecvate; 
 Cuprindereaăintegral ăaăpreşcolaruluiăîn înv ţ mântulăpreşcolar; 
 Relansareaăeducaţieiăînăînv ţ mântulăruralăprinăîncadrareaăcuăcadreădidacticeăcalificateă iădota-

reaăşcolilorăcuămijloaceămoderne deăînv mânt; 
 Formareaă tineriloră înăspiritulăeducaţieiăpermanente,ăprinădiversificareaăşiăextindereaăofertei de 

educa ieăprintr-unăparteneriatăsus inutăcuăprincipaliiăactoriăaiăproceselorăeduca ionaleă (institu iiă
publice,ăsocietateaăcivil ,ăparteneriăsociali,ăcentreădeăresurseăşiăinovare); 

 Asigurareaăcalit ţiiăserviciilorădeăsprijinăeducaţional personalizat pentru copiii cu CES, orientare 
şcolar ăşiăconsiliereăprofesional . 

„Dezvoltareaă înc ă dină primeleă etapeă aleă copil rieiă influenţeaz ă perspectiveleă unuiă copilă şiă
oportunit ţileăpeă careă leă vaăaveaăpentruă restulă vieţii," a afirmat Sandor Karacsony, economist în 
domeniulădezvolt riiăumaneăînăcadrulăB nciiăMondiale,ă„iarăobiectivulăpropuseiăabord riăaăîntregului 
cicluădeă viaţ ă esteăacelaădeăaăoferiă oportunit ţiă egaleăurm toareiă generaţiiă deă romiă şi,ă înăacelaşiă
timp,ădeăaă sporiă nivelulă bun st riiă familiiloră lor." Citatulă reprodusăesteămenită s ă subliniezeă impor-
tan aăeduca iei,ăaă colii,ăînăvia aăfiec ruiăindivid.ă 

Studiindăhartaă jude uluiăS lajă iă încercândăs ăvizualiz măunit ileădeă înv mântăcuănum ră
ridicată deă copiiă romi,ă constat mă c ă acesteaă sunt:ă colileă gimnazialeă dină Derşida,ă ”Lucian Blaga” 
Jibou,ă Boghiş,ăTusa,ă Dragu,ă Buciumi,Şcoalaă Cheud,ă Agrij, Pust ă Nr.1 Şimleuă Şilvaniei,ă Filduă deă
Mijloc,ăAlmaşu,ăValc uădeăSus,ăRomânaşi,ăŞamşud,ă”Petri Mor” Nuşfal u,ăIp,ăPoiana Blenchii, Li-
ceul Tehnologic ”I.ăPop”ăIleanda, Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc,ădară iăŞcoalaăPrimar  Mal 2, re-
spectiv Cheud 2. 

Astfel primul aspect careătrebuieăstudiatăesteăceeaăceănumimă COLARIZAREAă,ăadic ă
înscrierea tuturor copiilor într-oăform ădeăînv mântăcorespunz toareăvârstei.ăSitua iaănumeric ăseă
prezint ăastfel: 
 

Num ră
elevi romi 

 
Ană colar 

 total elevi 
/copii 
romi 

Înv mânt 
Limba 

rromani 

Istorie 
iă

tradi ii 
rrome 

 
Pre colar 

 
Primar 

 
Gimnazial 

 
Liceal 

2012- 
2013 

4352 896 1876 1452 128 434 94 

2014- 
2015 

5064 1118 2234 1506 206 491 102 

2015- 
2016 

5934 1596 2524 1586 228 611 120 

Anual, în luna iulie, se desf oar ăadmitereaăeleviloră înă liceeăpeă locurileăspecialeăalocateă
absolven iloră rromi. Conformă legisla ieiă înăvigoare,ăseăacord ăcâteă2ă locuriăspecialeă (29ă iă30), în 
fiecareă clas ă deă liceuă existentă înă Planulă deă colarizareă ală jude ului.ă Repartizarea, absolven ilor 
clasei a VIII-aă careă prezint ă oă recomandareă dină parteaă uneiă organiza iiă rrome prin care demon-
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streaz ăc ăapar inăetniei,ăse face în ordinea mediilor de admitere, areă locă înă edin aăpublic ăpro-
gramat ă conformă Calendaruluiă admiterii pentru anul colară respectiv.ă Dină p cate,ă num rulă can-
dida ilorăînscri iăesteăredus: în anul 2015-25 elevi, în 2016-26 la câte  78 respectiv 112 locuri acor-
date. 

Multeă dină problemeleă semnalateă laă uneleă coli,ă absen e/ă abandon/ă ne colarizare/ă repe-
ten ie/ă nivelă sc zută de cuno tin eă sauă chiară indisciplin ,ă potă fiă remediateă cuă ajutorulă mediatoriloră
colari.ăAceast ănecesitateăesteăacut ăînăcazulăunorăcomunit iăcumăarăfiăFilduădeăMijloc,ăPust ăNr.ă

1,ăBoghi ,ăIleanda,ăBuciumi,ă am ud,ăAgrij,ăRomâna iădară iăînăalteăinstitu iiădeăînv mânt. 
Formareaămediatorilorăşcolariăromiăfaceăparteădinăcampania pentruăparticipareaăşcoal , pentru pre-
venireaăabandonulăşcolară iăvizeaz ăînăegal ăm sur ăfamiliile,ăşcolileăşiăcomunit ileă 

Înăceeaăceăpriveşteăvalorileăabandonuluiăşcolar,ăseăconstat ăc ,ăînăgeneral,ăceleămaiăridicateă
rateăaleăabandonuluiăşcolarădină înv mântulăprimarăsuntăspecificeăb ie ilorădinămediulăurban,ăur-
mate de cele caracteristice fetelor dină acelaşiă mediuă deă reziden .ă Analizaă dateloră eviden iaz ă
creşteriăsemnificative aleăabandonuluiăşcolarăînăgimnaziu,ămaiăalesălaăfeteleădinămediulărural. 

Studiileăneăarat ăc ădinăcategoriaăfactorilorăşcolariăasocia iăcuăsitua iaădeăriscădeăabandon,ă
auă fostă eviden iateă 5ă situa ii:ă rezultateă şcolareă slabeă (72,2ș);ă absenteismă ridicată (47,6%); ne-
frecventareaăgr dini eiă(45,3ș);ăparticipareăsc zut ă laăactivit iăextracurriculareă(31,8ș);ădificult iă
deăadaptareălaăethosulăşcolară(3-11%). 

Analizaăstatistic ăaăr spunsurilorăcadrelorădidacticeăprivindăfactoriiăindividualiăcareădetermin ă
riscul deăabandonăşcolarăarat ăfaptulăc ăexist ăoăconvergen ăaăopiniilorăactorilorăşcolariăinvestiga i.ă
Absenteismulăridicată(generat,ălaărândulăs uădeădiferiteătipuriădeăcauze,ăşiăcareăpoateăfiăintegrat,ămaiă
degrab ,ă înăcategoriaăfactorilorăşcolari),ădificult ileădeă înv areăprecumăşiămotiva iaăredus ăaăele-
vilorăpentruăactivit ileăşcolare,ăreprezint ăfactoriiămen iona iăcuăceaămaiămareăfrecven . 

Dateleăob inuteădinăparteaăcadrelorădidacticeăprivindă factoriiă familialiăşiăsocio-economici pe 
care îi percep ca avândărolăimportantăînăproducereaăabandonuluiăşcolarăne-au permis identificarea 
aăpatruămariăcategorii:ăfactoriădeănatur ăsocio-economic ,ăatitudineaăfamilieiăfa ădeăşcoal /educa iaă
copiilor,ămunca/activit ileălucrativeăînăgospod rieăşi/sauăînăafaraăacesteiaăşiăsitua iaăfamilial ăaăele-
vului. 

În reducerea factorilor negativi semnala iămaiăsusăseăpoateădovediăfoarteăutil ăoăpolitic ădeă
înfiin are,ălaănivelulăşcolilor,ăaăunorăcentreădeăînv areăpermanent ă(programădeăremediere),ăcareăs ă
permit ,ăatâtăelevilor/copiilor,ăcâtăşiăadul ilor,ăcontinuareaăstudiilor;ăconsiliereaăînăvedereaădezvolt riiă
şiă orient riiă şcolare,ă profesionale,ă personaleă şi/sauă dezvoltareaă unoră competen eă şiă aptitudiniă
necesareăuneiă(maiăbune)ăintegr ri socio-profesionale (lingvistice, de comunicare, de cooperare, de 
utilizare a calculatorului etc.).  

Înă egal ă m sur ă esteă nevoieă deă sus inerea activit iloră educative laă nivelulă eleviloră şiă aă
familiiloră acestora.ă Laă nivelulă factoriloră şcolari,ă seă demonstreaz ă c ă rezultateleă şcolareă slabeă re-
prezint ă oă premis ă important ă aă risculuiă deă abandonă şcolar.ă Faptulă c ă ună elevă nuă reuşeşteă s ă
ating ăstandardeleăimpuseădeăşcoal ănuăesteădoarăunărezultatăalăparticip riiăsaleălaăşcoal ,ăciăşiăoă
cauz ăcareăpoateădescurajaăpeămul iăeleviăs ăfrecventezeăşcoala.ă 

Analizând rezultatele la înv tur ăseăpoateăconchide c ăacesteaăsuntăsc zute.ă iătotodat ă
seăpoateăobservaăfaptulăc ăînăunit ileăşcolareăundeăs-auădesf şuratăoăserieădeăactivit iăremedialeă
sauădeăsus inereăcumăarăfi:ă”Şcoalaădup ă coal ”, ”AăDouaă ans ”,ăgr din eăestivaleăsauăalteăformeă
deă înv mântă alternative,ă standardulă educa ională esteă maiă ridicată înspreă mediu,ă procentulă deă
absenteismăşiăabandonăesteămultămaiăscazut. 
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CAPITOLUL XI 

 

PROIECTEăDEăFINAN AREăŞIăDOTAREă 
AăUNIT ILORăDEăÎNV MÂNT 

 
MinisterulăEduca ieiăNa ionaleă iăCercet riiă tiin ificeă împreun ăcuăceilal iă factoriă implica iă înă

sus inereaă şiă organizareaă procesuluiă deă instruireă şiă educa ieă aă preşcolariloră şiă elevilor,ă continu ă
reformaă înă domeniulă înv mântuluiă preuniversitar,ă concentrându-seă peă creştereaă calit iiă actuluiă
educa ionalăşiăpeăac iuneaădeăsus inereămaterial ăşiăeconomico-financiar ăaăacestuia. 

Obiectiveleăşiăpriorit ileăM.E.N.C.Ş.ăsuntăstructurateăîntr-o strategie de dezvoltare pe termen 
mediuăşiălung,ăcareăcuprindeămaiămulteăprogrameăşiădirec iiădeăac iune. 

Asigurareaăşiădezvoltareaăbazeiămaterialeăprecumăşiăfinan areaăînv mântuluiăpreuniversitar 
de stat suntă componen eă esen ialeă aleă politiciloră deă modernizareă şiă perfec ionareă aă actuluiă
educa ional. 
 

11.1.  PROIECTEăDEăFINAN AREăŞIăDOTAREăAăUNIT ILORăDEăÎNV MÂNTăDINă
BUGETULăMINISTERULăEDUCA IEIăNA IONALEă IăCERCET RIIă TIIN IFICE 

 
a) Programulăna ionalădeăacordareădeărechiziteăşcolareă 
Caă înă fiecareă ană auă fostă achizi ionateă pacheteă deă rechiziteă şcolareă pentruă eleviiă dină

înv mântulăprimarăşiăgimnazial,ăcareăprovinădinăfamiliiăcuăvenituriămici. 
Auă fostăachizi ionateă7175ăpacheteădeă rechiziteăşcolareă înăvaloare de 183.306 lei, aferente 

anuluiăşcolară2015-2016ăcareăauăfostădistribuiteă înăşcoliăpentruăeleviiădinăclasaăpreg titoareăşiădină
claseleăprimareăşiăgimnazialeăcareăprovinădinăfamiliiăcuăvenituriămici. 

b).ăProgramulăna ionalădeădotareăcuămicrobuzeăşcolare  
În cursul  anului  2015 au  fost repartizate un num răădeăă18ăămicrobuzeăăşcolare,ăastfelăăîncâtă

parculă ădeă ămaşiniă laă ănivelulă ă jude ului,ănecesară ă transportuluiă ăeleviloră ăaă fostădeă ă96ămicrobuzeăă
şcolare.ă Inăă2016,ănum rulă ămicrobuzelorăşcolareăăa  ajuns la  101, din  care 49 înmatriculate pe 
şcoal ăşiă52ăînmatriculate pe primarie. 

 
11.2. PROIECTEă DEă FINAN AREă ŞIă DOTAREă Aă UNIT ILORă DEă ÎNV MÂNTă ÎNă

CADRULăUNORăPROGRAMEăCUăFINAN AREăEXTERN  
Proiecteleăcuăfinan areăextern ăcareăsuntăcoordonateăfinanciarăşiăorganizatoricădeăUnitateaădeă

ManagementăaăProiecteloră pentruăModernizareaăRe eleiăŞcolareă şiăUniversitareăBucureşti,ă auă caă
obiective:ăreabilitarea,ămoderrnizareaăşiă”mobilarea” şcolilorădinăînv mântulăpreuniversitarăşiăprină
aceasta,ărestabilireaăsiguran eiăînăexploatareăaăcl dirilorăşcolareăşiăaăcondi iiloră igienico-sanitareăşiă
deă confortă precumă şiă eliminareaă dezavantajeloră educa ionaleă aleă eleviloră careă ocup ă asemeneaă
şcoli. 
         11.3. ProiectulăpentruăReformaăEduca ieiăTimpuriiă 

Acestă proiectă areă caă şiă obiectiveă specifice,ă îmbun t ireaă infrastructuriiă actualeă aă
sistemuluiădeăeduca ieăpreşcolar ăprinăreabilitareaăşiădezvoltareaăunit ilorădeăînv mânt. 

În cadrul acestui proiect vor fi construiteă3ăgr dini eănoi,ăiară8ăgr dini eăăvorăfiăăreabilitateă– 
modernizate, astfel: 

 
Tip 

gr dini e 
Num rătotalăgr dini e 

Stadiulăărealiz rii 

Gr dini eă
noi 

3 
Gr dini aăPNăCheudă-3 grupe 
Gr dini aăPNăIpă– 4 grupe 
Gr dini aăPPăCrasnaă– 4 grupe 

- Proiectare 
- Execu ie 
- Proiectare 

Reabilitare 8 Gr dini aăPPăCehuăSilvaniei  
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gr dini e Gr dini aăPNăNuşfal u 
Gr dini aăPNăCam r 
Gr dini aăPNăBuciumi 
Gr dini aăPNăGîrbou 
Gr dini aăPNăNr. 2 Jibou 
Gr dini aăPNăBobota 
Gr dini aăPNăIleandaă 

 
 

- Proiectare 

TOTAL       11  

 
Laăaceast ădat ăGr dini a cu Program Normal Ip seăafl ăăinăăfazaădeăăexecu ie,ăcuăătermenădeă

finalizare în decembrieă 2016.ă Pentruă celelateă unit iă deă înv mânt,ă documenta iileă tehniceă deă
execu ieăsuntăfinalizate,ăurmeaz ălansareaălaănivelulăM.E.N.C. .ăaălicita iilorădeăexecu ie. 

Înă perioadaă urm toareă neă propunemă continuareaă colabor riiă cuă autorit ileă localeă pentruă
identificarea nevoilor din punctă deă vedereă ală reabilit rii,ă moderniz riiă şiă dot riiă unit iloră deă
înv mântă şiă întocmireaă documenteloră specificeă promov riiă acestoraă înă cadrulă unoră programeă
na ionale. 
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CAPITOLUL  XII 

 

FACILIT IăăACORDATEăELEVILOR 
 
12.1. Programulă “Baniă deă liceu” – acestă programă na ională deă protec ieă social ă areă înă

vedereăacordareaăunuiăsprijinăfinanciarăelevilorăproveni iădinăfamiliileăcu venituri reduse conform HG 
nr.1488/2004ăprivindăaprobareaăcriteriilorăşiăaăcuantumuluiăsprijinuluiăfinanciar. 

 

Nivel de educa ie 
Num rădeăbeneficiariăanulăăşcolară

2015-2016  
Totalăsumeăpl titeălei 

Înv mântăliceal 
Licee teoretice 51 70952 
Licee tehnologice 335 466055 
Liceeăvoca ionale 53 73734 

TOTAL 439 610741 

 
12.2ă”Bursaăprofesional ” – program care are în vedere acordarea unui sprijin financiar 

eleviloră careă frecventeaz ă înv mântulă profesională conformă HGă nr.1062/30.11.2012ă privindă
modalitateaă deă subven ionareă deă c treă stată aă costuriloră pentruă eleviiă careă frecventeaz ă
înv mântulăprofesional. 

 

Denumire program 
Num rădeăbeneficiari 

 anulă colarăă2015-2016  
Totalăsumeăpl titeă(lei) 

Burse profesionale 929 1327519 

 
12.3. Decontarea  transportului  elevilor, ană colară2014-2015 
 

Bazaălegal  Num răbeneficiari Totalăsumeăpl titeă(lei) 
Art.84(3) din Legea nr.1/2011 - 

LegeaăEduca ieiăNa ionale 
3021 1144917 

 
12.4.  Manualeăşcolare 
Stadiulăachizi ion riiămanualelorăşcolareăesteă100ș. 
Contracteleăăpentruăachizi ionareaămanualeloră înăanulăşcolară2015-2016  au fost încheiate 

deăc treăISJăS laj. 

Sumaăalocat ăMEC  - lei Sumaăcontractat ălei Num rădeăedituri 

149610 144897 15 

 
PROGRAMULă„LAPTEăCORN” 

Tabelulă deă maiă josă seă refer ă laă num rulă beneficiariloră programuluiă „Lapte-corn”ă peă
parcursulăanuluiăşcolară2015-2016.  

 
Mediaănum ruluiădeăbeneficiariăpeă 

semestrulăIăalăanuluiăşcolară2015-2016 

Mediaănum ruluiădeăbeneficiariăpe se-

mestruluiăIIăalăanuluiăşcolară2015-2016 

Preşcolar Primar Gimnazial Preşcolar Primar Gimnazial 
4725 11052 9293 4814 10999 9213 
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UNIT IăDEăÎNV MÂNTăDINăJUDE ULăS LAJăÎNăCAREăS-A ORGANIZAT CONCURSUL 
„CONSUMULăDEăFRUCTEăÎNăOCHIIăELEVILOR”,ă EDI IAăa IV-aăînăvedereaăimplement riiă

m surilorăadiacenteădistribu ieiădeămereăpeă2016 
 

- ŞcoalaăGimnazial ă„Silvania” imleu Silvaniei  – 410 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ă„Horea” imleuăSilvanieiă– 110 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ă„BáthoryăIstván” imleuăSilvanieiă– 107 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ăNr.ă1ăPust ă – 267 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ă„AndreiăMureşanu” Cehu Silvaniei – 214 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ă„GyulaffyăLászló” Cehu Silvaniei  – 153 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ă„LucianăBlaga”ăJibou – 330 elevi 
- ŞcoalaăGimnazial ă„OctavianăGoga” Jibou  – 198 elevi 
 
Totalăunit iădeăînv mântă- 8 
Totalăeleviăparticipan iă- 1789 
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CAPITOLUL XIII 
 

RELA IIăPUBLICE-COMUNICARE 
 

 
13.1. CONSIDERA IIăGENERALE 

 
Rela iaădeăcomunicareăcuămass-mediaăs l jean ăs-a materializatăînc ădinăseptembrieă2012 

prinădesemnareaăunuiăpurt torădeăcuvânt.ăRolulămijloacelorăaudio-vizuale a devenit unul foarte im-
portant,ăînăsocietateaăcontemporan .ă 

Conducereaă Inspectoratuluiă colară Jude eană S lajă i-a propus, astfel, o comunicare de-
schis ăcuăpresa,ăoăinformareăprompt ă iăcorect ăaăopinieiăpubliceăcuăprivireălaăactivit ileădesf ura-
teă înă înv mântulăs l jean,ăatâtă înă coliă (proiecte,ăparteneriateăeduca ionale,ă lectorateăcuăp rin iiă
etc.), câtă iălaănivelădeăinspectorată(inspec iiă colareăgenerale,ăinspec iiătematice, organizarea exa-
menelorăna ionale,ăaăolimpiadeloră iăaăconcursuriloră colare,ăaăperfec ion riiăcadrelorădidacticeă .a.).ă 

De asemenea, s-aăurm rităpopularizareaăexemplelorădeăbun ăpractic ,ăaăactivit ilorădinăca-
drulă „Zileloră Înv mântuluiă S l jean”,ă aă rezultateloră deosebiteă peă careă eleviiă iă profesoriiă le-au 
ob inut,ălaădiferiteăcompeti iiă colareăprecumă iălaăexameneleăna ionale. 
 Inspectoratulă colarăJude eanăS lajăî iădore te,ăînăcontinuare,ăcaă coalaăs l jean ă iăactivi-
tateaăeiăs ăfieăreflectate,ăînăpres ,ăobiectivă iănep rtinitor,ăpentruăcaăatâtăelevii,ăcâtă iăp rin iiăs ăaib ă
oăimagineăcorect ăasupraăaăceeaăceăseăpetreceăînăînv mântulăpreuniversitar. 
 
13.2. ACTIVIT IăSPECIFICEăDERULATEăCUăREPREZENTAN IIăMASS-MEDIA 
 Înă anulă colară 2015-2016, la fel caă înă aniiă preceden i,ă laă sediulă Inspectoratuluiă colară
Jude eanăS laj,ăînăsalaădeă edin e,ăauăavutălocăconferin eădeăpres ălaăcareăauăparticipatăziari tiă iă
reporteriădeălaă„MagazinăS l jean”,ă„GraiulăS lajului”,ă„S l jeanul”,ă„S l jeanulăTV”,ă„ZTV”,ă„Regio 
TV”ă etc.ă Informa iileă prezentateă auă fostă transmise,ă ulterior,ă înă formată electronic,ă ziareloră iă
televiziunilor locale.  
 Oriceă tireă important ă aă constituită subiectulă unuiă comunicată deă pres ă oriă ală uneiă noiă
conferin eă deă pres ă laă care,ă al turiă deă purt torulă deă cuvânt,ă auă fostă prezen iă inspectorulă colară
general,ăinspectorulă colarăgeneralăadjunctăsauăunăinspectoră colar,ăînăfunc ieădeătemaăabordat . 
Înă total,ă auă avută locă 9ă conferinteă deă pres ,ă s-auă transmisă 32ă comunicateă deă pres ă iă i-au fost 
furnizate mass-medieiăpesteă70ădeă tiriă(multeădintreăele,ădeăultim ăor ).ăComunicateleădeăpres  au 
fost postate pe site-ulăInspectoratuluiăŞcolarăJude eanăS laj,ăîncepândădinălunaămartieă2016. 
 Purt torulă deă cuvânt,ă inspectorulă colară general,ă inspectoriiă colariă generaliă adjunc iă iă
inspectoriiă colariăauăfostăinvita iă iăauăparticipatălaăemisiuni,ăînădirect,ălaă„S l jeanulăTV”ă iă„Radioă
Transilvania”.ă Înă cadrulă acestoră emisiuniă auă fostă dezb tuteă aspecteă dină înv mântulă s l jeană
(re eauaă colar ,ă prevenireaă violen eiă înă coli,ă combatereaă absenteismuluiă colar,ă preg tireaă
elevilorăcapabiliădeăperforman ,ăsimul rileăExamenelorăNa ionale,ăevalu rileălaăclaseleăaăII-a, a IV-
aă iă aă VI-a,ă concursulă unică deă titularizareă aă cadreloră didactice,ă definitivareaă înă înv mânt,ă
înscriereaăînăclasaăpreg titoare,ăînv mântulăprofesională .a). 
 
13.3. M SURIăPROPUSEăPENTRUăREFLECTAREAăOBIECTIV ăAăÎNV MÂNTULUIăăă 
        S L JEANăÎNăMASS-MEDIA 
Reflectareaă obiectiv ă aă înv mântuluiă s l jeană aă fostă iă r mâneă oă prioritateă aă Inspectoratului 

colarăJude eanăS lajăînărela iaădeăcomunicareă iăcolaborareăcuămass-media. Câteva propuneri ar 
putea fi benefice, în acest sens: 

 inspectorulă colară generală iă purt torulă deă cuvântă solicit ă directoriloră s ă îiă informeze,ă
imediat,ăat tăasupraăăaspectelorăpozitive,ăcâtă iăaăincidentelorăpetrecuteăînă coal ; 

 laăfinalulăfiec reiăs pt mâni,ăprinăintermediulăconsilieruluiăeducativăvorăfiăăfurnizateăinforma iiă
cuăprivireălaăceleămaiăimportanteăevenimenteădesf urateăînă coal ăsauăînăcareă coalaăaăfost 
implicat ; 

 inspectorulă colarăgeneral,ăpurt torulădeăcuvânt,ă inspectoriiă colariă iădirectoriiăunit ilorădeă
înv mânt,ăînăvirtuteaădreptuluiălaăreplic ,ăvorăluaăatitudine,ădac ăînămass-media subiectele 
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ceă vizeaz ă coalaă s l jean ă nuă voră fiă conformeă cuă realitateaă sauă dac ă coliloră (sauă
profesorilor)ăliăseăatribuieă„etichete”ăjignitoare; 

 acordareaădreptuluiălaăreplic ădeăc treăpublica iileăînăcauz . 
 Nuăînăultimulărând,ăreflectareaăobiectiv ă ineădeăresponsabilitateaă iăprofesionalismulăfiec ruiă
jurnalist, careă nuă trebuieă s ă confundeă tireaă cuă articolulă deă opinie,ă acordândă aten ieă echilibruluiă
surselorăconsultate,ăpluralismuluiădeăopinie,ăprezent riiăveridiceăaă fapteloră iă - mai ales! - utiliz riiă
unuiălimbajădecentă iăcorect,ăînăconformitateăcuănormeleălimbii literare. 
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