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NR: ........... / ..............2013 

 

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

PE ANUL  2013 

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 

Nr. 
 

crt. 

Obiective 

Entitatea implicată 

în realizare / 
 

Persoana 

responsabilă 

Acţiuni 2013 
Realizare în perioada 

01.01 – 30.09 

0 1 2 3 4 

1 Creşterea performanţei sistemului 

românesc de învăţământ; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

Toţi inspectorii 

şcolari 

Susţinerea activităţilor desfăşurate de Centrul 

Judeţean de Excelenţă 

 

 

Organizarea simulărilor pentru examenele 

naţionale 

 

 

 

Stimularea performanţei prin organizarea 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

46 de profesori implicaţi pe 8 

discipline (inclusiv limba maghiară), 

186 elevi împărţiţi în 13 grupe. 

 

In lunile ianuarie şi mai au fost 

organizate simulari ale examenului de 

Evaluare Naţională şi a Examenului 

de Bacalaureat  

 

În perioada ianuarie -martie au fost 

organizate etapele judetene ale 

http://www.edu.ro/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea fazei naţionale a olimpiadei de Fizică 

 

 

 

 

 

 

Organizarea Fazei Naţionale la Volei Fete licee 

 

olimpiadelor şcolare şi concursurilor 

judeţene şi interjudeţene conform 

calendarului MEN 

 

S-au calificat la olimpiadele 

naţionale: 185 de elevi din care 25 s-

au întors cu  premii şi menţiuni.  

 

S-au calificat la Olimpiada Naţională 

a Sportului Şcolar 341 elevi la etapele 

de zonă şi finale,  din care 5 loc I, 4 

loc II, 4 locuri III, 9 locuri IV, 2 loc 

V, 3 loc VI, 6 loc VII (menţiune) şi 4 

loc VIII.  

 

Concursuri naţionale la nivel de ciclu 

primar: secţia maghiară: 26. 

 

1-5 aprilie 2013: 511 elevi 

participanti, 50 de profesori insotitori 

+ lotul de Fizica al Republicii 

Moldova, 51 de cadre didactice din 

mediul universitar si preuniversitar 

care fac parte din CC 

 

7 - 9 Iunie 2013:  70 de eleve 

participante, 7 profesori însoţitori şi 7 

arbitrii. Unde s-a obţinut locul I - 

Campion Naţional. 

2 Asigurarea politicilor de echitate 

socială; 

 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

Participare în Grupul de Lucru Mixt (GLM) în 

vederea realizării la nivel judeţean a politicilor de 

echitate socială. 

La Şcolala Gimnazială “Dr. Vasile 

Lucaciu” Satu Mare s-a rezolvat un 

caz de diciplină, absenteism. 



  

  

 

● Asigurarea condiţiilor 

de însuşire a limbii române şi 

a limbii materne de către 

elevi; 

 

● Creşterea capacităţii de 

cuprindere a învăţământului în 

limba maternă, simultan cu 

sporirea calităţii sale; 

 

● Elaborarea manualelor 

şcolare în limbile minorităţilor 

naţionale pentru învăţământul 

obligatoriu şi stimularea 

elaborării şi/sau traducerii de 

manuale pentru învăţământul 

secundar superior; 

 

● Restructurarea 

curriculumului şcolar din 

perspectivă multiculturală; 

 

● Dezvoltarea reţelei de 

mediatori şcolari prin care se 

asigură încurajarea participării 

populaţiei rroma la 

învăţământul obligatoriu; 

 

● Formarea iniţială şi 

continuă a cadrelor didactice 

pentru învăţământul în limba 

minorităţilor; 

 

 

 

Gál Gyöngyi 

 

 

Boloş Natalia 

 

 

Szejke Ottilia 

 

 

Csapo-Ilyes Attila 

 

Ghiţ Leontina 

 

Orha P. Ioan 

 

Realizarea unui plan de măsuri la nivelul 

instituţiilor în care rezultatele examenelor 

naţionale şi la simulările organizate la nivel 

judeţean au fost slabe. 

 

Monitorizarea realizării obiectivelor propuse în 

planurile remediale. 

 

 

 

 

 

 

Diminuarea numărului claselor care funcţionează 

în regim simultan. 

 

 

 

Asigurarea cadrelor didactice calificate la predarea 

acestor discipline în mediul rural. 

 

Asigurarea studiului limbii materne (maghiară, 

germană, ucraineană, rromani) la şcolile cu predare 

în limba română. 

 

Fundamentarea obiectivă, reală a planului de 

şcolarizare. 

 

Monitorizarea şi cuprinderea cadrelor didactice în 

programele de formare iniţială şi continuă. 

 

 

 

Fiecare unitate de învăţământ şi-a 

propus un Plan remedial 

 

 

 

Rezultatele simulării din semestrul II 

arată o creştere calitativă în pregătirea 

elevilor pentru Examene Naţionale. 

 

Raport scris (simulare EN) în urma 

inspecţiilor tematice pe teritoriu. 

 

 

Numărul de elevi cuprinşi în clasele 

care funcţionează în regim simultan a 

scăzut cu 275, iar numărul de clase în 

regim simultan s-a redus cu 8 clase. 

 

2013-2016 

 

 

2013-2016 

 

 

 

2013-2016 

 

 

Curs de formare “Tabla interactivă” 

pt 80 de prof  lb maghiară. 

Participarea profesorilor de 

specialitate la cursurile de formare în 



  

  

 

● Asigurarea accesului 

fiecărui copil provenit din 

rândul minorităţilor (inclusiv a 

populaţiei rroma) la educaţia 

de bază şi stimularea 

participării acestora la niveluri 

superioare de educaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare eficientă cu consiliile locale şi cu 

părinţii elevilor în vederea includerii acestora în 

învăţământul în limbile minorităţilor. 

 

Stimularea cadrelor didactice pentru realizarea 

unor materiale auxiliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinderea cadrelor didactice cu performanţe în  

comisiile de traducere a  manualelor.  

 

Solicitarea editării şi reeditării  manualelor în 

limbile minorităţilor. 

 

 

Propuneri către MEN de organizarea olimpiadei de 

limba şi literatura română pentru minorităţi, 

organizare de concursuri de recitare în limba 

română pentru minorităţi. 

 

Organizarea de activităţi comune la nivel de 

cadrul proiectului “Paşaport pentru 

catedră” organizat de ISJ Satu Mare 

prin CCD Satu Mare. 

 

 

2013-2016 

 

 

 

La cercurile pedagogice au fost 

prezentate materialele realizate, 

utilizate de profesori pe tabla 

interactivă, materiale auxiliare 

concepute de profesori sau de elevi 

din clasele liceale. 

 

Aspect în tematica cercurilor 

pedagogice, s-au realizat 2 auxiliare 

pentru clasa I înaintate spre aprobare 

 

2013 – 2016 

 

 

S-au comandat manualele la nivel 

judeţean conform ofertei şi nevoilor.  

 

 

15 ianuarie 2013 Liceul Reformat - 

concurs de recitare în limba română  

 

 

 

S-a organizat faza judeţeană a 



  

  

 

şcoală, localitate, judeţ cu participarea tuturor 

naţionalităţilor sub egida multiculturalităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revigorarea sistemului de mediator şcolar realizat 

în cadrul proiectului PHARE 2008 - Încadrarea pe 

perioadă determinată/ nedeterminată a mediatorilor 

şcolari în unităţile de învăţământ în care procentul 

elevilor de etnie rromă este mai mare decât 30%. 

 

 

Înfiinţarea grădiniţei în limba rromani. 

 

 

 

Realizarea bazei de date a copiilor de vârstă 

şcolară din rândul minorităţilor. 

 

Monitorizarea realizării planului de şcolarizare în 

vederea cuprinderii tuturor copiilor de vârstă 

şcolară. 

 

Cuprinderea copiilor de etnie rromă în educaţie 

timpurie. 

 

Organizarea grădiniţei estivale. 

 

Concursului “Diversitatea”, două 

echipe s-au calificat la faza naţională: 

echipa de la Şcoala Gimnazială 

Tăşnad, şi echipa de la Şcoala 

Gimnazială nr.1 Carei. 

La faza naţională a concursului 

organizat la Bacău judeţul nostru a 

luat premiul II şi două premii 

speciale. 

 

La Şcoala Gimnazială “dr. Vasile 

Lucaciu” Satu Mare s-a iniţiat 

angajarea unui mediator şcolar. 

 

 

 

 

Pregătirea sălii de clasă pentru 

grădiniţa în lb rromani în cadrul GPP 

"14 Mai"  

 

Realizarea bazei de date a copiilor 

cuprinşi la grădiniţa în limba rromani. 

 

S-a realizat baza de date a elevilor de 

etnie rromă: 4547 

 

 

2013 

 

 

Participarea clasei a III-a, d-na 

învăţătoare Kolbaszer Erzsebet, la 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea absenţelor şi a abandonului şcolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenirea segregării în formarea claselor la 

început de ciclu. 

 

 

 

 

 

Asigurarea locurilor speciale pentru elevii de etnie 

rromă în clasele a IX-a. 

 

 

 

programul “Şcoala remedială” pentru 

elevii din grupurile dezavantajate 3-

10 septembrie 2013 (vezi PPT) 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

programului “Şcoală remedială” la 

Şcoala nr. 1 Carei 

 

Consilierii educativi au elaborat 

Programul anual al activităţilor 

educative, activităţilor 

extracurriculare şi au ţinut evidenţa 

privind cazurile de absenteism, 

abandon şcolar, rezultate la diferite 

concursuri şi competiţii locale, 

naţionale, cazuri de consum de 

droguri, de agresiune fizică în şcoală 

şi familie. 

 

Au fost mediatizate locurile speciale 

pentru elevii rromi în cadrul admiterii 

în învăţământul liceal şi profesional. 

Înscrierea a 53 de elevi de etnie romă 

lor pe locurile speciale  în clasa a IX-

a 

 

Participarea elevilor din grupurile 

dezavantajate în proiectul “Banii de 

liceu”. 

 

Participarea a 2 persoane la cursurile 

de vară organizate de MEN, 

UNICEF, pentru pregătirea lor ca 



  

  

 

mediator şcolar (Şcoala Gimnazială 

Culciu Mare, “Dr Vasile Lucaciu” 

Satu Mare). 

 

Participarea cadrului didactic la 

cursurile de formare în limba rromani 

pentru grădiniţa în lb rromani 

 

Realizarea raportului judeţean privind 

incluziunea socială  

3 Asigurarea deprinderilor şi 

competenţelor care să permită 

dezvoltarea personală, intelectuală şi 

profesională din perspectiva învăţării 

pe tot parcursul vieţii; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

Săveanu Oltea 

 

 

Iura Ioana 

 

 

Toţi inspectorii 

şcolari  

 

 

Cristea Sînziana 

Finalizarea sesiunilor de formarea 3000 de cadre 

didactice în cadrul proiectului „Paşaport 

pÎnscrierea entru catedră”, ID 54562 

 

 

 

 

 

 

Participarea profesorilor de limba engleza si limba 

franceza la cursuri de formare profesionala 

desfăşurate în cadrul unui program POSDRU 

 

 

 

Implementarea şi derularea unor programe de 

dezvoltare personală în cadrul activităţii de 

consiliere psihopedagogică 

Prin. acest program peste 3000 de 

cadre didactice sunt in formare. 73 de 

grupe de formare pe co 

mponentele: ·         curriculum centrat 

pe competenţe ·         

managementulclasei ·         metode 

interactive de predare învăţare. ·  

ECDL Bază; 

 

Prin acest program au fost formate 45 

de cadre didactice care predau limba 

engleza si limba franceza si mai sunt 

inscrise cadre didactice, urmand a se 

forma inca trei grupe 

 

 2013 

 

4 Deschiderea sistemului de educaţie, 

formare profesională şi cercetare către 

societate, către mediul social, 

economic şi cultural; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

Implementarea şi derularea proiectului 

“Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru 

îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale - PAŞII 

FPI”, proiect coordonat de CNDIPT în parteneriat 

2-6 Aprilie au fost organizate şi 

derulate activităţi în cadrul 

evenimentului “Săptămâna PAŞII 

FPI” cu scopul îmbunătăţirii 



  

  

 

Dângă Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristea Sînziana 

cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România, 

cofinanţat din FSE şi Guvernul României, 

POSDRU/ 85/1.1/S/63196 

 

 

 

 

Susţinerea activităţii Comitetului Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională (CLDPS) , structură 

consultativă a IŞJ, a cărei obiectiv principal este de 

a contribui la armonizarea politicilor, strategiilor şi 

acţiunilor concrete în domeniul formării 

profesionale cu cerinţele complexe, generale sau 

specifice ale domeniului economic, social şi 

cultural la nivel regional, judeţean şi local. 

 

Sondarea opţiunilor elevilor claselor a XII-a în 

vederea fundamentării planului de şcolarizare şi 

corelare a acestuia cu cerinţele pieţii muncii 

cunoaşterii reciproce a cerinţelor şi 

condiţiilor concrete oferite de 

unităţile de învăţământ ÎPT şi de 

angajatori, dar şi a cerinţelor tuturor 

beneficiarilor de formare profesională 

iniţială.   

 

Dezbaterea în şedinţa CLDPS a 

raportului de analiză a inserţiei 

profesionale pe piaţa muncii a 

absolvenţilor din învăţământul 

profesional şi tehnic, raport elaborat 

în cadrul proiectului MISS POSDRU 

90/2.1/S/55475 

 

 

 

În luna mai 2013 s-a implementat 

Campania de Orientare vocaţională a 

elevilor “Îmi construiesc viitorul !” 

5  Întărirea gradului de coeziune socială 

şi creşterea participării cetăţenilor la 

programele de dezvoltare economică 

şi socială prin promovarea cetăţeniei 

active; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

 

Leş Crina 

 

 

Cristea Sînziana 

Activităţile Consiliul Judeţean al Elevilor  

 

Implicarea elevilor în activităţi de educaţie socio- 

economică, antreprenorială, financiară şi de 

orientare profesională, de promovare a cetăţeniei 

active 

 

Promovarea activităţilor de voluntariat. 

Cel puţin două şedinţe pe semestru  

 

Proiectul ,, Tu al cui eşti?-organizat 

la nivel national 

 

 

 

Campania de prevenire a violenţei în 

mediul şcolar 

S-a organizat etapa regională a 

Concursului Naţional de Dans SNAC 

“Împreună pentru viitor”  



  

  

 

Conferinta Regională a Consiliilor 

Judeţene ale Elevilor 

CJE iubeşte Europa 

6  Stimularea inovării şi creativităţii, 

inclusiv a spiritului antreprenorial, la 

toate nivelurile de educaţie şi de 

formare profesională; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

 

Dângă Adriana 

 

 

 

Sabou I. Eva Ioana 

Participarea firmelor de exerciţiu din învăţământul 

profesional şi tehnic - profil servicii la Competiţia 

BUSINESS PLAN în firma de exerciţiu, 

competiţie care are ca scop dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale ale elevilor, 

facilitând corelarea pregătirii teoretice cu 

pregătirea practică 

 

 

 

Promovarea NOILOR EDUCATII prin incurajarea 

aplicarii la clasa a optionaluli ,,Educatie economica 

si antreprenoriala eficienta,, la nivelul ciclului 

primar. 

S-a desfăşurat faza judeţeană a 

Competiţiei la care a participat câte o 

firmă de exerciţiu din fiecare unitate 

de învăţământ, selectată la nivel local. 

În urma evaluării s-a desemnat un 

singur proiect câştigător la nivel de 

judeţ care a participat la Competiţia 

Business Plan organizată la nivel 

regional. 

 

Participare la concursul 

antreprenorial organizat de Fundaţia 

“Hans Lindner”. 

7  Construirea societăţii cunoaşterii prin 

transformarea educaţiei în vector de 

dezvoltare socio-economică; 

 

 

● Redimensionarea 

raportului dintre componenta 

teoretică şi cea practică a 

curriculumului de 

pregătire/formare a cadrelor 

didactice; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

 

 

 

Adriana Dângă 

 

 

 

 

Sibianu Simona 

 

Proiectarea planului de şcolarizare în învăţământul 

profesional şi tehnic având în vedere Studiul 

previzional privind cererea de formare profesională 

la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 

2020, respectiv PLAI 2013-2020, studii elaborate 

în cadrul proiectului “Corelarea ofertei 

educaţionale a învăţământul profesional şi tehniccu 

cerinţele pieţei muncii” POSDRU/55/1.1/S/37932, 

cu implicarea membrilor Comitetului Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională (CLDPS). 

 

Derularea proiectului “Monitorizarea inserţiei 

socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor 

din învăţământul profesional şi tehnic” - campania 

A fost elaborat Proiectul planului de 

şcolarizare în învăţământul 

profesional şi tehnic, avizat de 

CLDPS şi transmis spre aprobare 

către MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

În  cadrul acestui proiect  s-au 

desfăţurat următoarele activităţi : 

- Campanii de informare şi 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de conştientizare, mediatizare cu privire la 

oportunităţile de facilitare a tranziţiei de la şcoală 

la viaţa activă - “Inserţia de succes” - 

POSDRU/90/2.1/S/55475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promovare a proiectului în toate 

unităţile de învăţământ profesional 

şi tehnic ( 21 de unităţi IPT) prin 

care s-a urmărit : 
• Stimularea interesului elevilor. 

•Dezvoltarea capacităţii de 

documentare şi comunicare a elevilor, 

precum şi folosirea mijloacelor mass-

media. 

•Conştientizarea elevilor asupra 

importanţei TRANZITIEI DE LA 

SCOALA LA VIATA ACTIVA. 
•Promovarea exemplelor de bune 

practici. 

•Combaterea discriminării, 

marginalizării.   

•Implicarea elevilor şi a cadrelor 

didactice. 

•Consilierea elevilor şi a părinţilor, 

privind continuarea studiilor pentru 

realizarea traseului profesional. 

 - Campania „ Inserţia de succes”  

doar în cele 9 unităţi IPT selectate . 

S-a urmărit  informarea şi abilitarea 

viitorilor absolvenţi pentru o mai 

bună inserţie socio-profesională : 

-   instrumente în marketingul 

personal ( CV, scrisoare de intenţie 

/dezvoltarea abilitatilor sdi increderii 

in sine,  ) 

- Contribuţia educaţiei la inserţia 

socio- profesională pe piaţa muncii 

(certificare europeană); 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabou I. Eva Ioana 

 

CCD/Viman Ioan 

Arsu Gabriel 

Bercea Cristina 

Havrincea Adrian 

Kerekes Antal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de abilitare curriculara pentru debutanţi 

-Forme de angajare-contractare : 

CIM (contract individual de 

muncă), CPS (contract de prestări 

servicii), salariu brut, salariu net, 

-   Metode si tenici de cautare a unui 

job ,interviul  

-monitorizarea absolvenţilor de 

învăţământ tehnic şi profesional  din 

9 licee tehnologice selectate , 

absolvenţi promoţia 2011  care au 

fost înregistraţi ca şi grup ţintă. -1742 

de absolvenţi.Monitorizarea s-a facut 

la  6 luni de la absolvire ( 1249 

respondenţi) şi la un  an de la 

absolvire (744 respondenţi). 

 

S-au organizat cursuri de pregătire 

pentru cadrele didactice debutante în 

vederea participării lor la examenele 

de definitivare în învăţământ (112 

participanţi) 

8  Asigurarea competitivităţii la nivel 

european şi internaţional; 

 

 

● Dezvoltarea unei pieţe 

educaţionale a programelor de 

formare continuă, bazată pe 

un sistem competiţional; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

Dumitru Petru 

Sasaran Mariana 

Iura Ioana  

Săveanu Oltea  

Sabou I.Eva Ioana 

Toţi inspectorii 

 

Participarea la concursurile internaţionale 

 

 

 

 

Organizare de concursuri transfrontaliere (protecţia 

mediului, fizică, engleză, franceză, educaţie fizică, 

geografie-turism) în cadrul proiectului HU-RO al 

Şcolii Gimnaziale Nr. 10. Satu Mare. 

 

 

La Concursul Internaţional de 

Atletism 3000 m obstacole au ocupat 

locurile IV şi VII. 

 

 

În perioada 01.06.2012-31.05.2013, 

Şcoala Gimnazială Nr.10 Satu Mare, 

împreună cu Şcoala Eötvös József 

(Nyíregyháza, Ungaria), a derulat 

proiectul intitulat „Talent has no 

borders - Talentul este fără frontiere” 



  

  

 

 

 

 

CCD/Viman Ioan 

Arsu Gabriel 

Bercea Cristina 

Havrincea Adrian 

Kerekes Antal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea de parteneriate sau alte forme de 

colaborare pentru a oferi cadrelor didactice 

posibilitatea de a participa la cursuri de formare 

oferite si de alti furnizori, in afara Casei Corpului 

Didactic Satu Mare 

HURO/1001/138/2.3.1, finanţat în 

cadrul Programului De Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria-România 

2007-2013. 

Obiectivul principal al proiectului 

constă în pregătirea metodologică a 

cadrelor didactice în vederea 

dezvoltării talentului şi a realizării 

unui învăţământ de calitate 

(descoperirea şi dezvoltarea talentului 

elevilor). 

 

Protocol cu APM, Primăria Satu 

Mare, Direcţia Silvică pentru 

desfăşurarea concursului “Oază verde 

pentru educaţie”. 

 

Colaborare cu Centrul Naţional de 

Trening „Eduexpert” pentru formarea 

a 138 de cadre în cursul „Metodist” 

9  Permanentizarea colaborării cu 

diaspora ştiinţifică românească; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

Săveanu Oltea 

Mariana Sasaran 

Informarea, consilierea şi monitorizarea unităţilor 

şcolare şi a persoanelor implicate în proiecte. 

 

 

 

 46 unităţilor şcolare şi de 

persoanelor implicate în proiecte au 

fost informate, consiliate şi 

monitorizate. 

10  Stimularea creativităţii, inovării şi 

transferului tehnologic; 

 

● Consolidarea relaţiilor 

de parteneriat între 

învăţământul superior şi cel 

preuniversitar, în formarea 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

Muntean Doina 

 

Concurs judeţean ,,Oază verde pentru educaţie 

,,ISJ in colaborare cu APM, Primăria municipiului 

Satu Mare, Direcţia Silvică Satu Mare 

 

Concurs Internaţional “Viaţă pentru mediu, viaţă 

pentru om” 

 

15 unităţi şcolare din municipiu s-au 

înscris la concursului “Oază verde 

pentru educaţie”  

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului 

(APM) Satu Mare în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) 



  

  

 

iniţială şi continuă pentru 

cariera didactică, prin care să 

se asigure adecvarea 

conţinuturilor şi metodelor la 

nevoile de formare ale 

cadrelor didactice; 

 

● Profesionalizarea 

carierei didactice în România 

şi reconsiderarea sistemului de 

grade didactice din această 

perspectivă; 

 

● Profesionalizarea 

carierei manageriale în 

sectorul educaţiei; 

 

● Corelarea structurilor 

şi a etapelor din cariera 

didactică cu standardele 

educaţionale şi asigurarea unei 

dinamici profesionale prin 

utilizarea sistemului creditelor 

profesionale transferabile; 

 

● Redefinirea statutului 

şi rolului personalului didactic 

auxiliar din perspectiva 

creşterii competenţelor 

profesionale şi a contribuţiei 

acestora la asigurarea calităţii 

procesului educaţional; 

 

 

Sasaran Mariana 

 

 

Dângă Adriana 

 

 

Ghit Leontina 

 

 

Moale Daniela 

 

 

Orha P. Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD/Viman Ioan 

Arsu Gabriel 

Bercea Cristina 

Havrincea Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpozion  judeţean “Mijloace didactice  pentru  

preşcolari -Concepte si efecte” 

 

 

 

 

 

 

 

Satu Mare, CCR LOGISTICS 

SYSTEMS RO, SC Alpin SRL au 

desfăşurat în perioada octombrie 

2012 – iunie 2013, cea de a şaptea 

ediţie a Programului internaţional de 

educaţie ecologică “Viaţă pentru 

mediu, viaţă pentru om”. În acest an 

şcolar, concursul a avut ca temă 

importanţa combaterii plantei 

invazive ”Ambrosia” corelată cu 

colectarea selectivă a deşeurilor 

reciclabile. Echipajele participante la 

concurs sunt Şcoala Gimnazială ”Dr. 

Vasile Lucaciu” Apa, Şcoala 

Gimnazială ”Dr. Vasile Lucaciu” 

Satu Mare, Şcoala Gimnazială nr. 10 

şi Liceul Tehnologic ”Anghel 

Saligny” Turţ – gimnaziu, respectiv 

Liceul Teoretic Negreşti Oaş, 

Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” 

Satu Mare, Colegiul Naţional ”Ioan 

Slavici” şi Colegiul Naţional 

”Doamna Stanca” Satu Mare. 

 

Au participat aproximativ100 d 

educatoare şi reprezentanţi ai 

autorităţilor locale. Au fost prezentate 

peste 30 de materiale concepute de 

educatoare. A fost realizată o 

expoziţie cu mijloace şi materiale 

didactice omologate, pentru cele 6 

sectoare de activitate. Evenimentul a 

fost reflectat în presa locală. 



  

  

 

● Dezvoltarea unor 

structuri instituţionale 

moderne în scopul optimizării 

activităţilor de formare 

continuă a personalului din 

învăţământ; 

 

● Asigurarea progresului 

în carieră pe criterii de 

competenţă profesională; 

 

● Promovarea unei 

oferte mai largi de cursuri 

destinate formării continue a 

personalului didactic şi 

didactic auxiliar din 

învăţământul preuniversitar, 

care să includă programe de 

formare de tip 

conversie/reconversie; 

 

● Asigurarea unui sistem 

de salarizare şi motivare 

financiară corespunzător 

rolului pe care cadrul didactic 

îl îndeplineşte în societate. 

Kerekes Antal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD/Viman Ioan 

Arsu Gabriel 

Bercea Cristina 

Havrincea Adrian 

Kerekes Antal 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea comenzilor de manuale şcolare pentru 

unităţile şcolare din judeţ 

 

 

Asigurarea accesului şi formării continue a 

cadrelor didactice prin sistemul gradelor didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea Examenului Naţional 

de Definitivare în Învăţământ 18 iulie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a centralizat necesarul transmis de 

unităţile şcolare şi s-au realizat 

comenzile în limita sumei alocate.  

 

S-au depus 384 dosare ale cadrele 

didactice care solicită înscrierea la 

examenele de obţinere a gradelor 

didactice. 

În urma înscrierilor la gradele 

didactice II şi I s-au desfăşurat şi se 

desfăşoară inspecţii curente până la 

data de 7 iunie 2013 şi inspecţii 

speciale până la data de 5 iunie 2013. 

 

Validarea fişelor de înscriere la 

Definitivare 2013 

Inspecţiile speciale la clasă pentru 

definitivare s-au desfăşurat după data 

de 15 decembrie şi se vor desfăşura 

până la data de 20 iunie 2013. 

1. Rezultatele finale ale examenului 

naţional de definitivare în învăţământ, 

sesiunea iulie 2013 (în urma 

contestaţiilor), preluate în ziua de 27 

iulie 2013, au fost afişate în aceeaşi zi 

la Centrul de examen. Faţă de 76 

candidaţi care au promovat iniţial, în 

urma soluţionării contestaţiilor au 

mai promovat încă 6 candidaţi, ceea 

ce a determinat un procent final de 

promovabilitate de 54,66%. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD 

 

 

 

Supuran Ciprian  

Burdea Raul  

 

 

Asigurarea transparenţei procesului didactic prin 

utilizarea sistemului ECTS 

 

Formarea în domeniul managementului 

educaţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea la concursuri a celor mai competenţi 

candidaţi 

 

Colaborarea cu unităţile de învăţământ superior în 

vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii 

de formare iniţială a cadrelor didactice şi 

perfecţionare continuă a cadrelor din  judeţ. 

 

 

Sondarea opţiunilor personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în 

privinţa programelor de formare de tip 

conversie/reconversie corelate cu cerinţele pieţii 

muncii 

 

Includerea in Oferta de formare a CCD a unor 

programe de formare continua destinate 

personalului didactic auxiliar 

 

2013 

 

 

Concursul de selecţie pentru 

constituirea corpului naţional de 

experţi în management educaţional: 

Au fost selectate 44 de cadre 

didactice. Selectia s-a realizat în 

perioada prevazuta de calendarul 

aprobat prin OMEN 

3179/13.02.2013. Numărul de locuri 

scoase la concurs a fost 224 

 

 

2013 

 

 

În Oferta de formare a CCD pentru 

anul şcolar 2013-2014 au fost incluse 

8 programe propuse de cadrele 

didactice universitare de la 

Universitatea Babeş-Bolyai” 

 

Au fost elaborate chestionare pentru 

sondarea opţiunilor personalului 

didactic şi didactic auxiliar. 

 

 

 

În Oferta de formare a CCD pentru 

anul şcolar 2013-2014 au fost incluse 

programe de formare destinate şi 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditarea unui număr de minim 3 cursuri de 

formare 

 

 

 

 

 

 

Proceduri de stabilire a fişelor de evaluare a 

personalului didactic în vederea obţinerii gradaţiei 

de merit 2013 / Proceduri de stabilire a numărului 

de gradaţii de merit pe specialităţi / Monitorizarea 

respectării termenelor prevăzute în calendarul 

obţinerii gradaţiei de merit 2013. 

personalului didactic auxiliar 

(ex.ECDL) şi programe destinate 

exclusiv personalului didactic auxiliar 

(programul “Structuri 

infodocumentare. Utilizarea 

mijloacelor multimedia” este destinat 

bibliotecarilor şcolari, responsabililor 

CDI) 

 

Au fost depuse 4 cursuri de formare 

în vederea acreditării: “Strategii 

interactive de predare-învăţare”, 

“Reabilitare curriculară - matematică 

şi ştiinţe”, “Reabilitare curriculară la 

limba română”, “Infodocumentarea. 

Uitlizarea mijloacelor multimedia” 

 

331 de cadre didactice şi-au depus 

dosarele în vederea primirii gradaţiei 

de merit. Au fost aprobate 199 de 

gradaţii de merit. 

 

11 Depolitizarea sistemului şi 

promovarea profesioniştilor în 

managementul educaţional; 

 

● Respectând principiul 

subsidiarităţii, Inspectoratul Şcolar 

judeţean  dă curs acelor politici 

care vor permite o mai bună 

gestionare la nivel micro a 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

Orha P. Ioan 

 

 

 

 

Selectarea celor mai buni manageri şcolari pe 

criterii de performanţă profesională 

 

Control şi îndrumare în domeniul resurselor 

publice pentru o mai bună gestionare a acestora. 

 

Număr mai mare de activităţi desfăşurate de şcoli  

pentru o mai bună colaborare cu părinţii  

 

Permanent  

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 



  

  

 

resurselor publice, în raport cu 

obiectivele educaţionale şi de 

dezvoltare regională pe care le au 

de îndeplinit. 

 

●  Întărirea 

ataşamentului comunităţilor locale 

faţă de activităţile care au loc în 

şcoală, asigurarea stabilităţii 

cadrelor didactice şi a echipelor de 

management şcolar şi creşterea 

gradului de transparenţă. 

Acţiuni organizate de unităţile şcolare în 

parteneriat cu comunitatea locală. 

 

Organizarea de concursuri pentru ocuparea funcţiei 

de director/ director adjunct în unităţile şcolare. 

 

 

Sprijinirea menţinerii cadrelor didactice localnice 

din  mediul rural 

 

„Gala Olimpicilor Sătmăreni” 

Acord de parteneriat cu Penitenciarul 

Satu Mare 

 

Nu s-a publicat în Monitorul oficial 

metodologia de organizare a acestor 

concursuri 

 

2013 – 2016 

 

 

07.06.2013 - o odă adusă excelenţei,  

a reunit sute de profesori şi elevi care 

au obţinut rezultate deosebite la 

fazele naţionale ale olimpiadelor 

şcolare. Evenimentul organizat în 

premieră la Satu Mare a avut loc în 

sala de spectacole a Casei de Cultură 

a Sindicatelor.  

La gală au participat consilierul 

ministrului Educaţiei, Stelian 

Fedorca, deputatul Ovidiu Silaghi, 

preşedintele Consiliului Judeţean 

(CJ), Adrian Ştef, viceprimarii 

municipiului, reşedinţă de judeţ, dr. 

Radu Roca şi Marcela Papici, 

inspectori şcolari, dascăli, elevi, 

părinţi şi bunici care au venit să 

participe la această sărbătoarea a 

excelenţei. Totodată, în cadrul galei a 

intrat în direct pentru a-şi transmite 

mesajul de felicitare adresat copiilor 

respectiv dascălilor şi ministrul 

Educaţiei, Remus Pricopie. 



  

  

 

Au fost premiaţi un număr de 187 de 

elevi care s-au calificat la olimpiadele 

naţionale, respectiv 152 de profesori 

care i-au pregătit şi însoţit la aceste 

competiţii. 

12  Promovarea politicilor publice bazate 

pe nevoile sistemului, identificate în 

urma unor studii şi analize 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

Orha P. Ioan 

 

 

 

 

Realizarea de studii şi analize de nevoi pentru 

identificarea problemelor şi nevoilor din sistem 

 

 

Control şcolar pentru verificarea promovării 

politicilor publice 

Realizarea şi distribuirea materialelor 

necesare desfăşurării demersului 

managerial 

 

Realizarea anchetelor în urma unor 

sesizări şi soluţionarea unor solicitări 

ale managerilor de unităţi şcolare 

 

S-a realizat cu ocazia inspecţiilor 

şcolare, se va realiza în continuare 

13  Respectarea principiului autonomiei 

în educaţie şi a principiului 

responsabilităţii publice şi întărirea 

mecanismelor legale de funcţionare a 

acestor principii; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

Orha P. Ioan 

Creşterea autonomiei şcolare prin descentralizarea 

învăţământului preuniversitar, proces ce reprezintă 

transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse 

în privinţa luării deciziilor şi a managementului 

financiar şi general către unităţile de învăţământ şi 

comunitatea locală 

Resursele financiare alocate prin 

administraţia locală reprezintă un 

element de descentralizare a 

unităţilor şcolare. 

14  Integrarea tinerilor pe piaţa muncii 

prin dezvoltarea de politici care să 

asigure un nivel ridicat de creştere şi 

de ocupare durabilă a forţei de muncă, 

bazate pe cunoaştere; 

 

● Realizarea cu 

periodicitate a unor studii de 

nevoi la nivelul agenţilor 

economici şi utilizarea 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

Dângă Adriana 

 

 

 

 

Derularea proiectului “Monitorizarea inserţiei 

socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor 

din învăţământul profesional şi tehnic” - campania 

de conştientizare, mediatizare cu privire la 

oportunităţile de facilitare a tranziţiei de la şcoală 

la viaţa activă - “Inserţia de succes” - 

POSDRU/90/2.1/S/55475 

 

 

  

Dezbaterea în cadrul CLDPS a 

raportului privind inserţia socio-

profesională pe piaţa muncii a 

absolvenţilor din învăţământul 

profesional şi tehnic monitorizaţi în 

cadrul proiectului 

POSDRU/90/2.1/S/55475 

Participarea la Târgul locurilor de 

muncă pentru absolvenţii 

învăţământului profesional şi tehnic 



  

  

 

rezultatelor acestor studii în 

proiectarea noilor programe 

de studii 

 

● Fundamentarea corectă 

a planului de şcolarizare 

 

● Adaptarea curriculum-

ului şcolar la dispoziţia şcolii 

 

● Corelarea 

învăţământului profesional şi 

tehnic cu cerinţele agenţilor 

economici 

 

● Dezvoltarea stagiilor 

de practică de 

specialitate/internship 

 

● Urmărirea 

absolvenţilor pe parcursul 

traseului lor profesional 

pentru a înregistra feed-back-

ului privind succesul lor în 

carieră; 

 

 

● Dezvoltarea de 

programe de recalificare şi/sau 

formare continuă, în funcţie 

de nevoile înregistrate în 

sistem etc.; 

 

 

 

 

Simona Sibianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Proiectarea planului de şcolarizare în învăţământul 

profesional şi tehnic având în vedere Studiul 

previzional privind cererea de formare profesională 

la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 

2020, respectiv PLAI 2013-2020, studii elaborate 

în cadrul proiectului “Corelarea ofertei 

educaţionale a învăţământul profesional şi tehniccu 

cerinţele pieţei muncii” POSDRU/55/1.1/S/37932, 

cu implicarea membrilor Comitetului Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională (CLDPS). 

 

Analiza CDŞ şi CDL-urilor pentru anul şcolar 

2013 – 2014 

 

Organizarea şi derularea acţiunii “Săptămâna 

meseriilor “cu implicarea operatorilor economici 

pentru promovarea învăţământului profesional şi 

tehnic; informarea elevilor şi părinţilor cu privire 

la condiţiile în care elevii pot avea acces şi la 

beneficiile învăţământului profesional. 

 

 

Realizarea ofertei de programe şi promovarea 

ofertei de programe pentru anul şcolar 2013 – 2014 

  

 

Cursuri pentru formarea adulţilor 

  

  

organizat în cadrul proiectului 

POSDRU/90/2.1/S/55475 

 

In ianuarie a fost fundamentat 

Proiectul planului de şcolarizare 

2013-2014, realizarea acestuia în 

septembrie – octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim IV 2013 

 

 

Organizarea şi derularea acţiunii 

Târgul educaţiei - 10 mai 2013 cu 

participarea tuturor unităţilor de 

învăşământ liceal şi profesional din 

judeţul Satu Mare. 

 

 

 

A fost elaborată Oferta de formare 

CCD pentru anul şcolar 2013-2014 şi 

a fost trimisă spre avizare la MEN. 

 

Derularea programului de formare 

pentru calificarea profesională 

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi 



  

  

 

CCD/Viman Ioan 

Arsu Gabriel 

Bercea Cristina 

Havrincea Adrian 

Kerekes Antal 

 

 

Cristea Sînziana 

  

  

   

Sondarea opţiunilor elevilor claselor a VIII-a 

Consilierea vocaţională a elevilor 

de gaze organizat de Colegiul Tehnic 

Traian Vuia Satu Mare 

 

Se realizează pe tot parcursul anului 

2013 în funcţie de cerinţele cadrelor 

didactice 

15  Creşterea vizibilităţii internaţionale a 

României prin rezultatele obţinute în 

educaţie;  Coordonarea politicilor din 

sectorul educaţiei cu politicile şi 

iniţiativele altor sectoare, în vederea 

atingerii obiectivelor mai sus 

menţionate; 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

Orha P. Ioan 

 

 

 

Asigurarea participării la concursuri internaţionale. 

 

Realizare de parteneriate cu instituţiile similare din 

alte ţări membre UE. 

 

Creşterea vizibilităţii internaţionale prin proiecte 

transfrontaliere. 

 

Relaţionarea permanentă cu instituţiile din alte 

sectoare pentru acţiunile de promovare a imaginii 

sistemului educaţional judeţean 

14-18 Martie - Concursul 

internaţionalal al liceelor maghiare 

(matematică) 6 elevi: Premiul I, III, 1 

Menţiune .  

 

 

 

 

 

 

16 Creşterea resurselor financiare alocate 

educaţiei, inclusiv prin atragerea unor 

surse de finanţare private; 

 

● Modernizarea 

procesului de predare-învăţare 

cu ajutorul tehnologiilor 

informaţiilor şi comunicării; 

 

● Conectarea tuturor 

şcolilor la Internet prin 

conexiuni de mare viteză; 

 

ISJ/ Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

 

Ghiţ Leontina 

 

 

Ioana Iura 

 

 

Brumboiu Mariana 

 

Unităţile şcolare vor întreprinde demersuri privind 

atragerea unor surse financiare private 

 

Simpozion  judetean “Mijloace didactice  pentru  

prescolari -Concepte si efecte” 

 

 

Dezbaterea rezultatelor obtinute la clasa in urma 

folosirii  mijloacelor multimedia in predarea 

limbilor moderne in comparatie cu folosirea 

mijloacelor clasice / a predarii traditionale (tema 

dezbatuta la cercurile pedagogice din semestrul I) 

 

2013 

 

 

Au participat aproximativ 100 au fost 

prezentate peste 30 de materiale 

concepute de educatoare.  

 

Ca urmare a dezbaterii cu tema 

Folosirea mijloacelor multimedia in 

predarea limbilor moderne s-a 

observat disponibilitatea si interesul 

crescut manifestat de cadrele 

didactice pentru folosirea tablei 



  

  

 

● Dotarea bibliotecilor 

şcolare, inclusiv extinderea 

bibliotecilor virtuale; 

 

 

● Investiţii în 

infrastuctura educaţională şi în 

mijloacele de învăţare; 

 

● Realizarea unor centre 

educaţionale puternice, care să 

asigure copiilor servicii de 

educaţie până la nivel liceal,  

burse, cămin, cantină şi/sau 

transport zilnic (continuarea 

proiectului microbuzelor 

şcolare, iniţiat în guvernarea 

2001-2004 şi menţinut de 

guvernarea 2005-2008), după 

caz, bază sportivă şi locuinţe 

pentru cadrele didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boloş Natalia 

 

 

 

Orha P. Ioan 

 

 

 

 

 

Ghirasim Sebastian 

 

 

Matei Călin 

 

 

Burdea Raul 

 

 

 

Directori 

 

 

 

 

Dotarea unitatilor scolare cu laboratoare moderne 

 

 

 

 

Conectarea a 50 de şcoli din judeţ, din mediul rural 

la internet de mare viteză printr-un proiect al MRN 

în colaborare cu ISJ. 

 

Asigurarea de licente pentru sisteme de operare 

Windows 8 si pachete office 2013 pentru 

calculatoarele utilizate in scop didactic in judet 

printr-un protocol incheiat intre Ministerul 

Educatiei Nationale si Microsoft Romania 

 

Introducerea volumelor existente în bibliotecile 

şcolare într-o baza de date electronica 

 

 

 

Încurajarea depunerii proiectelor finanţate de UE 

în vederea dotării instituţiilor cu mijloace de 

învăţare performante. 

 

 

 

 

Prioritizarea investiţiilor aflate în derulare şi 

solicitarea fondurilor pentru continuarea 

smart, a calculatorului si 

videoproiectorului la lectiile de limbi 

moderne 

 

Colegiul National Mihai Eminescu 

Satu mare - laborator multitouch, 

Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu - 

laborator multimedia pentru stiinte 

 

2013 

 

 

 

Inventarierea sistemelor de calcul din 

scoli si stabilirea calculatoarelor 

eligibile pentru instalarea pachetelor 

Verificarea instalarilor si a 

functionalitatii laboratoarelor in scoli 

 

Situaţia privind introducerea 

volumelor existente în bibliotecile 

şcolare într-o baza de date electronica 

se realizează în luna iulie. 

 

Scoala Gimnazială ”Avram Iancu”, 

Scoala Gimnazială ”Bălcescu - 

Petofi”, Scoala Gimnazială ”Ion 

Creangă” au depuse proiecte de 

dotare cu mijloace performante de 

învăţare. 

 

Au fost solicitate fonduri catre M.E.N 

pentru continuarea lucrarilor existand 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Finalizarea investiţiilor 

începute. 

investiţiilor  

 

 

Achiziţionarea manualelor şcolare pentru anul 

şcolar 2013-2014 

  

 

 

 

Continuarea dotării unităţilor şcolare cu microbuze 

şcolare achiziţionate de către M.E.N. 

 

 

 

Achiţitionarea rechizitelor gratuite pentru anul 

şcolar 2013- 2014 

 

 

 

 

Continuarea programului de alocare a burselor 

profesionale si liceale(Bani de liceu, Burse de 

merit) 

 

 

 

Conform Anexei 

o prioritizare in functie de gradul de 

executie a lucrarilor . 

 

Au fost centralizate si lansate 

comenzile 

Au fost achizitionate si distribuite 

catre unitatile scolare manuale 

scolare in valoare de  363000 lei. 

 

Au fost solicitate un numar de 22 

microbuse catre M.E.N, de asemenea 

au fost solicitate si 2 microbuse 

pentru persoane cu dizabilităţi 

 

S-a finalizat licitaţia fiind 

achizitonate rechizite in valoare totala 

de 468993 lei, urmând a fi repartizate 

către unităţile şcolare conform 

graficului transmis de către MEN 

 

 In perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013, 

au fost alocate integral sumele 

necesare achitarii burselor 

profesioanale si liceale ( “bani de 

liceu” si “bursa profesionala”-31 

august 2013 
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extraşcolare şi extracurriculare care, 

prin completarea  programelor şcolare 

aprobate, să asigure noile educaţii. 

ISJ/Roman Mariana 

Szász Piroska  

Mondici Claudiu 

 

Concursuri  cuprinse  în calendarul MEN  

 

 

 

Prietenii muzicii: Concursul de pian 

etapa naţională  Filarmonica Dinu 

Lipatti Satu Mare/Palatul Copiilor 

Satu Mare 



  

  

 

 

 

● Extinderea activităţilor 

extraşcolare 

 

Leş Crina 

 

 

Ghit Leontina 

 

 

Sabou I. Eva Ioana  

 

Concursul judeţean de creaţii plastice şi literare 

:,,Mama-primăvara mea!,, 

 

 

Participare la etapele nationale ale concursurilor:  

● Târgul ofertelor de formare continuă din 

zonă 

● Evenimente cultural-artistice, seminarii, 

dezbateri, workshopuri etc. 

● Premiile Festivalului Şanselor Tale 

 

  

20-24 Mai 2013 Participarea la 

concursul judeţean de creaţii plastice 

si literare: 

 

5 martie 2013(au participat 400 de 

elevi de la nivelul învăţământului 

primar-secţia română) 

 

24-25-26 Mai 2013: Zilele 

MATEMATICII SĂTMĂRENE:  

- 24 Mai 2013: Concurs de aplicaţii 

multimedia “Matematica între clasic 

şi modern” 

- 25 Mai 2013: 1. Excursie a 

“olimpicilor” în Ţara Oaşului; 2. 

Etapa judeţeană a concursului 

“Olimpiada elevilor de la sate”; 3. 

Simpozion interjudeţean 

CLUBMATE 2013, organizat în 

colaborare cu filialele SSMR din Satu 

Mare şi Maramureş 

- 26 Mai 2013: 1. Simpozion 

naţional: “Promovarea tehnologiilor 

moderne în învăţarea Matematicii” 2. 

lansare de carte: “Matematica 

sătmăreană, volumul I” 

 

10-11 Iunie: participarea lotului 

judeţean la Olimpiada satelor din 

Transilvania, la Cluj Napoca. 

 

În perioada aprilie-iunie s-au 



  

  

 

organizat etapele judeţene ale  

concursurilor: 

Prietenii pompierilor, Cu viaţa mea 

apăr viaţa, Educaţie rutieră, educaţie 

pentru viaţă, Sunt mic dar circul 

corect, 1 iunie -Vis de copil, Sanitarii  

pricepuţi 

 

Bune practici în protectia mediului - 

Oradea- echipajul de gimnaziu - 

CNMEminescu- locul II  

 

Copiii şi drepturile lor - Oradea- 

echipajul de gimnaziu-Şcoala 

Gimnazială M Eliade - locul III  -, 

echipajul de liceu - CNMEminescu- 

locul II 

 

Parteneriat în educaţie prezent şi 

perspective- CNMEminescu- 

menţiune 

 

Se organizează activităţi în 

parteneriat cu instituţiile din judeţ: 

 

Festivalul Danţul Mânânâţăilor, 

Concursul Recitaţio, Concursul de 

reportaje Iosif Ţiproc  

 

“Manifestarea naţională „Festivalul 

Şanselor Tale”, coordonată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

organizată la nivel local de 



  

  

 

inspectoratele judeţene şcolare în 

colaborare cu actori locali: consiliile 

judeţene, primăriile 

municipiilor/oraşelor/comunelor, 

casele de cultură, casele corpului 

didactic, agenţiile judeţene de 

ocupare a forţei de muncă, 

universităţi, unităţi şcolare, ONG-uri, 

amplă  mişcare de dezvoltare a 

Europei ca spaţiu comun al învăţării, 

precum şi al promovării dialogului 

intercultural şi al creşterii gradului de 

conştientizare a diversităţii culturale 

bazate pe valori comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Inspector şcolar general,                                                                           Inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului 

                                                                                                                   descentralizat şi educaţie permanentă 

                                   Mariana Roman                                                                                                                Codrean Mugurel  
 

 

 


