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1.1. DIRECȚII PRIORITARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 -2021 

 

 Promovarea unui management de calitate;  

 Asigurarea autonomiei și asumarea responsabilității publice; 

 Realizarea unui plan de școlarizare pliat pe cerințele agenților economici. 

 Promovarea unui curriculum și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită 

îmbunătățirea rezultatelor și dobândirea de competențe relevante pe piața muncii; 

 Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale; 

 Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane; 

 Asigurarea unui management flexibil la nivelul unităților de învățământ sătmărene în vederea 

realizării egalității de șanse în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, 

părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirii rezultatelor la examenele naționale;  

 Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei și diagnozei activității desfășurate în anul 

școlar precedent.; 

 Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională.; 

 Consilierea elevilor privind orientarea școlară. 

 

 

1.2. MISIUNE, VIZIUNE, VALORI  

 

MISIUNE: 

 

Echipa Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare își asumă implicarea în procesul de 

dezvoltare a societății prin asigurarea relaționării eficiente a componentelor sistemului de educație 

și prin gestionarea optimă a resurselor, cu scopul creșterii gradului de adaptabilitate la așteptările 

comunității și pentru ca  școala și dascălii să își redobândească statutul de vector al dezvoltării. 

 

VIZIUNE: 

 

 Asigurarea calității în educație printr-un demers dinamic ce presupune implicare și 

responsabilizare, pe de o parte, precum și gândire strategică și control, pe de altă parte, transpus 

în practică prin profesionalism. 

 

        Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea! 
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VALORI: 

 

Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică. Aceasta începe la 

naștere și continuă toată viața prin acumularea de resurse din toate domeniile cunoașterii. În toate 

domeniile din societate, ritmul schimbărilor, amplitudinea acestora, precum și imprevizibilitatea 

absolută a problemelor cu care se confruntă omenirea, impun dezvoltarea și cultivarea competențelor și 

abilităților care să permită celui supus provocărilor să fie capabil de permanentă adaptare.  

Internetul, computerele, tabletele, telefoanele inteligente, site-urile comerciale, de educație sau de 

socializare au transformat cultura și economia întregii lumi. Educația este chemată astăzi să șlefuiască 

talentul personal al celui școlit, să-i transfere valorile de referință pentru consolidarea caracterului și 

să-i dezvolte capacitățile creative. Inteligența personală este cea mai importantă resursă a țării, în 

același timp singura inepuizabilă. Lumea este modelată de inteligență prin ideile dezvoltate, prin 

cultură, prin creația științifică și tehnică, prin capacitatea umană de a înțelege, a interpreta și a crea 

lumea în care trăim.  

 

Educația trebuie să fie: captivantă și coerentă.  

 Captivantă -poate să devină pentru cei școliți,  prin contactul cu lumea reală, centrată pe «a 

face», în totală concordanță cu «a ști», pentru a motiva elevul și studentul aflat în procesul de 

învățare.  

 Coerentă -poate să devină prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel național, să 

asigure o abordare integrată, cu infrastructură, bazată pe tehnologiile moderne, la toate 

nivelurile de învățământ și să aibă o abordare de tip antreprenoriat, cu accent pe creativitate și 

inovare.  

În condițiile apariției SARS COV 2, cuvintele cheie pentru oferirea unei educații de calitate elevilor 

noștri în condiții de siguranță au fost: „responsabilitate și solidaritate”. Tot anul școlar a continuat 

online, activitățile educaționale fiind adaptate acestui mediu de transmitere a informației. În acea 

perioadă, organizarea ad-hoc a educației la distanță a presupus, în totalitate,  utilizarea aplicațiilor de 

transmitere a mesajelor scrise sau a imaginilor (de exemplu: WhatsApp), convorbiri telefonice directe 

între cadrele didactice și elevi, diferite site-uri cu conținut educațional și, abia pe ultimele locuri, 

platformele care permit organizarea conținutului educațional într-un format dedicat acestui mod de 

interacțiuni în procesul educațional (Microsoft Teams, Google Classroom, Adservio etc.) sau 

platformele care permit conferințe video cu un număr ridicat de utilizatori (Webex sau Zoom). 
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1.3. ANALIZA S.W.O.T. A ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI ȘCOLAR 

JUDEȚEAN SATU MARE  

PUNCTE TARI 

 Comunicarea eficientă cu diferite instituții (DSP, CJSU, AJOFM),  autorităţile locale 

(Prefectura, Primărie, Consiliile Locale etc.),  structurile ierarhic superioare (M.E.),  dar și cu 

alţi parteneri educaţionali şi instituţionali; 

 Colaborarea eficientă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare cu unităţile şcolare din judeţ,  

unităţile conexe,  reprezentanţii autorităţilor locale/judeţene şi cu partenerii sociali; 

 Resursă umană cu o pregătire profesională şi managerială bună; 

 Gestionarea pozitivă a școlarizării copiilor în clasa pregătitoare și a programului ,,Școală după 

școală’’, componenta educațională; 

 Creșterea numărului de parteneriate educaționale internaționale,  programe specifice și proiecte 

încheiate la nivelul unităților școlare și a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare (proiecte 

ERASMUS, proiecte strategice de mobilitate K1 și proiecte de parteneriate strategice K2); 

 Monitorizarea riguroasă a respectării, în unitățile școlare din județ, a măsurilor de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

 

PUNCTE SLABE 

 Existența unor unități școlare care nu asigură calitatea serviciilor educaționale, având constant 

promovabilitate redusă la examenele naționale; 

 Insuficienta folosire a tehnicilor de diferențiere și individualizare a procesului de predare-

învățare-evaluare, din perspectiva nevoilor elevilor; 

 Lipsa instrumentelor de comunicare online pentru elevii din medii dezavantajate și 

imposibilitatea participării la lecții online; 

 Dificultăți în utilizarea unor instrumente digitale de evaluare online; 

 Slaba corelație dintre oferta educațională și cererea de pe piața forței de muncă; 

 Accesul limitat al copiilor din medii dezavantajate la o educaţie de calitate în perioada 

pandemiei; 

 Abilitatea scăzută a unor cadre didactice de a se adapta la situaţii de criză. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

 Posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme educaționale online oferite de M.E.; 
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 Implicarea specialiștilor din cadrul CJRAE în rezolvarea problemelor de comportament ale 

elevilor; 

 Existența manualelor digitale pentru elevii din învățământul primar și gimnazial; 

 Formarea continuă a cadrelor didactice prin programe de formare gratuite iniţiate de CCD Satu 

Mare; 

 Participarea cadrelor didactice în grupurile de lucru la nivel naţional privind elaborarea 

subiectelor pentru examenele naţionale sau pentru evaluarea auxiliarelor curriculare; 

 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin accesarea unor programe de dezvoltare cu 

finanţare din fonduri structurale. 

 

AMENINȚĂRI 

 Insuficienta conștientizare a părinților privind rolul lor de parteneri educaționali; 

 Statutul socio-economic scăzut a numeroaselor familii, ceea ce împiedică desfășurarea unui 

învățământ online de calitate; 

 Fluctuaţia mare a personalului didactic calificat din învăţământul rural; 

 Evoluțiile nefavorabile ale pandemiei SARS-COV 2. 

 

1.4. PRIORITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI 

ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE  

 

 Dezvoltarea resursei umane prin activități de formare continuă și de perfecționare în vederea 

optimizării procesului instructiv – educativ; 

 Finanțarea corespunzătoare a sistemului și modernizarea infrastructurii pentru predarea online 

(inclusiv echipamente pentru elevi); 

 Asigurarea calității educației în toate unitățile de învățământ din județul Satu Mare prin aplicarea 

politicilor educaționale ale Ministerului Educației; 

 Asigurarea  accesului și îmbunătățirea participării școlare în condițiile unei organizări a activității 

în contextul epidemiologic actual și a legislației care reglementează această situație; 

 Crearea unui climat de siguranță în rândul elevilor atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de 

vedere socio – emoțional; 

 Realizarea unui plan de școlarizare pliat pe cerințele agenților economici; 

 Promovarea unui curriculum și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită îmbunătățirea 

rezultatelor și dobândirea de competențe relevante pe piața muncii. 
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CAPITOLUL II  

REPERE STATISTICE 

 

2.1. REȚEAUA ȘCOLARĂ  

Educația a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalității omului, în funcție de particularitățile 

fiecăruia, dar și în funcție de dinamica socială. Tocmai de aceea, școala a jucat întotdeauna un rol 

esențial în orice epocă, iar astăzi, în contextul actual al unei societăți structurate printr-o cunoaștere 

informațională și eficientă tehnicizată, orientate spre pragmatism, relevanța educaţiei este una și mai 

mare.  

Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice instituție furnizoare de educație, iar 

succesul școlar este nu doar un indicator al reușitei actului didactic, ci și o aspirație a părinților și 

elevilor. 

Astfel, în vederea realizării unui învățământ de calitate, respectiv a desfășurării procesului instructiv- 

educativ în condiții optime, în anul școlar 2020-2021 au existat multiple oferte de învățare, printr-o 

rețea școlară extinsă și diversificată. 

Rețeaua școlară a județului Satu Mare, în  anul școlar 2020-2021, a cuprins : 

 126  de unități de învățământ cu personalitate juridică, din care 61 în mediul urban și 65 în 

mediul rural; 

 138 de structuri școlare arondate unităților de învățământ cu personalitate juridică,  din care 34 

în mediul urban și 104  în mediul rural;   

 5 unități conexe cu 6 structuri conexe arondate;  

 5 unități de învățământ particular. 

 

UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ DE STAT 

 

Grădinițe  

19 

Școală 
primară  

1 

Școli 
gimnaziale 

75 

Școala 
profesională 

1 

Școală 
specială  

1 

Licee 

 28 

Școală 
postliceală 

 1 
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O alternativă la învățământul de stat  este și învățământul particular. În județul Satu Mare funcționează 

următoarele unități de învățământ particular: 

1. Grădinița cu program prelungit „Albinița”, Halmeu – unitate acreditată;  

2. Grădinița „Magic Kids”, Satu Mare – unitate autorizată;  

3. Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”, Satu Mare – unitate acreditată;  

4. Școala Postliceală „Vasile Goldiș”,  Satu Mare – unitate acreditată; 

5. Școala Postliceală „Henri Coandă”, Satu Mare – unitate acreditată. 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

 

În ceea ce privește rețeaua școlară, față de anul școlar 2019-2020, nu au intervenit modificări. 

În anul școlar 2020-2021, procesul de învățare – predare s-a desfășurat în 2390 de formațiuni de 

studiu, organizate pe niveluri de învățământ. 

 

 

Grădinițe  

2 

Licee  

1 

Școli 
postliceale  

2 

52% 

48% 

RURAL

URBAN
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Clase existente pe niveluri de învățământ:  

 

 

Raport comparativ număr de clase pe niveluri de învățământ  

 

Comparativ cu anul școlar 2019-2020, se constată o scădere a numărului de clase, scăderea 

înregistrându-se la nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal, cu creșteri la nivel profesional și 

postliceal. 

 

Clase: 

2390 

Învățământ 
preșcolar 

487 

Învățământ 
primar 785 

Învățământ 
gimnazial 

619 

Învățământ 
liceal 331 

Învățământ 
profesional 

115 

Învățământ 
postliceal și 
de maiștri 

 53 

508 487 
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PARTICIPAREA LA EDUCAŢIE 

 

În contextul actual, educația este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de 

viață, de diminuare și prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor și tinerilor 

(abandon școlar, corupție, infracționalitate juvenilă, delincvență,  muncă ilegală) și de oferire a unor 

alternative pentru soluționarea situațiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces 

limitat la informație. 

CUPRINDEREA ȘCOLARĂ ÎN TOATE NIVELURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

În județul Satu Mare, în anul școlar 2020-2021, numărul elevilor care au studiat în învățământul 

preuniversitar de stat (nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal) a fost de 

51.249  elevi, din care 32.510 în mediul urban și 18,739 în mediul rural. Cea mai mare pondere de 

cuprindere într-o formă de învățământ preuniversitar se constată în mediul urban 63,44%, în mediul 

rural ponderea fiind de 36,56%. 

 

 

 

SITUAȚIA PE NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Din cei 51.249 de elevi din învățământul preuniversitar de stat, 19.4% sunt cuprinși în învățământul 

preșcolar, 30.50% în învățământul primar, 24.26% în învățământul gimnazial, 17,88% în învățământul 

liceal, 5.15% în învățământul profesional și 2,74% în învățământul postliceal. 

 

36,56% 

63,44% 

Ponderea elevilor pe medii de rezidență 

Rural

Urban
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În ceea ce priveşte efectivele de elevi, faţă de anul trecut şcolar se înregistrează o ușoară scădere, 

scădere înregistrată la nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și datorată migraţiei populaţiei și o 

creștere la nivel profesional și postliceal. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR  

În cele 5 unități de învățământ particular din județul Satu Mare, în anul școlar 2020-2021 au fost  

înscriși la nivel preșcolar, liceal și postliceal un număr de 612 de elevi. 

 

 

Raportat la  anul școlar 2019-2020, când existau 615 elevi, se constată o ușoară scădere la nivel 

postliceal și liceal. 

ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE 

Persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba 

maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar, potrivit legii. 

În sistemul de educaţie sătmărean există şi învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 

ponderea cea mai mare înregistrând-o învăţământul cu predare în limba maghiară, respectiv 28,41%, 

organizat la toate nivelele de învăţământ, urmat de învăţământul cu predare în limba germană  2,58%, 

organizat la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, iar învăţământul cu predare în limba 

ucraineană doar la nivel preșcolar. 

 

 

 

Învățământ preșcolar  

•71 copii  

Învățământ liceal  

•125 elevi  

Învățământ postliceal  

•416 elevi  

69% 

28% 

3% 0,01% 

Română

Maghiară

Germană

Ucraineană
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BAZA TEHNICO-MATERIALĂ (INFRASTRUCTURA)  

SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR SANITARE    

Starea fizică a clădirilor școlilor diferă de la caz la caz, în funcție de vechime, de lucrările de 

întreținere, reparații, consolidare, reabilitare. Principalele cauze pentru care unele școli nu au 

autorizație sanitară sunt legate de nerespectarea condițiilor igienico -sanitare impuse pentru 

funcționare (lipsa surselor de apă potabilă în școală, starea necorespunzătoare a grupurilor sanitare, 

mobilier foarte vechi, intrare comună preșcolari - elevi, împrejmuiri incomplete, lipsă recipiente 

ecologice pentru depozitarea reziduurilor solide etc). 

SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU 

Nr. total 

clădiri 

aflate in 

baza 

materiala 

a UI 

Nr. clădiri 

care, 

potrivit 

prevederilor 

legale, 

trebuie să 

dețină 

autorizație 

ISU 

Nr. clădiri 

care au 

autorizație 

ISU 

Nr. clădiri 

care NU 

au 

autorizație 

ISU 

Nr. clădiri 

care nu 

necesită 

autorizație 

ISU - 

construite 

înainte de 

1992, la care 

nu s-au 

executat 

lucrări de 

modernizare 

si pentru 

care nu s-a 

emis aviz 

ISU 

Nr. clădiri 

construite 

înainte de 

1992, la care 

s-au 

executat 

lucrări de 

modernizare 

si pentru 

care s-a emis 

doar aviz 

ISU 

Nr. clădiri 

construite 

înainte de 

1992, la care 

s-au executat 

lucrări de 

modernizare, 

s-a emis aviz 

ISU și pentru 

care 

urmează să 

se solicite 

autorizația 

ISU 

314 375 216 149 105 40 40 

 

INFRASTRUCTURA 

Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii, finanțat de Banca Mondială prin Ministerul Educației 

Naționale și inspectoratele școlare județene, are, ca obiective specifice, îmbunătățirea infrastructurii 

actuale a sistemului de educație preșcolară prin reabilitarea și dezvoltarea unităților de învățământ. În 

cadrul acestui proiect, în județul Satu Mare vor fi construite 4 grădinițe noi la Acâș, Cidreag, Bârsău de 

Sus, Lazuri. La această dată a fost finalizată clădirea grădiniței din Lazuri, celelalte fiind realizate în 

proporție de 60-90%. 

Ca dovadă a implicării autorităților locale în asigurarea unui cadru modern și sigur pentru activitățile 

educaționale, proiectele depuse pentru reabilitare, modernizare, extindere sau construcție nouă prin 

programele PNDL, POR, AFIR se prezintă astfel: 

 Reabilitare/ modernizare: 21 unități de învățământ; 

 Extindere: 2 unități de învățământ; 

 Construcție nouă: 4 (creșă la Negrești Oaș, grădiniță și școală la Racșa, școală la Cămin). 
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2.2. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT    

CONDUCEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Conducerea unităților de învățământ este asigurată de consilii de administrație și directorul/directorul 

adjunct.  

În unitățile de învățământ din județul Satu Mare au fost în funcție un număr de 130 directori, după cum 

urmează:  

Total Concurs 2016 Concurs 2017 Detașați 

130 84 25 21 

 

În unitățile de învățământ, care corespund prevederilor legii în privința numărului formațiunilor de 

studiu, avem un număr de 53 de directori adjuncți, după cum urmează:  

Total Concurs 2016 Concurs 2017 Detașați 

53 29 13 11 

 

În județul Satu Mare există și 5 directori de unități de învățământ particular.  

În anul școlar 2020-2021, directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ de pe raza 

județului Satu Mare au fost evaluați în conformitate cu fișa de evaluare a personalului de conducere și 

a rapoartelor justificative.  

Pe parcursul anului școlar s-a realizat inclusiv evaluarea de etapă, prin chestionare online completate 

de cadrele didactice din toate unitățile de învățământ. 

 

RESURSE UMANE (CADRE DIDACTICE) 

   

În anul școlar 2020-2021, etapele de mobilitate s-au desfășurat în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Totalul de posturi didactice prognozate pentru anul școlar 2021-2022 a fost de 4190, din care în mediul 

urban 2608, iar în mediul rural 158. 

40 de cadre didactice titulare au depus cereri pentru completarea normei didactice, din care 29 de cadre 

didactice au fost repartizate în vederea completării normei didactice pe perioadă determinată și 11 în 

vederea completării normei didactice pe perioadă nedeterminată. 
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Din cele 16 de cazuri de restrângere de activitate, 15 au fost soluționate în ședință de repartizare și 1 

prin detașare în interesul învățământului.128 cereri de pretransfer au fost soluționate în ședință de 

repartizare. 

La concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 

învățământul preuniversitar, sesiunea mai-iulie 2020, au avut dreptul de a participa la concurs 514 

candidați, din care 419 au participat la proba scrisă în data de 21 iulie 2021. Au absentat 80 de 

candidați și s-au retras pe parcursul probei scrise 28 de candidați. Rezultate: note mai mici decât 5 – 80 

de candidați, note între 5 și 6,99 – 167 de candidați, note mai mari sau egale cu 7- 159 candidați. 

 

ANALIZA COMPARATIVĂ A MODULUI DE ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIE DE MODUL DE 

ÎNCADRARE ÎN ULTIMII CINCI ANI ȘCOLARI 

Mod încadrare 

Număr  

norme  

an școlar 

2016-2017 

Număr 

norme  

an școlar  

2017-2018 

Număr  

norme  

an școlar  

2018-2019 

Număr  

norme  

an școlar  

2019-2020 

Număr  

norme  

an școlar  

2020-2021 

Titulari  

(norma de bază) 
3218,22 3116,09 3101,84 2832,15 2843,05 

Titulari  

(cumul, plata cu ora)  
359,15 369,30 338,48 382,13 416,13 

Suplinitori calificați  550,80 607,65 501,40 518,75 317,41 

Pensionari /  

Asociați 

103,62/ 

49,37 

74,41/  

80,73 

72,34/  

83,26 

103,62/ 

80,13 

63,69/ 

85,02 

Institutori  847 856 787,41 856,02 869,90 

Suplinitori cu studii în alt 

domeniu decât postul  
37,39 23,46 21,13 22,43 30,34 

Suplinitori în curs de 

calificare  
10,19 10,95 5,73 8,79 12,30 

Suplinitori cu studii medii  5,26 20,98 17,54 11,04 11,38 

MODUL DE ANGAJARE COMPARATIV CU NUMĂRUL NORME AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

 

11,38 

12,3 
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ANALIZA OCUPĂRII NORMELOR DIDACTICE, PENTRU TOATE TIPURILE DE 

FINANȚARE, ÎN ULTIMII CINCI ANI ȘCOLARI 
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CAPITOLUL III   

REZULTATELE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ  

A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

3.1. REZULTATELE ELEVILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ DE LA 

CLASA A VIII-A 

 Organizarea examenului la nivelul inspectoratului prin Comisia Județeană de Organizare a 

Evaluării Naționale 
 Măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ 

(UÎ) – centre de examen (CE) sau centre zonale de evaluare (CZE), conform ordinului comun 

al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020. 

În toate cele 34 de centre de examen și în centrele zonale de evaluare au fost puse în aplicare măsurile 

de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și s-au respectat măsurile de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, conform ordinului comun al Ministerului Educației și al 

Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 

417/19.05.2020. 

 Măsuri întreprinse pentru asigurarea dotării unităților de învățământ / centrelor de examen și a 

centrelor zonale de evaluare 

Comisia Județeană de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a a întreprins măsuri eficiente pentru 

asigurarea dotării centrelor de examen și a centrelor zonale de evaluare cu logistica necesară 

desfășurării, în condiții optime, a evaluării naționale, atât în prima etapă, cât și în etapa specială. 

Fiecare centru de examen și centru zonal de evaluare a fost dotat cu calculatoare, copiatoare 

funcționale, telefon, fax, conexiune la rețeaua Internet, consumabile suficiente pentru buna desfășurare 

a activității.  

 Existența soluțiilor / măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situația în care apar 

defecțiuni tehnice sau de alt tip;, 

În fiecare centru de examen au fost stabilite măsuri de rezervă în cazul unei defecțiuni tehnice sau de 

altă natură prin Planul de intervenție pentru situații speciale, aprobat de președintele comisiei 

județene. La descărcarea subiectelor nu s-au înregistrat defecțiuni tehnice.  

La preluarea lucrărilor elaborate la Limba și literatura română, reprezentanții comisiei județene au 

constatat că, la centrul de examen de la Școala Gimnazială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău, pentru 10 

candidați de la secția română a fost multiplicat subiectul greșit, respectiv subiectul de la simularea 

tehnică. Situația a fost comunicată comisiei naționale împreună cu solicitarea subiectului de rezervă de 

la centrul de examen de la Școala Gimnazială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău. În data de 23.06.2021, a 
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avut loc proba cu subiectul de rezervă de Limba și literatura română pentru cei 10 elevi. La această 

etapă a participat, din partea comisiei județene, consilierul informatizare din cadrul Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare. 

 Arondarea elevilor pe unități de învățământ /Centre de Examen 

Comisia județeană pentru organizarea Evaluării Naționale a decis, în baza art. 9 alin. (1) și alin. (2) din 

Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 

școlar 2010-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2020-

2021, organizarea și desfășurarea evaluării naționale în 34 de centre de examen, în prima sesiune, 22-

25 iunie 2021.  

În prima etapă, 22-25 iunie 2021, comisia județeană a arondat elevii din 88 de  unități de învățământ cu 

personalitate juridică, în 34 de centre de examen (din care 17 de centre sunt în mediul urban și 17 de 

centre sunt în mediul rural). Din cele 34 de centre de examen, în 26 de centre de examen s-a susținut și 

proba de Limba maternă, iar în 8 centre de examen doar probele de Limba română și Matematică.  

În etapa specială, 5-7 iulie 2021, au fost doi elevi: un elev de la Liceul Teoretic Carei și un elev de la 

Școala Gimnazială „Iuliu Coroianu”, Craidorolț. Centrul de examen, în etapa specială, a fost la Școala 

Gimnazială „Iuliu Coroianu” Craidorolț.  

 Situații statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea 

Națională și cu privire la rezultatele obținute de către aceștia 

 Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluare Națională; 

 

Mediu 

Nr. elevi 

clasa a VIII-

a înregistrați 

în SIIIR la 

începutul 

anului școlar 

2019-2020 

(evidențe 

școlare) 

Nr. 

absolvenți 

ai clasei a 

VIII-a 

din 

promoția 

curentă 

Nr. total al 

absolvenților 

înscriși la 

EN 2020 

Nr. 

absolvenți 

din 

promoția 

curentă 

înscriși la 

EN 2020 

Nr. 

absolvenți 

cu CES 

din 

promoția 

curentă 

care nu s-

au înscris 

să susțină 

EN 2020 

Nr. 

absolvenți 

prezenți 

la EN 

2020 

Nr. 

absolvenți 

absenți la 

EN 

2020*) 

Urban 1711 1703 1513 1513 51 1443 70 

Rural 1363 1359 1329 1329 48 924 405 

      

* sunt considerați absenți absolvenții care au absentat în oricare dintre probe (deci nu li se poate 

calcula media la evaluarea națională); 
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 Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării 

Naționale; 

 

Mediu 

Număr 

absolvenți 

cu medii 

între 1-

4,99  

Număr 

absolvenți 

cu medii 

între 5-

5,99 

Număr 

absolvenți 

cu medii 

între 6-

6,99 

Număr 

absolvenți 

cu medii 

între 7-

7,99 

Număr 

absolvenți 

cu medii 

între 8-

8,99 

Număr 

absolvenți 

cu medii 

între 9-

9,99 

Număr 

absolvenți 

cu media 

10 

Urban 200 137 193 312 356 238 7 

Rural 293 136 139 182 128 46 0 

Total 493 273 332 494 484 284 7 

 

 

3.2. REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021 

 

În baza prevederilor din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, 

aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 

2011, valabilă și pentru bacalaureatul 2021, conform Ordinului MEC nr. 5453/31.08.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, la nivelul județului Satu Mare s-au înscris 1995 candidați, din 

care: promoția curentă – înscriși 1768, prezenți 1736, iar din promoția anterioară – înscriși 227, 

prezenți 203. Prima sesiune a examenului de bacalaureat s-a organizat în 6 centre de examen și 3 

centre zonale de evaluare. 

Comisia Județeană de Bacalaureat a întreprins măsuri eficiente pentru asigurarea dotării centrelor de 

examen și a centrelor zonale de evaluare cu logistica necesară desfășurării în condiții optime a 

examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, ținându-se cont și de contextul pandemic actual. 

 

Analiza rezultatelor obținute de absolvenții din seria curentă/seriile anterioare, pe fiecare disciplină 

în parte 

La nivel național, 69,8% dintre candidați au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 

2021. La nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie curentă și serie 

anterioară), după rezolvarea contestațiilor, a fost de 69,83%.  
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        Procent promovabilitate pe serii Înainte de contestații După contestații 

Seria curentă 68,89% 74,65% 

Seria precedentă 18,72% 28,57% 

 

Statistica finală a sesiunii iunie-iulie 2021, fată de anii precedenți 

 

BAC 2017 

iunie-iulie 

BAC 2018 

iunie-iulie 

BAC 2019 

iunie-iulie 

BAC 2020 

iunie-iulie 

BAC 2021 

iunie-iulie 

Înscriși 1977 1946 2017 2156 1995 

Prezenți 
1933 

(97,77%) 

1821 

(93,58%) 

1976 

(97,96%) 

2076 

(96,29%) 

1939 

(97,19%) 

Reușiți 1433 1261 1344 1396 1354 

Respinși 523 559 632 680 585 

Promovabilitate 74,13 % 69,25 % 68,02% 67,24 69,83 

Eliminați 1 1 0 0 0 

Medii între 6-6,99 345 (24,08%) 326 (25,85%) 338 (25,14%) 315 (22,56%) 354 (18,25%) 

Medii între 7-7,99 380 (26,52%) 397 (31,48%) 376 (27,97) 352 (25,21%) 394 (20,32%) 

Medii între 8-8,99 447 (31,19%) 342 (27,12%) 413 (30,73%) 480 (34,38%) 414 (21,35%) 

Medii între 9-9,99 261 (18,21%) 195 (15,46%) 216 (16,07%) 248 (17,76%) 191 (9,85%) 

Medii de 10 0 1 1 1 1 

 

Înscriși; 1995 

Prezenți; 1939 

Reușiți ; 1354 

Respinși; 

585 

Înscriși 

Prezenți 

Reușiți  

Respinși 
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Analiza rezultatelor  pe serii, în funcție de mediile obținute de candidații promovați: 

 

BAC 2021 iunie-iulie 

Seria curentă Serii anterioare Total 

Înscriși 1768 227 1995 

Prezenți 1736 203 1939 

Reușiți 1296 58 1354 

Respinși 440 145 585 

Eliminați 0 0 0 

Promovabilitate 74,65 % 28,57 % 69,83 % 

Medii între 6-6,99 300 54 354 

Medii între 7-7,99 391 3 394 

Medii între 8-8,99 413 1 414 

Medii între 9-9,99 191 0 191 

Medii de 10 1 0 1 

  

Clasamentul unităților de învățământ după procentul de promovabilitate – seria curentă + seriile 

anterioare: 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Promovabilitate 

% 

1 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 98.22 

2 Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare 97.27 

3 Liceul Teoretic Carei 94.30 

4 Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare 93.48 

5 Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare 87.57 

6 Colegiul National „Kölcsey Ferenc” Satu Mare 86.03 

7 Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare 80.85 

8 Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare 79.17 
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9 Liceul De Arte „Aurel Popp” Satu Mare 76.27 

10 Liceul Teoretic Negrești Oaș 70.30 

11 Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare 68.24 

12 Liceul Teoretic „George Pop De Băsești” Satu Mare 66.67 

13 Liceul Reformat Satu Mare 56.06 

14 Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș 51.85 

15 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț 50.00 

16 Liceul Tehnologic Ardud 50.00 

17 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 46.43 

18 Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei 45.00 

19 Liceul Tehnologic Tășnad 39.06 

20 Liceul Tehnologic Tarna Mare 36.36 

21 Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei 32.61 

22 Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei 18.18 

23 Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare 16.28 

24 Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare 15.09 

25 Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada 13.64 

26 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade” Satu 

Mare 
11.11 

27 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Satu Mare 2.94 

28 Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos 0.00 

29 Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare 0.00 

 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2021 

Pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat au fost organizate 2 centre de examen și 2 

centre zonale de evaluare. La nivel național, 32,9% dintre candidați au promovat examenul de 

Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021. La nivelul județului Satu Mare, procentul de 

promovare total (serie curentă și serie anterioară), după rezolvarea contestațiilor, a fost de 28,54%.  



23 

 

Analiza rezultatelor obținute de absolvenții din seria curentă/seriile anterioare, pe fiecare 

disciplină în parte 

 

Procent promovabilitate pe serii Înainte de contestații După contestații 

Seria curentă 27,67% 29,32% 

Seria precedentă 24% 26,67% 

 

Statistica finală a sesiunii august-septembrie 2021, fată de anii precedenți 

 

BAC 2017 

august-

septembrie 

BAC 2018 

august-

septembrie 

BAC 2019 

august-

septembrie 

BAC 2020 

august-

septembrie 

BAC 2021 

august-

septembrie 

Înscriși 601 698 677 542 611 

Prezenți 460 554 554 452 515 

Reușiți 143 154 183 127 147 

Respinși 316 400 371 324 368 

Promovabilitate 31,09 27,8 33,03 28,1 28,54 

Eliminați 1 0 0 1 0 

Medii între 6-

6,99 
123 

126 155 113 107 

Medii între 7-

7,99 
18 

25 26 12 39 

Medii între 8-

8,99 
1 

3 2 2 1 

Medii între 9-

9,99 
1 

0 0 0 0 

Medii de 10 0 0 0 0 0 
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Analiza rezultatelor  pe serii, în funcție de mediile obținute de candidații promovați: 

 

BAC 2021 august-septembrie 

Seria curentă Serii anterioare Total 

Înscriși 431 180 611 

Prezenți 365 150 515 

Reușiți 107 40 147 

Respinși 258 110 368 

Eliminați 0 0 0 

Promovabilitate 29,32 26,67 28,54 

Medii între 6-6,99 70 37 107 

Medii între 7-7,99 36 3 39 

Medii între 8-8,99 1 0 1 

Medii între 9-9,99 0 0 0 

Medii de 10 0 0 0 

     

Clasamentul unităților de învățământ după procentul de promovabilitate – seria curentă + 

seriile anterioare: 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Promovabilitate % 

1 Liceul Teoretic Carei 77.78 

2 Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare 60.00 

3 Colegiul National „Kölcsey Ferenc” Satu Mare 53.13 

4 Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare 50.00 

5 Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei 41.67 

6 Liceul Teoretic Negrești Oaș 39.13 

7 Liceul Reformat Satu Mare 38.10 

8 Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare 35.29 
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9 Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare 34.48 

10 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 33.33 

11 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț 33.33 

12 Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare 33.33 

13 Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare 31.11 

14 Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare 25.00 

15 Liceul Tehnologic Tarna Mare 25.00 

16 Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare 25.00 

17 Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei 23.33 

18 Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș 22.58 

19 Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare 20.69 

20 Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei 20.00 

21 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade” 

Satu Mare 
17.39 

22 Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare 13.79 

23 Liceul Tehnologic Tășnad 13.79 

24 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 11.11 

25 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Satu Mare 11.11 

26 Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada 10.00 

27 Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos 0 

28 Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare 0 
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3.3. REZULTATELE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL, 

POSTLICEAL ȘI DE MAIȘTRI LA EVALUĂRI NAȚIONALE  

 

MODUL DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE 

Examenele de certificare a calificării profesionale au fost coordonate la nivelul județului Satu Mare de 

către Comisia Județeană de Evaluare și Certificare. Centrele de examen au fost propuse de către 

Comisia Județeană de Evaluare și Certificare, aprobate de inspectorul școlar general și transmise spre 

informare către Comisia Națională de Evaluare și Certificare prin adresele: nr. 275/12.01.2021 

sesiunea februarie nivel 5, nr. 2124/25.05.2021 sesiunea iunie nivel 4, nr. 3169/22.06.2021 sesiunea 

iulie nivel 3, nr. 3170/22.06.2021 sesiunea iulie nivel 5, nr. 4944/11.08.2021 sesiunea august nivel 5, 

nr. 4943/11.08.2021 sesiunea august nivel 4.   

Situația centrelor de examen organizate pe nivele de calificare și sesiuni de examen se prezintă după 

cum urmează: 

Sesiunea Nivel de calificare Nr. centre de examen 

februarie 2021 nivel 5 învățământ postliceal 4 

iunie 2021 nivel 4 învățământ liceal 15 

iulie 2021 nivel 5 învățământ postliceal 9 

iulie 2021 nivel 3 învățământ profesional 14 

august 2021 nivel 5 învățământ postliceal 3 

august 2021 nivel 4 învățământ liceal 4 

 

Examenele au fost organizate cu respectarea legislației în vigoare: 

 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale 

pentru absolvenții învățământului profesional, aprobată prin OMEN nr. 4435 din 29.08.2014, 

modificată și completată prin OMEC nr. 4321 din 22.05.2020 și OME nr. 3750 din 28.04.2021; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților 

învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin OMEN nr. 4434 din 29.08.2014, 

modificată și completată prin OMEC nr. 4322/22.05.2020 și OME nr. 3751/28.04.2021; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a 

absolvenților învățământului postliceal aprobată prin OMEN nr. 5005/02.12.2014, modificată 

și completată prin OMEC nr. 4494/10.06.2020, OME nr. 3174/25.01.2021, OME nr. 

3779/10.05.2021; 

 Graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din 

învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobat prin OMEC 

nr. 5459/31.08.2020, modificat prin OME nr. 3770/05.05.2021. 
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Absolvenții unităților de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu pentru anumite calificări 

profesionale au fost repartizați în vederea susținerii examenelor de certificare a calificării profesionale 

la unitățile de învățământ preuniversitar acreditate pentru calificarea profesională/domeniul de 

pregătire/profilul acestora.  

Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, nivel 

5 – sesiunea februarie 2021, ISJ Satu Mare a aprobat arondarea absolvenților proveniți de la unități de 

învățământ din alte județe, cu autorizare de funcționare provizorie:  

 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, 

Satu Mare, domeniul Industrie alimentară, absolvenți de la Colegiul de Învățământ Terțiar 

Nonuniversitar USAMVB Timișoara, calificările Tehnician controlul calității produselor 

agroalimentare, Tehnician în prelucrarea cărnii și laptelui, Tehnician pentru panificație și 

produse făinoase; 

 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare, domeniul 

Transporturi, absolvenți de la Colegiul Tehnic Turda și Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” Cluj Napoca, calificarea Tehnician transporturi auto interne și internaționale. 

Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, nivel 

5 – sesiunea iulie 2021, ISJ Satu Mare a aprobat arondarea absolvenților proveniți de la unități de 

învățământ din alte județe, cu autorizare de funcționare provizorie: 

 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare, domeniul 

Mecanică, absolvenți de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, calificarea Tehnician 

operator mașini cu comandă numerică; 

 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Satu Mare, domeniul 

Fabricarea produselor din lemn, absolvenți de la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu 

Marmației județul Maramureș, calificarea Maistru tâmplar mobile și binale; 

 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada, domeniul Servicii, 

absolvenți de la Liceului Tehnologic „Horváth Janos” Marghita județul Bihor, calificarea 

Tehnician în activități de secretariat, respectiv domeniul Agricultură, absolvenți de la 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Valea lui Mihai județul Bihor, calificarea Tehnician protecția 

plantelor.  

În scopul organizării și desfășurării examenelor de certificare a calificării profesionale, au fost 

întreprinse măsuri atât la nivelul inspectoratului școlar prin Comisia Județeană de Evaluare și 

Certificare, cât și la nivelul unităților de învățământ – centre de examen. Activitatea de consiliere, 

monitorizare și evaluare prin inspecție tematică privind examenele de certificare s-a efectuat de către 

președintele CJEC și inspectorul de specialitate, în perioadele sesiunilor cuprinse în grafic.  
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Centrele de examen au fost dotate cu resursele materiale și financiare necesare desfășurării în bune 

condiții a examenului. Comisiile de examen din fiecare centru au fost constituite conform prevederilor 

metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale și 

numite prin decizia inspectorului școlar general. S-a realizat instruirea președinților comisiilor de 

examinare pentru fiecare sesiune de examen. 

Temele de proiect au fost propuse de cadrele didactice de specialitate, avizate de comisia metodică de 

specialitate, aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ și avizate de CJEC. 

Temele proiectelor pentru absolvenții învățământului postliceal domeniul sănătate și asistență 

pedagogică au fost avizate și de Direcția Județeană de Sănătate Publică Satu Mare.  

 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE 

 

Examenele s-au desfășurat conform graficului și metodologiilor în vigoare. Au fost respectate 

condițiile de înscriere. S-au înscris, pentru susținerea examenului, absolvenții care au finalizat studiile, 

au avut situația școlară încheiată în ultimul an de studiu și au fost declarați promovați. Pentru 9 

candidați din promoții anterioare s-a solicitat și aprobat înscrierea la examenele de certificare nivel 5, 

de către Comisia Județeană de Evaluare și Certificare, conform metodologiei de examen în vigoare. 

Programarea candidaților pe zile și locuri de desfășurare, la probele de examen nivel 5, a respectat 

prevederile metodologiilor și ale calendarului de desfășurare a examenelor. 

Partea scrisă a proiectelor, însoțită de Fișa de evaluare a proiectului, au fost depuse de către candidați 

și îndrumătorii de proiect, la secretariatul unității de învățământ, înainte de finalizarea cursurilor. 

Proiectele au fost susținute în fața comisiei de examen pentru nivelul 5, a fost completată Fișa de 

evaluare și apreciate susținerea orală a proiectului, respectiv răspunsurile candidaților. 

La examenele de certificare nivel 5 au fost declarați ”admiși” candidații care au promovat fiecare 

probă de examen și au obținut cel puțin media 6 (șase). 

Absolvenții au dovedit o bună pregătire în meserie, rezultatele obținute fiind o posibilă garanție  a 

integrării lor profesionale ulterioare. 

 

OPINII ASUPRA TEMELOR PENTRU PROIECTE ȘI ASUPRA CALITĂȚII EXAMENELOR 

Temele de proiect s-au încadrat în curriculum pentru calificările la care s-a susținut examenul, s-au 

raportat la standardul de pregătire profesională. Prin prezentarea proiectelor, candidații absolvenți ai 

învățământului postliceal au avut posibilitatea să-și manifeste performanțele în utilizarea 

competențelor dobândite.  
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DATE STATISTICE 

 

Nivel calificare Înscriși Prezenți Absenți Admiși Respinși 
Promovabilitate 

raportată la înscriși 

Nivel 3 643 643 0 643 0 100% 

Nivel 4 745 739 6 739 0 99,19% 

Nivel 5 total 824 815 9 815 0 98,90% 

Nivel 5 din alte 

județe 

171 171 0 171 0 100% 

Nivel 5 din jud. 

Satu Mare 

653 644 9 644 0 98,62% 

 

 

Admiși la examenul de certificare a calificării profesionale – nivel 3 învățământ profesional 

Total din care cu calificativ: 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

643 246 234 121 42 

 

 

Admiși la examenul de certificare a calificării profesionale – nivel 4 învățământ liceal 

Total din care cu calificativ: 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

739 343 271 111 14 
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CAPITOLUL IV  

ACTIVITATEA DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ LA NIVELUL 

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN 

 SATU MARE 

 

4.1. INSPECȚIILE ȘCOLARE TEMATICE  

În anul școlar 2020-2021, prin inspecțiile tematice realizate, conducerea Inspectoratului Școlar 

Județean Satu Mare a urmărit, în mod special, verificarea respectării măsurilor de organizare a 

activității din unitățile școlare, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii 

cu SARS-COV 2, precum și respectarea legislației școlare în vigoare, calitatea activităților de predare-

învățare-evaluare desfășurate prin intermediul platformelor educaționale de la nivelul unităților de 

învățământ, legalitatea curriculum-ului școlar pentru disciplinele din TC și CDȘ, aplicarea noului 

curriculum la clasa a VIII-a, pregătirea unităților de învățământ pentru organizarea și desfășurarea 

examenelor naționale etc.  

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a stabilit obiectivele inspecțiilor tematice, 

derulate în anul școlar 2020-2021, conform graficului unic de inspecții pentru fiecare semestru: 

http://satmar.ro/web/uploads/files/Grafic%20de%20monitorizare%20si%20control.pdf 

http://satmar.ro/web/uploads/files/Grafic%20monitorizare%20sem2%20site.pdf 

 

CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII ALE INSPECȚIILOR TEMATICE: 

 În toate unitățile de învățământ inspectate, s-a acționat în conformitate cu Planul de măsuri din 

procedura operațională nr.172/07.09.2020, privind organizarea activității în condiții de siguranță 

epidemiologică. Acolo unde s-a impus, s-au identificat, împreună cu autoritățile locale, și alte spații 

pentru a organiza cursurile în scenariul verde. La unitățile de învățământ care au început cursurile în 

scenariul verde, mobilierul din unele săli de clasă, unde spațiul a permis, a fost distanțat la 1 metru 

între scaunele fiecărui elev.  La unele unități s-au montat despărțitoare de tip plexiglas. La școlile care 

au început activitatea în scenariul galben, acesta a fost decis în funcție de spațiul existent în fiecare sală 

de clasă. Spațiile au fost organizate în așa fel încât mobilierul să respecte distanțarea fizică. S-a stabilit 

și modul de ocupare a sălilor, în funcție de efectivele de elevi în clasă/grupă (oglinda clasei). În toate 

școlile s-a procedat și la organizarea circuitelor la intrarea și ieșirea elevilor și preșcolarilor în/din 

unitate, accesul în unitate făcându-se decalat, pe clase. La fel și pe holuri, pauzele fiind decalate. 

Dotarea cu echipamente IT s-a efectuat în toate unitățile de învățământ din fondurile puse la dispoziție 

de autoritățile locale, donații, sponsorizări etc. La nivelul școlilor inspectate, platformele de învățare 

online utilizate sunt: GSuite, Adservio și Microsoft Teams, active și funcționale, toate școlile având 

http://satmar.ro/web/uploads/files/Grafic%20de%20monitorizare%20si%20control.pdf
http://satmar.ro/web/uploads/files/Grafic%20monitorizare%20sem2%20site.pdf
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create conturi de e-mail și de acces la platformele și aplicațiile electronice utilizate la nivelul unității de 

învățământ, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Trebuie însă menționat faptul că s-au 

semnalat probleme în ceea ce privește semnalul rețelei mobile. 

În urma inspecțiilor online efectuate, s-a constatat existența și utilizarea platformelor educaționale în 

fiecare unitate de învățământ preuniversitar. Calitatea activității didactice (lecțiilor) desfășurate, din 

punct de vedere tehnic (calitatea conexiunii la internet, echipamentele IT utilizate) a fost  bună și 

foarte bună în mediul urban și, uneori, deficitară în mediul rural. S-a efectuat, de asemenea, 

monitorizarea, prin sondaj, a unor secvențe din lecțiile susținute de cadrele didactice în sistem 

hibrid/online.  

Au existat activități de monitorizare de către director/director adjunct a activităților didactice online 

(clase în sistem hibrid/clase integral în sistem online) și rapoarte privind prezența zilnică a elevilor și 

cadrelor didactice pe platformele online (acolo unde platforma generează astfel de rapoarte), respectiv 

consemnarea în cataloagele școlare a prezenței elevilor. Cadrele didactice au fost consiliate de către 

inspectorii de specialitate cu privire la resursele online disponibile, moduri de evaluare relevante și 

adaptarea procesului de predare-învățare la mediul online. 

 

4.2. INSPECȚIILE ȘCOLARE GENERALE  

În anul școlar 2020-2021, în graficul inspecțiilor școlare, pe primul semestru, nu a fost cuprinsă 

inspecție generală, dată fiind situația de fapt. În semestrul II s-a desfășurat inspecția generală la 

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare. 

OBIECTIVELE INSPECȚIILOR GENERALE:  

a) consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități;  

b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților 

de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și 

proiectele naționale în domeniul educaţiei și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale 

în domeniul educaţiei;  

c) consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități și pentru dezvoltarea capacității 

instituționale de atragere și derulare de proiecte cu finanțare externă.  

ASPECTELE VIZATE:  

1. Managementul școlar, managementul calităţii, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și 

folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în 

vigoare și a regulamentelor;  
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2. Modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia 

școlii/în dezvoltare locală și calitatea activităților extracurriculare realizate de către personalul 

didactic și unele categorii de personal didactic auxiliar;  

3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare-evaluare, performanta/remediere, 

diferențiere a demersului educațional, utilizarea TIC, a platformele educaționale și a resurselor 

educaționale deschise);  

4. Nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la competențele vizate; 

5. Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor, 

motivația acestora în învățare, participarea școlară și starea de bine a preșcolarilor/elevilor 

(consiliere, orientare școlară, asistenta individualizată), respectând principiile educaţiei incluzive 

și asigurarea egalității de șanse; 

6. Relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală: Calificativ acordat: BINE;  

7. Atitudinea elevilor fată de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ. 

În cadrul inspecțiilor au fost asistate, la lecții,  toate cadrele didactice din școală la cel puțin două ore 

de curs. Au fost analizate lecțiile asistate, cadrele didactice au fost consiliate și au fost realizate 

rapoarte pe fiecare disciplină inspectată. Rapoartele de inspecție, pe arii tematice, au fost realizate pe 

baza datelor și informațiilor puse la dispoziție de către unitățile de învățământ inspectate.  

 

4.3. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ A 

PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

DIN JUDEȚUL SATU MARE  

OBIECTIVE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL COMPARTIMENTULUI DE 

DEZVOLTARE A RESURSEI UMANE 

 Asigurarea dreptului de practică în învățământul preuniversitar prin promovarea examenului 

național de definitivare în învățământ; 

 Asigurarea evoluției în cariera didactică, prin obținerea gradelor didactice; 

 Asigurarea asistenței metodologice și psihopedagogice pentru personalul didactic înscris la gradele 

didactice; 

 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu centrele de perfecționare din țară/departamente de pregătire 

a personalului didactic, cu instituții și organisme furnizoare de formare; 

 Colaborarea permanentă cu Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, în vederea realizării 

acțiunilor de formare continuă la nivel local sau județean și a unor activități specifice domeniului: 

cercuri metodice, simpozioane, webminarii etc; 

 Asigurarea asistenței și intervenției în domeniul perfecționării, la solicitarea cadrelor didactice și a 

cooperării cu unitățile școlare; 
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 Creșterea accesului cadrelor didactice din județ, la informațiile referitoare la perfecționarea prin 

grade didactice și la posibilitățile de dezvoltare a propriei cariere; 

 Actualizarea paginii Web (site-ul inspectoratului, forumul intern) pentru anul școlar în curs; 

 Editarea, în colaborare cu Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, a unui raport 

informativ, care să cuprindă informații referitoare la perfecționarea prin grade didactice și despre 

cursurile avizate de ME și programele acreditate de către CCD Satu Mare, pentru ca informația să 

fie mai aproape de cei care doresc să se dezvolte profesional;   

 Asigurarea fluxului informațional, la toate nivelurile, atât pe verticală, cât și pe orizontală, în 

interiorul organizației și în exterior, și a funcționării canalelor de comunicare cu ME, Casa 

Corpului Didactic, centrele de perfecționare și unitățile de învățământ; 

 Documentarea, informarea, consultanța și consilierea cadrelor didactice pe probleme de 

perfecționare și formare continuă; 

 Îndrumarea cadrelor didactice cu privire la modalitățile de dezvoltare a carierei didactice, prin 

rutele de studiu ofertate de universități și instituții specializate în formarea continuă, care asigură 

continuarea proceselor de formare inițială prin accesul la programe de masterat, IDD, cursuri 

online, cursuri de specializare postuniversitare și de reconversie etc.; 

 Organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare, pentru metodiștii Inspectoratului Școlar 

Județean Satu Mare, pe specialități, în vederea realizării unor inspecții de calitate și obiective, 

pentru obținerea gradelor didactice; 

 Pregătirea profesorilor din Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare pentru 

realizarea unor inspecții în sistem online, conform adreselor și precizărilor ME și respectarea 

prevederilor impuse de către Ministerul Sănătății în ceea ce privește contextul actual al pandemiei 

în care se află întreaga țară; 

 Reactualizarea bazei de date cu privire la cadrele didactice înscrise la examenele de obținere a 

gradelor didactice, a formatorilor, a evaluatorilor de manuale, a metodiștilor Inspectoratului Școlar 

Județean Satu Mare etc.; 

 Organizarea unor întâlniri, fie fizic, cu măsurile impuse, fie online, pentru anumite cursuri de 

formare, cu responsabilii cu perfecționarea din unitățile de învățământ; 

 Organizarea în colaborare cu  Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare a cursurilor de 

perfecționare pentru mentori și profesorii stagiari. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE  ale Compartimentului de dezvoltare a resursei umane,  la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, din punct de vedere al domeniului funcțional, sunt grupate 

astfel: 
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DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 
OBIECTIVE SPECIFICE 2020 - 2021 

Curriculum 

 Reorganizarea corpului de profesori metodiști pentru dezvoltarea resursei 

umane; 

 Efectuarea unui număr de minim 250 de inspecții tematice și de specialitate. 

Resurse umane 

 

 Organizarea unei întâlniri/semestru cu profesorii metodiști pentru stabilirea 

unui program de ameliorare a activității de formare; 

 Organizarea consfătuirilor cu profesorii responsabili cu formarea cadrelor 

didactice din unitățile de învățământ preuniversitar sătmărean; 

 Realizarea unei baze de date cu responsabilii cu formarea din județul Satu 

Mare; 

 Realizarea și transmiterea unui chestionar în vederea obținerii  unei baze de 

date cu evidența formării cadrelor didactice din județul Satu Mare; 

 Proiectarea și derularea unui program de formare a directorilor de unități 

școlare în problemele de management al instituțiilor și de optimizare a 

relațiilor de comunicare cu caracter interpersonal, inter și intra-instituțional. 

Resurse materiale 
 Asigurarea tuturor materialelor consumabile necesare desfășurării examenului 

național de definitivare în învățământ. 

Dezvoltarea 

relațiilor 

comunitare 

 Încheierea unui număr de cel puțin 2 acorduri de parteneriat în domeniul 

formării cu unitățile de învățământ superior și ONG-urile cu profil de formare. 

Imagine și 

comunicare 

 Publicarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și a forumului 

intern a informațiilor utile care privesc formarea continuă a cadrelor didactice. 

 

4.4.  ANALIZA NEVOII DE FORMARE ȘI PERFECŢIONARE CONTINUĂ 

A CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEŢUL SATU MARE ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2020-2021 

 

Formarea continuă, prin diferite forme și programe, constituie un drept al personalului didactic și 

didactic auxiliar, precizat în Legea educaţiei naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. Această activitate se realizează în unități de învățământ, în centre de examen pentru 

acordarea definitivării în învățământ sau a gradelor didactice și prin furnizorii de formare (inspectorate 

școlare, case ale corpului didactic, instituții de învățământ superior și alte instituții abilitate pentru 

pregătirea și perfecționarea personalului didactic). 



35 

 

Activitatea de formare continuă este centrată pe obiective specifice dezvoltării competențelor 

psihopedagogice și metodice în specialitate si psihorelaţionale, teoretico-metodologice, practic-

acţionale și constructiv-creatoare.  

Activitatea de perfecționare și formare continuă, în anul școlar 2020 – 2021, se desfășoară în baza 

prevederilor legale în vigoare, a obiectivelor propuse de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și 

Planul managerial întocmit de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane. 

Pentru anul școlar 2020-2021, formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice din județul Satu 

Mare s-a  realizat  prin: 

 studiu individual de specialitate/autoperfecționare; 

 activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor didactice, precum și a tuturor formelor de lucru în acest scop, desfășurate în 

format online datorită situației actuale de pandemie;  

 schimburi de experiență profesională; 

 participări la sesiuni de comunicări, simpozioane județene, conferințe naționale etc.; 

 implicarea în realizarea unor publicații de specialitate - în calitate de autori, coautori sau 

colaboratori; 

 participare la cursuri de formare; 

 participarea la cursuri de formare inițială continuă organizate/avizate de instituții abilitate. 

Perfecționarea cadrelor didactice s-a  realizat  și prin participarea la examenul de obținere a gradelor 

didactice (II respectiv I). Din acest punct de vedere, făcând o analiză comparativă la nivelul ultimilor 

cinci ani, a numărului de cadre didactice participante la această formă de perfecționare, s-a remarcat 

faptul că situația actuală a fost în scădere față de anii școlari trecuți, respectiv 2015-2016, 2016-2017, 

când numărul participanților a fost foarte mare. O posibilă cauză ar putea fi situația pandemiei care a 

impus, la nivel național, starea de urgență și, ulterior, cea de alertă, trecându-se treptat de la formele de 

predare-învățare-evaluare clasice, cu întâlniri fizice în cadrul unităților de învățământ, la scenarii în 

format online. 

Pentru anul școlar 2020-2021, situația cadrelor didactice, care au dorit să se perfecționeze prin 

participarea la examenul de obținere a gradului didactic II, respectiv a gradului didactic I, se prezintă 

astfel: 

NR. CRT. DOCUMENTE ÎNREGISTRATE/SITUAȚIE 
GRADE DIDACTICE 

GRADUL II GRADUL I 

1. Numărul de cereri pentru efectuarea IC 1 80 61 

2. Numărul dosarelor depuse în vederea înscrierii la examen 20 32 

3. Alte situații - - 
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În ceea ce privește această formă de perfecționare, s-a observat o scădere a numărului de cadre 

didactice care s-au înscris, datorată, în principal, micșorării numărului de cadre didactice care intră în 

sistem și, totodată, a procentului relativ scăzut de promovare a examenului de definitivare în 

învățământ. 

În ceea ce privește promovarea examenului de definitivare în învățământ, în anul școlar 2019-2020 au 

promovat un număr de 67 de candidați, iar pentru anul școlar 2020-2021 au fost validate 142 de dosare 

privind înscrierea la acest examen. 

La nivelul județului Satu Mare, în perioada 23 septembrie 2020 - 01 octombrie 2020, conform 

Procedurii operaționale nr. 4522/23.09.2020, revizuită, a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a 

avut loc procesul de selecție a profesorilor metodiști în vederea ocupării funcției de profesor metodist 

în cadrul Corpului de profesori metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare pentru anul 

școlar 2020-2021. 

Spre deosebire de anii trecuți, în acest an școlar, în contextul pandemiei existente, în baza adresei 

MEC nr. 6098, pe lângă candidații înscriși la selecție, au fost luați în considerare, ca membri de drept 

ai Corpului de profesori metodiști, profesorii încadrați prin concurs la CCD, profesorii metodiști din 

liceele pedagogice și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în Corpul profesorilor mentori, 

drept pentru care, în baza deciziei nr. 793 din 01.10.2020, au fost numiți 177 de metodiști, din care 108 

cu dreptul de exercitare a funcției, 66 fiind membri de drept și 22 fiind în funcții de conducere.  

 

4.5. EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ PRIN GRADE DIDACTICE  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2021 

 

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  

 

După publicarea în MO a OMEC nr. 5434/2020, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a OMEC nr. 5558 

din 14.09.2020 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de 

definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021, inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei 

umane a postat, atât pe forumul intern al inspectoratului școlar, la secțiunea perfecționarea cadrelor 

didactice, cât și pe site-ul inspectoratului școlar, metodologia-cadru și documentele necesare pentru 

înscriere. 

Înscrierea la examen s-a făcut la unitățile de învățământ în perioada prevăzută în calendar, iar dosarele 

de înscriere ale candidaților au fost transmise și înregistrate la inspectoratul școlar județean de către 

delegații conducerilor unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar. 
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Dosarele au fost verificate de inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane și avizate de 

consilierul juridic al inspectoratului școlar și de inspectorul școlar general adjunct, președinte al 

comisiei de examen. 

S-au depus 142 de dosare, fiind validate și aprobate 142. Înștiințarea candidaților, cu privire la 

admiterea sau respingerea dosarului de înscriere, s-a făcut pe site-ul și pe forumul inspectoratului 

școlar, luându-se în considerare toate recomandările și măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS 

CoV2. Din cei 142 candidați înscriși la examen, 9 au achitat taxa de examen conform Art. 4 alin. (3). 

Datele din fișele de înscriere ale candidaților validați  au fost introduse în sistemul informatizat, iar în 

perioada 07-18.06.2021, candidații și-au completat dosarul de înscriere cu copii ale PV de la 

inspecțiile de specialitate și adeverința cu nota obținută la portofoliu și calificativul parțial obținut, 

fiind solicitați, totodată, să-și valideze,  prin semnătură,  un extras din aplicația electronică a fișei de 

înscriere pentru confirmarea corectitudinii datelor introduse în aplicație. 

 

INSPECȚIILE SPECIALE LA CLASĂ 

 

Inspecțiile școlare de specialitate la clasă s-au susținut în perioada prevăzută în Calendar, în unitățile 

de învățământ la care au fost încadrați candidații în anul școlar 2020-2021, fiecare inspecție 

efectuându-se la 4 activități didactice. 

Pentru a reda mai explicit fiecare situație în parte, vizavi de efectuarea inspecțiilor, s-a întocmit un 

tabel statistic, după cum urmează: 

 

Dosare 

depuse și 

înregistrat

e la IȘJ 

SM 

Candidaț

i a căror 

dosare 

au fost 

aprobate 

Numărul 

candidaților 

cărora li s-a 

efectuat prima IS 

135 

Numărul 

candidaților 

cărora li s-a 

efectuat a 

doua  IS 

131 

Numărul 

candidați

lor a 

căror 

medie a 

fost 

înregistra

tă în 

aplicație 

Numărul 

candidațilo

r care s-au 

retras 

Retragere 

din 

învățămân

t 

De către 

inspector 

De către 

metodist 

De către 

inspector 

De către 

metodist 

143 142 68 67 60 71 131 10 1 

 

Mediile obținute de candidați pe tranșe de note, în urma susținerii inspecțiilor școlare de specialitate la 

clasă și a evaluării portofoliului personal: 
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INSPECȚII ȘCOLARE DE SPECIALITATE LA CLASĂ 

Număr candidați cu 

media la IS mai mică 

decât 8 

Număr candidați cu 

media la IS cuprinsă 

între 8 – 8,99 

Număr candidați cu 

media la IS cuprinsă 

între 9 – 9,99 

Număr candidați 

cu media la IS 10 

TOTAL 

1 1 55 74 131 

EVALUARE PORTOFOLIU PERSONAL 

Număr candidați cu 

nota la portofoliu mai 

mică decât 8 

Număr candidați cu 

nota la portofoliu 

cuprinsă între  

8 – 8,99 

Număr candidați cu 

nota la portofoliu 

între 9 – 9,99 

Număr candidați 

cu nota la 

portofoliu 10 

TOTAL 

1 2 11 117 131 

 

Un candidat înscris la disciplina Limba și literatura română și matematică, metodica predării acestora 

(învățământ primar în limba română) nu a avut dreptul să se prezinte la proba scrisă deoarece nu a 

îndeplinit condițiile prevăzute la Art.18, alin. (1) lit. b)., având media notelor la cele două inspecții de 

specialitate de 7.50, iar pentru portofoliul personal primind nota 5. 

 

PROBA SCRISĂ 

 

Proba scrisă, conform Calendarului, a avut loc în data de 14 iulie 2021, la Centrul de examen Colegiul 

Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare. 

Din cei 143 candidați înscriși, 130 au fost admiși pentru proba scrisă, existând următoarele statistici:  

Numărul 

candidaților care au 

avut dreptul să se 

prezinte 

la          proba scrisă 

Numărul 

candidaților 

prezenți 

Numărul 

candidaților 

absenți 

Numărul candidaților 

retrași în timpul 

examenului conform 

Art.28 al.(1) 

Numărul 

candidaților 

eliminați 

130 121 4 5 0 

 

121 de candidați și-au predat lucrările, care au fost evaluate în centrele de evaluare stabilite de ME, 

nefiind anulată nicio lucrare. 

Procentul de promovabilitate, înainte de contestații, a fost de 62,80%, din totalul de 121 de candidați, 

76 dintre aceștia au promovat examenul. 

Conform Calendarului, în perioada 21-22 iulie 2021, atât la secretariatul centrului de examen, cât și în 

format electronic, la adresa de email stabilită și afișată din timp, candidații nemulțumiți de nota primită 



39 

 

la proba scrisă au putut depune contestații, în acest context înregistrându-se un număr de 33 de 

contestații. 

După soluționarea contestațiilor, în data de 28 iulie au fost afișate rezultatele finale. 

În urma reevaluărilor lucrărilor contestate, situația a fost următoarea: 

 

Nr 

crt 

Disciplina/proba de 

concurs 

Număr 

contestații 

depuse 

Număr 

lucrări 

pentru 

care nu s-

a 

modificat 

nota 

Număr 

lucrări 

pentru 

care nota a 

crescut în 

urma 

reevaluării 

Număr 

lucrări 

pentru 

care nota a 

scăzut în 

urma 

reevaluării 

Număr 

candidați 

care au 

promovat 

examenul în 

urma 

contestațiilor 

1. Educație muzicală și 

studii teoretice 
1 0 1 0 0 

2. Educație muzicală 

specializată  

(artă vocală, muzică 

instrumentală) 

1 0 0 1 0 

3. Geografie 2 0 2 0 1 

4. Limba română și 

literatura pentru copii și 

metodica activităților 

instructiv-educative în 

grădinița de copii 

10 0 7 3 1 

5. Limba și literatura 

engleză 
5 0 2 3 2 

6. Limba și literatura 

maghiară maternă 
1 0 1 0 0 

7. Limba și literatura 

maghiară maternă, 

limba și literatura 

română și universală 

pentru copii, metodica 

predării activităților în 

limba maghiară maternă 

și metodica predării 

activităților în limba 

română în învățământul 

preșcolar 

1 0 1 0 0 

8. Limba și literatura 

română 
2 0 0 2 0 
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9. Limba și literatura 

română și matematică, 

metodica predării limbii 

și literaturii 

române/comunicării în 

limba română și 

metodica predării 

matematicii/matematicii 

și explorării mediului în 

învățământul primar 

(învățământ primar în 

limba română)  

3 0 0 3 0 

10. Matematică 2 0 2 0 0 

11. Mecanică 1 0 0 1 0 

12. Mecanică (maiștri 

instructori) 

2 0 0 2 0 

13. Psihopedagogie 

specială 

2 0 1 1 0 

TOTAL 33 0 17 16 4 

 

Rezultatele inițiale și finale obținute pe tranșe de note: 

Tipul 

rezultatului 

Număr 

candidați cu 

nota mai mică 

de 5 

Număr 

candidați cu 

nota cuprinsă 

între 

5 – 7,99 

Număr 

candidați cu 

nota cuprinsă 

între 

8 – 9,99 

Număr 

candidați cu 

nota 10 

TOTAL 

Rezultate 

inițiale 

proba scrisă 

12 63 44 2 121 

Rezultate finale 

proba scrisă 

(după contestații) 

10 65 44 2 121 

Rezultate 

inițiale examen 
1 44 74 2 121 

Rezultate finale 

examen 

(după contestații) 

1 40 78 2 121 
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Graficul notelor finale atât pentru proba scrisă, cât și pentru nota examenului: 

 

 

Promovabilitatea candidaților în funcție de disciplina de examen: 

 

NR. 

CRT. 
DISCIPLINA DE EXAMEN 

NR. 

CANDIDAȚI 

promovați/total 

PROMOVA- 

BILITATE 

(%) 

1. Arte vizuale (educație plastică/educație vizuală) 0/1 0 

2. Confecții textile - tricotaje - finisaj textil  1/1 100 

3. Confecții textile - tricotaje - finisaj textil  

(maiștri instructori) 
1/1 100 

4. Consiliere psihopedagogică 2/2 100 

5. Economic, administrativ, poștă 1/1 100 

6. Educație fizică și sport   8/8 100 

7. Educație fizică și sport - antrenori 0/1 0 

8. Educație muzicală și studii teoretice 0/3 0 

9. Educație muzicală specializată  

(artă vocală, muzică instrumentală) 
0/1 0 

10. Geografie 1/3 33.33 

11. Industrie alimentară (maiștri instructori) 0/1 0 

12. Limba română și literatura pentru copii  

Și metodica activităților instructiv-educative  

În gradinița de copii 

23/33 69.69 

13. Limba și literatura engleză 4/7 57.14 
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14. Limba și literatura franceză 1/1 100 

15. Limba și literatura germană modernă 1/1 100 

16. Limba și literatura maghiară maternă 3/4 75 

17. Limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura 

română și universală pentru copii, matematica, metodica 

predării limbii și literaturii maghiare materne/comunicării 

în limba maghiară maternă, metodica predării limbii și 

literaturii române/comunicării în limba română și 

metodica predării matematicii/matematicii și explorării 

mediului în învățământul primar 

4/4 100 

18. Limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura 

română și universală pentru copii, metodica predării 

activităților în limba maghiară maternă și metodica 

predării activităților în limba română în învățământul 

preșcolar 

9/10 90 

19. Limba și literatura română 1/4 25 

20. Limba și literatura română și matematica, metodica 

predării limbii și literaturii române/comunicării în limba 

română și metodica predării matematicii/matematicii și 

explorării mediului în învățământul primar  

(învățământ primar în limba română) 

8/15 53.33 

21. Matematică 1/3 33.33 

22. Mecanică 0/1 0 

23. Mecanică (maiștri instructori) 0/2 0 

24. Prelucrarea lemnului (maiștri instructori) 1/1 100 

25. Psihopedagogie specială 5/7 71.42 

26. Religie greco-catolică 1/1 100 

27. Religie ortodoxă 3/3 100 

28. Religie reformată 1/1 100 

TOTAL 80/121 66.11% 

 

Procentul de promovabilitate a examenului de către candidați, înainte de contestații, a fost de 62,80% 

(76 candidați promovați din totalul de 121), iar după contestații, procentul de promovabilitate s-a 

îmbunătățit sensibil, cu doar 3,31% (80 de candidați promovați din totalul de 121), rezultând astfel un 

procent de 66,11%. 
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În concluzie,  se poate afirma faptul că procentul de promovabilitate a examenului pentru definitivare 

în învățământ a candidaților din județul Satu Mare, în sesiunea 2021, a fost de 73,28%,  față de 53,20% 

în sesiunea 2020. 

 

GRADELE DIDACTICE II ȘI I 

 

Evoluția în carieră a personalului didactic din învățământul preuniversitar se realizează în plină 

maturitate, prin obținerea gradelor didactice II și I. 

Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de 

profesionalizare, confirmat de rezultatele obținute la probe special  concepute pentru a pune în 

evidentă valoarea adăugată, achiziționată în intervalul parcurs de la obținerea definitivării.  

Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de 

maturitate profesională și expertiză, care îl recomandă  ca pe un generator de bune practici  în mediul 

educațional școlar. 

Pentru fiecare grad didactic au fost întocmite calendare cu activități specifice pentru fiecare sesiune 

sau serie în parte, raportate la anul școlar 2020-2021:  

GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA 2021 

Activități Termen 

Susținerea inspecției curente nr 2 de către cadrele didactice 

care nu au efectuat această inspecție în anul școlar precedent, 

datorită suspendării cursurilor școlare pe perioada stării de 

urgență/alertă.  

Pe parcursul semetrului I al anului 

școlar 2020 – 2021, până cel târziu 

în data de 29 ianuarie 2021 

Susținerea inspecției speciale  Până în 31 mai 2021 

Susținerea probei scrise și a probei orale din cadrul 

examenului 

Conform prevederilor OMEC 

4303/2020, în a doua săptămână 

din luna octombrie 2021(conform 

planificării centrelor de 

perfecționare) 

Condiții de finalizare:  

- Vechimea efectivă la catedră la data de 31 august 2021 – 4(3) ani de la obținerea definitivării în 

învățământ  

- Calificativ cel puțin BINE la aprecierile anuale și la inspecțiile școlare, de la înscriere și până la 

sfârșitul anului școlar în care susține proba scrisă și orală din cadrul examenului 

- Promovarea inspecției speciale cu cel puțin nota 8 

- Promovarea testului din metodica specialității și respectiv, a probei orale de pedagogie din cadrul 

examenului cu cel puțin nota 8 

- Media generală de promovare a examenului de acordare a gardului didactic II este de cel puțin 8 

și se calculează ca media aritmetică a notei de la proba scrisă și a notei de la proba orală.  
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GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA 2022 

Condiții de înscriere:  

4. Vechime efectivă la catedră la data de 31 august 2022 – 4(3) ani de la obținerea definitivării în 

învățământ 

5. Calificativ de cel puțin BINE la evaluările anuale și la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari 

de activitate, premergători înscrierii 

6. Promovarea primei inspecții curente efectuate în anul școlar 2019-2020 sau în anul școlar curent, 

cu cel puțin calificativul BINE 

7. Recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ în care este încadrat sau/și în care 

și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani școlari de activitate premergători înscrierii.   

Activități Termen 

Susținerea inspecției curente nr 1 de către cadrele 

didactice ca NU au efectuat această inspecție în anul 

școlar precedent, datorită suspendării cursurilor 

școlare pe perioada stării de urgență/alertă.  

Până la data de 20 noiembrie 2020 

Depunerea dosarelor de înscriere  1 – 30 octombrie 2020, pentru candidații 

care au susținut prima inspecție curentă în 

anul școlar precedent  

23 – 27 noiembrie 2020, pentru candidații 

care vor susține prima inspecție curentă 

până la data de 20 noiembrie 2020  

Susținerea celei de a doua inspecții curente   În mod obligatoriu în anul școlar 2020 – 

2021, până la data de 31 mai 2021.  

 

 

 GRADUL DIDACTIC II,  SESIUNEA 2023 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Solicitarea efectuării primei inspecții curente, printr-

o cerere adresată conducerii unității de învățământ 

unde funcționează cadrul didactic. Pot solicita 

efectuarea primei inspecții curente, cadrele didactice 

care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se 

înscrie la examenul pentru acordarea gradului 

didactic II. 

1- 30 octombrie 2020 

Efectuarea  primei inspecții curente În mod  obligatoriu  în anul școlar 2020 - 

2021, până ladata de 31  mai 2021. 
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 GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2019 - 2021  

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea inspecției curente nr. 2, de către cadrele 

didactice care nu au efectuat această inspecție în anul 

școlar precedent, datorită suspendării cursurilor școlare 

pe perioada stării de urgență/alertă și care au depus până 

la data de 31 august 2020 lucrarea metodico-științifică și 

au primit avizul pentru susținere. 

Până cel târziu în data de  29 ianuarie 

2021 

Susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico - 

științifice 

 

  

1 noiembrie 2020 -  31 mai 2021 

Cadrele didactice care nu au susținut IC2 

în anul școlar precedent, vor susține IC2 în 

sem I iar inspecția specială și lucrarea 

metodico-științifică în sem. al II- lea al 

anului școlar 2020 – 2021. 

(conform planificării centrelor de 

perfecționare) 

Condiții de finalizare: 

- vechime efectivă la catedră la 31 august 2021 - 4 (3) ani de la gradul II; 

- calificativ foarte bine la aprecierile anuale și la inspecțiile școlare de la momentul înscrierii și până 

la sfârșitul anului școlar în care se susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică; 

- promovarea inspecției speciale cu cel puțin nota 8; 

- promovarea probei de elaborare a lucrării metodico-științifice cu cel puțin nota 9; 

- promovarea probei de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice cu cel puțin nota 9; 

- nota finală pentru lucrarea metodico-științifică se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de 

conducătorul științific și a notei obținute la proba de susținere a lucrării; 

- nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finală obținută pentru 

lucrarea metodico-științifică. 

   

GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2020 – 2022 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea celei de a doua inspecții 

curente  

în mod obligatoriu în anul școlar 2020 - 2021, până la data de 

31 mai 2021. 

Depunerea lucrării metodico-

ştiinţifice 

până cel târziu la data de 31 august 2021. 
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 GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021 - 2023 

Condiții de înscriere: 

- vechime efectivă la catedră la data de 31 august 2023 - 4 (3) ani de la obținerea gradului didactic II; 

- calificativ foarte bine la evaluările anuale și la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari de 

activitate premergători înscrierii; 

- promovarea primei inspecției curente efectuate în anul școlar 2019-2020 sau în anul școlar curent, cu 

calificativul foarte bine; 

- recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ în care este încadrat sau/și în care și-a 

desfășurat activitatea în ultimii 2 ani școlari de activitate premergători înscrierii. 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Susținerea inspecției curente nr.1 de către cadrele 

didactice care nu au efectuat această inspecție în anul 

școlar precedent, datorită suspendării cursurilor școlare 

pe perioada stării de urgență/alertă. 

Până la data de 20 noiembrie 2020 

(termen stabilit la nivelul I.Ș.J. Satu Mare) 

Depunerea dosarului de înscriere 

 

1 - 31 octombrie 2020, pentru candidații 

care au susținut prima inspecție curentă în 

anul școlar 2019- 2020 

Până cel târziu în data de 27 noiembrie 

2020, pentru candidații care vor susține 

prima inspecție curentă până în data de  20 

noiembrie 2020  

Susținerea colocviului de admitere 15 ianuarie  - 15 februarie 2021 

Conform planificării centrelor de 

perfecționare 

   

GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2022 – 2024 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Solicitarea efectuării primei inspecții curente, printr-o 

cerere adresată conducerii unității de învățământ unde 

funcționează cadrul didactic. 

Pot solicita efectuarea primei inspecții curente cadrele 

didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se 

înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I. 

1 - 31 octombrie 2020 

Efectuarea  primei inspecții curente În mod obligatoriu în anul școlar 2020-

2021,  până la data de 31 mai 2021 
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 În anul școlar 2020-2021, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare s-au înregistrat 

următoarele activități de inspecție: 

Forma de 

perfecționare 

Candidați 

înscriși 

Inspecții efectuate Candidați care au 

depus cereri de 

amânare a 

probelor de 

concurs/retragere 

din concurs 

IC IS 

Efectuate 

de 

metodiști 

Efectuate 

de 

inspectori 

Efectuate 

de 

metodiști 

Efectuate 

de 

inspectori 

Gradul II 

Sesiunea 2021 

49 28 20 33 15 
1 

48 (IC1) 48 (IC2) 

Gradul II 

Sesiunea 2022 

61 52 33 - - 
- 

85 (IC1+IC2) - 

Gradul II 

Sesiunea 2023 
93 

35 11 - - 
7 

46 (IC1) - 

Gradul I 

Seria 2019-

2021 

116 

- - 23 84 

9 - 107 

Gradul I 

Seria 2020-

2022 

107 

56 31 - - 

19 88 - 

Gradul I 

Seria 2021-

2023 

69 

19 26 - - 

1 45 - 

Gradul I 

Seria 2022-

2024 

64 

28 36 - - 

3 64 - 

Echivalarea 

titlului 

științific de 

doctor cu 

gradul didactic 

I 

1 - 1 - - - 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului educațional și favorizează 

relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicaționali, creșterea expertizei pregătirii 

profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu. 
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Formarea și perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul 

educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând 

implementarea noilor strategii și tehnologii. Toate aceste demersuri converg în promovarea culturii 

educaționale și asigurarea ambianței adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea 

programelor de formare etc. 

 

ACTIVITĂȚI METODICE ȘI DE FORMARE 

Activitățile de formare - dezvoltare profesională, propuse în acest an școlar, au avut drept etalon 

ansamblul valorilor pedagogice fundamentale: morale, științifice, tehnologice, estetice, psihofizice. 

Prin perspectiva prin care s-a articulat viziunea CCD Satu Mare, s-a dorit promovarea unei educații 

deschise, flexibile și eficiente pentru toți.  

Direcția de acțiune, în privința perfecționării personalului, a constat în „stimularea educației 

permanente și obținerea unor calificări noi, a extinderii specializării și perfecționării”. Obiectivele 

specifice în acest sens au prevăzut îmbunătățirea calității în sistemul educațional din județ, centrate pe 

informare, consiliere, monitorizare, control pe baza standardelor naționale.  

Cursuri de formare continuă care s-au derulat și desfășurat prin Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” 

Satu Mare, în anul școlar 2020-2021, au fost: 

Nr. 

crt. 
Cursul de formare Durata 

Număr 

grupe 

Număr 

cursanți 

Tip 

program 

1 CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți. Formare nivel II – învățământ primar 

120 1 20 Curs 

acreditat 

2 CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial 

120 14 273 Curs 

acreditat 

3 Introducere în Etwinning - parteneriate școlare în 

Europa 

25 1 20 Curs 

avizat 

4 Resurse Educaționale Deschise (RED) 10 2 43 Curs 

avizat 

5 Aplicația Google Classroom în Educație 27 11 295 Curs 

avizat 

6 Platforme educaționale utilizabile în activitatea 

didactică online 

30 4 93 Curs 

avizat 

7 Platforme, aplicații și instrumente de predare-învățare-

evaluare on line pentru ciclul primar 

26 3 68 Curs 

avizat 

8 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 

învățământul primar pentru clasa pregătitoare 

16 1 23 Curs 

avizat 



49 

 

9 Proiectarea și gestionarea evaluării competențelor 

lingvistice  în mediul de învățare online 

12 1 25 Curs 

avizat 

10 Gândirea critică–abilitate indispensabilă copilului 

preșcolar în secolul XXI 

32 2 62 Curs 

avizat 

11 Metodiști 2020-2021 10 6 138 Curs 

avizat 

12 Instrumente și resurse gratuite pentru construirea 

activităților de învățare online la clasele primare 

26 1 30 Curs 

avizat 

13 Dezvoltarea gândirii critice a școlarului mic 32 1 27 Curs 

avizat 

14 Integrarea resurselor digitale la orele de Științe 32 1 26 Curs 

avizat 

15 Instrumente Web pentru instruire online 27 2 37 Curs 

avizat 

16 Primii pași cu Geogebra Classic 5 30 2 43 Curs 

avizat 

17 Scrierea și implementarea proiectelor europene 25 2 44 Curs 

avizat 

18 Management Educațional - Leadership 30 2 55 Curs 

avizat 

19 Instrumente de evaluare online 24 1 25 Curs 

avizat 

20 Marketing educațional în activitatea didactică 24 1 22 Curs 

avizat 

21 Formarea competențelor lingvistice în contextul 

educației timpurii 

25 1 29 Curs 

avizat 

22 Stil de viață sănătos 40 1 21 Curs 

avizat 

23 Evaluarea - o variantă importantă în procesul de 

instruire 

20 1 24 Curs 

avizat 

24 Activități de tip outdoor în învățământul preșcolar 20 1 30 Curs 

avizat 

25 Educație pentru sănătate 26 1 23 Curs 

avizat 

26 Mecanismele de coping - element semnificativ în 

intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări 

(specifice) de învățare 

20 1 27 Curs 

avizat 

27 Biblioteci online: surse și resurse, deontologie 15 1 23 Curs 

avizat 
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28 Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de 

învățare în școlile de masă 

24 1 26 Curs 

avizat 

29 ABC-ul emoțiilor 20 1 23 Curs 

avizat 

30 Cum să creștem sănătoși 20 1 22 Curs 

avizat 

31 NECENZURAT 20 1 7 Curs 

avizat 

32 Eu și copilul meu 20 1 2 Curs 

avizat 

 

ANALIZA  SWOT A PROCESULUI MANAGERIAL 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 număr mare de cadre didactice calificate; 

 număr mare de cadre didactice titulare cu 

gradul I și II sau cu titlul științific de doctor; 

 număr mare de manageri cu experiență 

formați în managementul educațional; 

 existența programelor  de formare a cadrelor; 

 participare numeroasă la stagiile de formare în 

problematica reformei din învățământ; 

 existența la nivel județean a formatorilor locali 

naționali; 

 realizarea pachetelor de formare și 

perfecționare care acoperă în mare parte 

nevoile cadrelor didactice; 

 diversificarea ofertei de activități de formare 

continuă în acord cu nevoile individuale de 

dezvoltare profesională prin derularea 

programelor acreditate; 

 alegerea unui comitet de sprijin, din rândul 

metodiștilor, pentru o mai eficientă 

transmitere și culegere de informații; 

 focalizarea formării s-a făcut prin 

responsabilii cu perfecționarea,  din fiecare 

școală, ca persoane-cheie pentru diseminare. 

 dificultatea încadrării cu cadre didactice 

calificate pentru fiecare disciplină în unele 

unități izolate din mediul rural; 

 reticență față de nou și schimbare a unor 

manageri și cadre didactice; 

 flux informațional discontinuu între manager 

și cadre didactice; 

 prezența formalismului în activitatea 

comisiilor metodice la nivelul unităților 

școlare; 

 lipsa creativității în activitățile didactice; 

 necorelarea aspectelor semnalate la asistența 

la ore privitoare la calitatea procesului de 

predare-învățare-evaluare și managementul 

clasei cu acțiunile inițiate de Inspectoratul 

Școlar Județean și Casa Corpului Didactic. 

 deficiențe în contextul actual al pandemiei, 

mijloace și echipamente tehnice, măsuri de 

prevenire și combatere a riscului de 

îmbolnăvire cu noul virus SARS CoV-2; 

 slaba implicare a unor UAT-uri în sprijinirea 

unităților de învățământ, în acest sens.  



51 

 

OPORTUNITĂŢI     AMENINŢĂRI 

 existența unui cadru legislativ adaptat 

perioadei actuale pe care o parcurgem în 

domeniul învățământului; 

 creșterea calității parteneriatului social, a 

inițiativei private și a sprijinului comunitar 

pentru dezvoltarea și susținerea perfecționării 

cadrelor didactice; 

 accentuarea rolului parteneriatelor în 

dezvoltarea unităților școlare; 

 identificarea oportunităților de formare a 

cadrelor didactice prin conceperea și 

introducerea unui centralizator informațional 

electronic/online modern care să cuprindă o 

evidență a cursurilor de perfecționare pentru 

fiecare cadru didactic;  

 organizarea activităților de interasistențe, 

urmate de unități de învățare susținute de 

profesori  la diferite nivele de învățământ în 

scopul cunoașterii metodelor necesare ce 

urmează să le aplice pentru o mai bună 

adaptare a elevilor la un ciclul următor;  

 realizarea unor  schimburi de experiență între 

cadrele didactice din școli, la nivelul 

orizontului local, la nivel județean, 

interjudețean sau chiar internațional, unde este 

posibil; 

  în procesele-verbale întocmite cu ocazia 

inspecțiilor de specialitate, curente 

sau  speciale, metodiștii I.Ș.J. Satu Mare  vor 

trebui să prezinte obiectivitate atât în relatarea 

experienței pozitive a cadrelor didactice 

inspectate cât și aspectele  care se cer 

eliminate din  procesul de predare-învățare-

evaluare; 

 

 

 

 migrarea cadrelor didactice tinere către alte 

domenii mai bine plătite; 

 greutatea preluării și prelucrării rapide a 

informației, mai ales în zona rurală. 

 lipsa de interes manifestată de unele cadre 

didactice pentru propria formare profesională 

și/sau managerială; 

 slaba motivație financiară a cadrelor didactice 

pentru desfășurarea unor activități didactice 

eficiente; 

 scăderea motivației și interesului pentru 

activitățile profesionale, în general; 

 lipsa unor prevederi specifice în legislația 

școlară care să permită sancționarea cadrelor 

dezinteresate de propria perfecționare; 

 lipsa fondurilor alocate în acest sens de către 

UAT-uri. 
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 elaborarea unor criterii de selecție a cadrelor 

didactice care vor putea îndeplini funcția de 

metodist al Inspectoratului Școlar Județean; 

  planificarea calendaristică a unor întâlniri 

dintre inspectorul responsabil cu dezvoltarea 

resursei umane și profesorii metodiști din 

școli; 

  organizarea unor schimburi de experiență, 

privind actul educațional între diferite  nivele 

de învățământ pentru a putea înțelege mai bine 

ritmul evoluției în dezvoltarea psihologică și 

socială a elevilor, în context actual. 

PRIORITĂȚI ALE COMPARTIMENTULUI PERFECȚIONARE PENTRU ANUL ȘCOLAR  

2021-2022 

1. Asigurarea accesului egal și sporit la perfecționare prin: 

 creșterea ratei de participare la toate nivelurile de formare continuă; 

 diversificarea ofertei de servicii de perfecționare. 

2. Asigurarea calității perfecționării în perspectiva pregătirii pentru o societate și o economie 

bazate pe cunoaștere prin: 

 creșterea calității și eficienței educației din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaștere și în vederea promovării dezvoltării durabile; 

 monitorizarea, evaluarea, optimizarea calității procesului de perfecționare; 

 evaluare instituțională și evaluare de proces prin inspecție școlară; 

 analiza rezultatelor și elaborarea planurilor de îmbunătățire;  

 dezvoltare instituțională; 

 redimensionarea laturii educative. 

3. Pregătirea pentru descentralizarea totală. 

4. Formarea și dezvoltarea unei culturi a dialogului și a dezbaterii profesioniste. 

5. Participarea la programele comunitare în domeniul educației și formării profesionale;  

6. Dezvoltarea unor parteneriate prin: 

 participarea la proiecte multiculturale oferite de alte țări europene; 

 dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale existente; 

 identificarea unor noi parteneri în educație; 

 identificarea de noi programe; 
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 participarea profesorilor la diferite proiecte privind formarea continuă în cadrul programelor de 

specialitate. 

 

4.7. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – EDUCAȚIE TIMPURIE 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate pentru educație timpurie: 

 Asumarea colectivă a demersurilor pentru crearea în unitățile de învățământ preșcolar a unui 

mediu sigur și favorizant pentru o învățare relevantă, adaptată situației pandemice,  prin 

implicarea a cât mai mulți actori de la nivel local (ONG-uri, asociații de părinți etc.);  

  Asigurarea echității și incluziunii în raport cu accesul la educație și în raport cu calitatea 

abordării educaționale utilizate pentru parcurgerea curriculumului specific;  

 Minimizarea efectele negative asupra copiilor  cauzate  de regulile de distanțare fizică 

impuse  de pandemia de Corona virus; 

 Informarea permanentă a personalului, copiilor și a părinților/aparținătorilor cu privire la 

măsurile de protecție împotriva infecției cu SARS-CoV-2; 

 Realizarea  formării continue a tuturor educatoarelor din județ, în funcție de nevoile 

reale  generate de pandemia de corona virus. 

Diagnoza procesului instructiv-educativ la nivelul învățământului preșcolar 

ASPECTE POZITIVE 
ASPECTE CARE NECESITĂ 

ÎMBUNĂTĂȚIRI 

 Interesul cadrelor didactice pentru perfecționare și adaptare la 

noile condiții; 

 Mai bună  calitate a documentelor educatoarelor (proiectare 

didactică, portofoliul grupei, portofoliul personal etc.); 

 Creșterea calității actului educațional prin: utilizarea de metode și 

strategii  moderne de învățare (Metoda proiectului, Planul Dalton, 

metode interactive de grup); utilizarea tehnologiei moderne și a 

platformelor educaționale în  procesul de  educație; incorporarea 

unor elemente din alternative educaționale, activități extrașcolare 

de calitate; 

 Capacitate de adaptare a educației de către 

majoritatea  educatoarelor  la situația specială creată de 

pandemie;  

 Disponibilitatea unui număr mare de educatoare cu experiență 

 Insuficiente resurse (infrastructură 

și aparatură de comunicare la 

distanță) ; 

 Adaptarea uneori deficitară pentru 

activitățile online; 

 Lipsa accesului sau acces scăzut 

la educație pentru copiii din medii 

defavorizate în cazul agravării 

situației generate de pandemie; 

 Scăderea calității inspecției 

școlare  în condițiile realizării 

acesteia in sistem online. 
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pentru a mentora educatoarele  cu nevoi  de sprijin; 

 Disponibilitatea unui număr mare de educatoare de  a desfășura 

activități de voluntariat; 

 Implicarea personalului din grădiniță pentru  asigurarea unui 

mediu educațional  optim  unei educații realizate în condiții de 

siguranță, centrată pe nevoile copilului. 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

 Cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor cu vârsta de școlarizare;  

 Crearea condițiilor egale/echitabile de acces la educație în toate unitățile de învățământ; 

 Cuprinderea în învățământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientați către învățământul de 

masa; 

 Monitorizarea parcurgerii ritmice/ integrale a curriculumului național, conform planificărilor; 

 Stabilirea ofertei la decizia școlii conform nevoilor și intereselor elevilor /specificului școlii/ 

comunității locale; 

 Îmbunătățirea competențelor învățătorilor de evaluare a rezultatelor școlare, cu axare pe 

competențe, în scopul orientării și optimizării procesului de învățare;  

 Realizarea obiectivelor inspecției de specialitate. 

Inspecții de specialitate realizate: 

Gradul didactic pentru care se 

efectuează 

Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre didactice 

inspectate 

Definitivat 17 18 

Gradul II 7 7 

Gradul I 12 12 

Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei învățământ primar în limba română 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

 demersuri didactice creative, asumate, inovative, 

adaptate particularităților și nevoilor elevilor, 

care conduc la formarea și dezvoltarea de 

competențe; 

 adaptarea curriculară, respectiv elaborarea unor 

planuri educaționale individuale pentru învățare 

și evaluare diferențiată, pentru elevii cu cerințe 

 lectura personalizată a programei școlare;  

 insuficientă abordare, din punct de vedere 

didactic și metodologic, a „învățării 

centrate pe competențe”  (cunoașterea 

superficială/ necunoașterea competențelor 

vizate a fi formate, prevăzute în 

programele școlare); 
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educaționale speciale; 

 diseminarea, în cadrul cercurilor pedagogice, a 

exemplelor de bună practică identificate în școli; 

 constituirea unor grupe de excelență la nivelul 

cls. III-IV, pentru disciplinele Limba română și 

Matematică; 

 organizarea olimpiadei de  Educație civică la cls. 

a IV-a; 

 diseminarea experiențelor de succes ale școlilor 

care sunt implicate în proiecte Erasmus+; 

 editarea unor reviste școlare; 

  organizează diverse manifestări; 

 derularea unor lecții de tip e-learning; 

  accesarea platformelor educaționale; 

 organizarea unor lecții online;  

 întâlniri pe aplicații și platforme, în perioada 

stării de urgență. 

 parcurgerea integrală, în mod corect, a 

curriculumului național; recuperarea 

materiei neparcurse pe durata organizării 

învățământului la distanță; 

 reducerea absenteismului la nivelul 

învățământului primar; 

 dezvoltarea competențelor de lectură și 

digitale ale elevilor din învățământul 

primar; 

 proiectarea și realizarea activităților de 

formare pentru învățători privind utilizarea 

platformelor educaționale online. 

 

 

PROIECTE, PROGRAME desfășurate în anul școlar 2020-2021 

1. Resurse educaționale deschise: http://satmar.ro/web/page.php?id=101; 

2. Proiectul ,,Biblioteca, fereastra deschisă spre nenumărate vieți ( în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, Biblioteca Judeteana Satu Mare ), în perioada mai - iunie 2021.  

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR MINORITĂȚI 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

 sprijin pentru cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară mică în sistemul de 

învățământ;  

 asigurarea condițiilor de școlarizare în clasa pregătitoare și pregătirea pentru anul școlar 2020 – 

2021; 

 monitorizarea cadrelor didactice în utilizarea metodelor active de predare centrate pe activitatea 

copiilor; 

 asigurarea de șanse de acces și îmbunătățirea participării școlare în condițiile unei organizări a 

activității în contextul epidemiologic actual și a legislației care reglementează această situație; 

 sprijinirea programului „ Școala după școală”; 

 realizarea educaţiei incluzive  la nivelul ciclului primar și preșcolar. 

http://satmar.ro/web/page.php?id=101
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Diagnoza procesului instructiv-educativ la nivelul învățământului preșcolar și primar minorități 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

Aplicarea testelor inițiale în vederea evaluării 

cunoștințelor elevilor la început de an școlar; 

Intocmirea rapoartelor privind rezultatele obținute 

de elevi la testări inițiale și stabilirea unor strategii 

de lucru diferențiat; 

Derularea unor lecții de tip e-learning, proiectarea 

platformelor educaționale;  

Interesul deosebit al cadrelor didactice pentru 

cunoașterea și însușirea  metodelor și procedeelor 

alternative de predare și educare a elevilor în 

grădinițe și scoli; 

Existenta cooperării între cadrele didactice în 

vederea îmbunătățirii rezultatelor muncii; 

Organizarea unor lecții și întâlniri online pe 

platforme în perioada învățării online. 

Dimensiunea, aranjarea sălilor de clasă/grupă 

nu sunt adecvate întotdeauna colectivului de 

elevi; 

Creșterea numărului elevilor cu probleme de 

comportament; 

Dezvoltarea competențelor digitale ale 

elevilor din învățământul primar; 

Proiectarea și realizarea activităților de 

formare, accesarea pentru învățători și 

educatoare privind utilizarea platformelor 

educaționale online. 

 

PROIECTE, PROGRAME desfășurate în anul școlar 2020-2021 

1. Oportunitățile implementării educației online în grădiniță: 

https://padlet.com/ildikoheb2018/jfyv4jw4vg00bf0i?fbclid=IwAR1EjQD9X4VRDm6uqRKbRPY_LC

YCeZKJmf71RmGitbOUE0huQ1iLE4VXrQ8; 
 

2.JÁRD KI LÁBAM, JÁRD KI MOST! (Hagyományok / Jeles napok + Egészség / Tisztálkodás + 

Számok világában + Állatvilág + Járművek): 

https://padlet.com/ildikoheb2018/m2xqc8pcx3v55wek?fbclid=IwAR3biBuAJwv0_2gq7WKkjkYMnV

bcdOT8cTMRMUlt9sj10Be4tkib-lTmxDM; 

3. ZENE FÜLEIMNEK (Hangszerek + Testrészek / Érzékszervek + Tiszteletadás / Illem):  

https://padlet.com/evaandreahollo/by723lye1jxi80e?fbclid=IwAR0xFyJZhXAeo-

bqvHXGaLd8etIEoA0O2_k9Fi_y-lfIEaJbDZDXenL9ync. 

 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

La disciplinele limba şi literatura română şi limba latină a adus modificări de viziune, de strategii şi 

de proceduri, determinate de reconstruirea sistemului educaţional (curriculum, programe educaţionale, 

https://padlet.com/ildikoheb2018/jfyv4jw4vg00bf0i?fbclid=IwAR1EjQD9X4VRDm6uqRKbRPY_LCYCeZKJmf71RmGitbOUE0huQ1iLE4VXrQ8
https://padlet.com/ildikoheb2018/jfyv4jw4vg00bf0i?fbclid=IwAR1EjQD9X4VRDm6uqRKbRPY_LCYCeZKJmf71RmGitbOUE0huQ1iLE4VXrQ8
https://padlet.com/ildikoheb2018/m2xqc8pcx3v55wek?fbclid=IwAR3biBuAJwv0_2gq7WKkjkYMnVbcdOT8cTMRMUlt9sj10Be4tkib-lTmxDM
https://padlet.com/ildikoheb2018/m2xqc8pcx3v55wek?fbclid=IwAR3biBuAJwv0_2gq7WKkjkYMnVbcdOT8cTMRMUlt9sj10Be4tkib-lTmxDM
https://padlet.com/evaandreahollo/by723lye1jxi80e?fbclid=IwAR0xFyJZhXAeo-bqvHXGaLd8etIEoA0O2_k9Fi_y-lfIEaJbDZDXenL9ync
https://padlet.com/evaandreahollo/by723lye1jxi80e?fbclid=IwAR0xFyJZhXAeo-bqvHXGaLd8etIEoA0O2_k9Fi_y-lfIEaJbDZDXenL9ync
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asigurarea calităţii în educaţie, abordări şi metode educaţionale noi, deschidere către comunitate, 

dezvoltare instituţională, management performant etc.). 

La nivelul acestor specialităţi, atingerea unor obiective strategice majore, precum îmbunătăţirea 

calităţii şi optimizarea paradigmei instrucţionale, au dus la dezvoltarea competenţelor necesare 

realizării unui învăţământ de calitate şi facilitarea accesului la învăţare pe toată durata vieţii. 

Astfel, s-a făcut trecerea  de la controlul calităţii la controlul pentru asigurarea calităţii, în vederea 

realizării unui învăţământ performant la nivel judeţean şi la nivelul structurilor instituţionalizate 

(unitate şcolară, cerc pedagogic, comisie metodică şi catedră de specialitate), la nivelul ariei 

curriculare „Limbă şi comunicare” şi la nivelul disciplinelor  limba şi literatura română și  limba 

latină. 

Cu ajutorul documentelor elaborate, au fost determinate PRIORITĂŢILE PENTRU 

SPECIALITĂŢILE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LIMBA LATINĂ și au fost 

stabilite strategii de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice, precum și strategii de 

dezvoltare instituțională. 

PROIECTAREA ACŢIUNILOR DE EVALUARE ŞI ÎNDRUMARE AU VIZAT: 

 Diagnoza, prognoza şi prospecţia inspecţiei şcolare, pe termen mediu; 

 Planificarea şi organizarea inspecţiei şcolare; 

 Orientarea şi îndrumarea metodologică a procesului de învăţământ; 

 Monitorizarea şi eliminarea disfuncţiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri la nivelul 

structurilor inspectate; 

 Atingerea standardelor educaţionale; 

 Dezvoltarea personală: calităţile generale şi speciale ale personalităţii cadrului didactic (cultura 

generală, psihopedagogică, socială; competenţa pedagogică, validată în cadrul sistemului de 

formare iniţială şi continuă); 

 Atitudinea elevilor faţă de educaţia furnizată; 

 Îndeplinirea indicatorilor cantitativi şi calitativi: condiţiile generale şi particulare de realizare şi 

perfecţionare continuă a "relaţiei educative" dintre cadrul didactic şi elev. 

Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice inspectate, au 

ţinut cont de: respectarea  raportului urban/rural, respectiv colegii naţionale/licee teoretice/colegii 

tehnice /şcoli gimnaziale, de perioada de timp scursă de la ultima inspecţie efectuată, precum  şi de 

acele  unităţi şcolare care au obţinut rezultate slabe la examenele naţionale.  

Astfel, inspecţia şcolară a rămas instrumentul primordial de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu 

informaţii din alte surse, au asigurat o imagine clară a stării învăţământului la nivelul judeţului şi 

suport pentru acţiunile viitoare de reglare. 

Graficele unice ale acţiunilor de îndrumare, evaluare şi control au vizat cu predilecţie menţinerea unui 

echilibru între inspecţiile generale, inspecţii tematice şi de specialitate. 
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S-a avut  avut în vedere o serie de obiective, menite să asigure calitatea  activităţii de predare – 

învăţare–evaluare. Dintre acestea amintim: 

 desfăşurarea eficientă a activităţii de predare – învăţare – evaluare, în primul rând respectarea 

modelului comunicativ – funcţional în predare, asigurarea finalităţii scontate, pentru a se obţine 

rezultatele dorite; 

 integrarea în demersul didactic a unor elemente menite să sporească eficienţa acestuia şi să asigure 

caracterul modern al lecţiilor de limba şi literatura română și limba latină; 

 monitorizarea activităţii bibliotecilor şcolare, înţelegerea corectă a rolului bibliotecarului şcolar, 

colaborarea acestuia cu catedra de limba şi literatura română din şcoli, în contextul obiectivelor 

comune; 

 asigurarea eficienţei activităţii de perfecţionare la nivelul catedrelor de Limba şi literatura română şi 

Limba latină; 

 valorificarea tradiţiei în predarea lecţiei de limba şi literatura română, din perspectiva căreia să se 

perceapă în mod corect, creator, modernitatea şi eficienţa demersului instructiv – educativ; 

 realizarea unei activităţi suplimentare şi diferenţiate cu elevii, pregătirea  acestora pentru a obţine 

rezultate bune la Evaluarea Națională şi la Examenul Naţional de Bacalaureat. 

Activitatea de îndrumare si control s-a concretizat într-o serie de forme specifice, menite să asigure 

eficienta activității și finalitatea propusă prin planul managerial prin consilierea profesorilor, stagiari în 

primul rând, de către metodiști și de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, precum și 

valorificarea observațiilor rezultate în urma asistențelor la lecții. Dintre aceste forme amintim: 

 elaborarea și transmiterea în unitățile școlare a scrisorilor metodice care, în principal, se referă la 

activitățile de perfecționare la nivelul catedrei, la pregătirea corespunzătoare a elevilor pentru 

Evaluarea Națională și pentru Examenul Naţional de Bacalaureat; 

 evaluarea, împreună cu membrii Consiliului Consultativ, a resurselor educaționale ale profesorilor 

de specialitate, pentru a fi postate pe site-ul ISJSM, la secțiunea RED; 

 informarea profesorilor de limba și literatura română și limba latină  din județ cu privire la 

curriculum, modalități de aplicare,  prin  corelarea obiectivelor stabilite la nivel național și al celui 

regional, în cadrul sesiunilor metodice, a cercurilor pedagogice (vezi site-ul ISJSM – extensia 

Limba română); 

 au fost analizate Rapoartele întocmite de către Responsabilii de cercuri pedagogice și s-a intervenit 

în remedierea aspectelor semnalate; au fost transmise informații utile cadrelor didactice, au fost 

propuse coordonatorilor, scenarii posibile pentru derularea cercurilor pedagogice, prezentări PPT 

etc.;  

 pentru monitorizarea participării elevilor la activitățile de predare-învățare-evaluare online conform 

OMEC nr. 5972 din 08.11.2020 cu privire la suspendarea cursurilor și OMEC 5545/2020 cu privire 

la aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 
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tehnologiei și a internetului, s-au realizat inspecții tematice în următoarele unități de învățământ: 

Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare; Liceul Romano-Catolic „Joseph Calasantius” 

Carei; Liceul tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare; Liceul Tehnologic Traian Vuia – Unio” 

Satu Mare; Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare; Liceul Tehnologic „Ioniță G. 

Andron”  Negrești-Oaș; Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei; Școala Gimnazială „Vasile 

Lucaciu” Carei; Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare; Școala Gimnazială 

„Octavian Goga” Satu Mare; Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare; Școala Gimnazială 

Odoreu; Școala Gimnazială Vama; Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 utilizarea, de către majoritatea  profesorilor 

de limba și literatura română și limba 

latină,  în procesul instructiv-educativ, a 

metodelor activ-participative adaptate 

conţinuturilor;  

 realizarea și monitorizarea unei bogate 

activități extracurriculare, conform 

calendarului; 

 interesul crescut al profesorilor de limba și 

literatura română și limba latină pentru 

perfecționare și formare continuă; 

 participarea profesorilor de limba și 

literatura română și limba latină  la diverse 

activități metodice la nivel de județ: 

consfătuiri, cercuri pedagogice, lecții 

deschise etc. 

 familiarizarea elevilor din numeroase unități 

de învățământ (75%) cu activitatea 

bibliotecilor și a CDI-urilor; 

 calitatea evaluării elevilor, în scopul  și în 

direcția stimulării învățării eficiente; 

 adaptarea demersurilor didactice la cerințele 

unui învățământ centrat pe elev pentru 

dobândirea competențelor cheie, formative, 

axate pe realizarea unui învățământ, care 

îmbină strategii și demersuri didactice 

 slaba implicare a unor cadre didactice de 

specialitate în activitățile desfășurate în 

cadrul comisiilor metodice;  

 evaluarea cu indulgență a unor elevi ce nu se 

încadrează în cerințele programei școlare;  

 slaba dotare, cu materiale de ultimă 

generație, a unor cabinete de limba și 

literatura română; 

 realizarea unor lecții demonstrative cu 

eficientă științifică și metodică moderată;  

 deficiențe în motivarea și responsabilizarea 

elevilor care au înregistrat foarte multe 

absențe; 

 necunoașterea legislației și a programelor 

școlare de către toți profesorii de limba și 

literatura română și limba latină; 

 la unii elevi, metoda de învățare este bazată 

pe memorare și nu pe înțelegerea 

conceptelor;  

 implicarea insuficientă a unor cadre 

didactice în activitatea comisiilor constituite 

la nivelul unităților școlare; 

 existenta unor disfuncții în activitățile extra-

curriculare;  
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moderne; 

 proiectarea activităților suport pentru 

învățarea în mediul online și a 

instrumentelor de evaluare aplicabile on-

line, din perspectiva principiilor de 

proiectare didactică; 

 utilizarea de numeroase resurse educaționale 

deschise, aplicații online, crearea și 

susținerea sesiunilor de învățare pe 

platforme educaționale; 

 organizarea si desfășurarea activităților 

didactice, curriculare și extracurriculare în 

mediul școlar, extrașcolar și online; 

 realizarea și aplicarea unor instrumente de 

evaluare a activității online, valorizarea 

rezultatelor evaluării și oferirea de feedback 

elevilor. 

 perpetuarea unor deficiențe în comunicarea 

didactică profesor-elev;  

 menținerea caracterului expozitiv al unor 

lecții;  

 pregătire metodică deficitară a unor cadre 

didactice debutante; 

 lipsa de motivație și motivare a unor cadre 

didactice;  

 insuficienta reprezentare a imaginii cadrelor 

didactice cu performante la nivel local și 

național; 

 unii elevi și profesori nu au avut dispozitive 

digitale, pentru a putea participa la  activități 

didactice online; 

 unii profesori nu au competențe suficiente 

pentru a desfășura activități online. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 colaborarea între ariile curriculare are ca 

rezultat lărgirea orizonturilor de cunoaștere 

pentru elevi, abordarea interdisciplinară a 

materiei.  

 deculturalizarea adolescenților, imitarea unor 

comportamente violente, aberante; 

 risc crescut  pentru apariția analfabetismului 

funcțional.  

 

În anul şcolar 2020-2021 au fost verificate următoarele aspecte în activitatea didactică a profesorilor de 

limba şi literatura română şi limba latină în unităţile şcolare din judeţ şi în cele din zona de 

responsabilitate: 

 a fost realizată o analiză pertinentă a rezultatelor obţinute de către elevi la examenele naţionale în 

anul şcolar 2020-2021 (fiecare cadru didactic de specialitate a întocmit un plan de măsuri 

cuprinzând activităţi de consiliere, monitorizare, control şi remediere, cu scopul ameliorării 

rezultatelor elevilor la examenele naţionale); 

 s-a verificat gradul de acoperire a dotării elevilor cu dispozitive pentru învăţarea online;  

 s-a fost urmărit gradul de  aplicare a diversităţii  metodelor de predare-învăţare-evaluare în 

activitatea didactică; 

 a fost verificată situația absențelor și a abandonului școlar și a măsurilor luate pentru prevenirea și 

combaterea acestor fenomene în mediul școlar; 
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 a fost verificat gradul de asigurare a incluziunii școlare a elevilor provenind din medii 

dezavantajate; 

 a fost verificată cunoaşterea, diseminarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale privind rolul 

temei pentru acasă precum și raționalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi ; 

 a fost monitorizată activitatea de predare a cadrelor didactice privind integrarea elementelor de 

evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

 au fost monitorizate  activităţile didactice desfăşurate în sistem blended learning sau online; 

 a fost verificat gradul de parcurgere adaptată a programei şcolare,  modul de parcurgere a 

curriculumului adaptat, abordarea diferențiată a conținuturilor învățării, individualizarea învăţării; 

 a fost verificat gradul de asigurăre a  nivelului de pregătire al elevilor în vederea evaluării 

competenţelor de comunicare orală în limba română şi în limba maternă, precum şi a 

competenţelor lingvistice şi digitale în învăţământul de stat şi particular; 

 a fost verificat modul de pregătire a elevilor în vederea obţinerii de rezultate pozitive la examenele 

naţionale; 

 a fost verificat nivelul de cunoaştere şi utilizare a limbii materne la grupele/clasele care studiază în 

limba maghiară, germană; 

 au fost evaluate competenţele  metodico-ştiinţifice ale cadrelor didactice/cadrelor didactice 

debutante, în procesul de predare – învăţare – evaluare; 

 a fost verificată utilizarea creativă a strategiilor didactice în învăţământ; 

 a fost verificată gradul de eficientizare a managementului clasei prin conceperea şi realizarea de 

activităţi didactice, metodice şi ştiinţifice actualizate; va fi verificată aplicarea, în scop formativ, a 

competenţelor dobândite de cadrele didactice la cursurile de formare; 

 a fost verificată gradul de  implementare a  noului curriculum de la clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi 

a VIII-a și a calității actului didactic la toate disciplinele din noul curriculum; 

 a fost monitorizat gradul de aplicare a Ghidurilor remediale pentru profesori, pentru recuperarea 

materiei nepredate în anul școlar trecut; 

 la disciplinele la care se susţin examene naţionale, a fost verificat dacă se respectă noua programă 

(inspecţii la clasa). 

 

PROIECTE, PROGRAME desfășurate în anul școlar 2020-2021 

1. Resurse educaționale deschise: https://www.satmar.ro/web/document.php?id=1466 

2. Proiect judetean „Identitate națională în lirica eminesciană” 

https://www.yumpu.com/ro/document/read/65200865/eminescu-semne-in-timp . Proiectul județean 

„Identitate națională în lirica eminesciană”, o simbioză fericită dintre aniversarea a 171 de ani de la 

naşterea „omului deplin al culturii române”, așa cum îl considera Constantin Noica pe marele poet, 

https://www.satmar.ro/web/document.php?id=1466
https://www.yumpu.com/ro/document/read/65200865/eminescu-semne-in-timp
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și Ziua Culturii Naţionale.Recitări ale elevilor sătmăreni din lirica eminesciană, material realizat în 

colaborare cu TV1 Satu Mare. 

3. Lucrarea „Eminescu, semne în timp”, o serie de mărturii ale oamenilor de cultură sătmăreni care 

surprind perfecta îngemănare dintre specificul național și universal, continuitatea filonului 

românesc de-a lungul veacurilor și creația populară, permanent izvor al culturii noastre care 

transcend opera lui Mihai Eminescu. 

 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA MATERNĂ, MINORITĂȚI 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

 Susținerea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a curriculumului, a 

utilizării noilor tehnologii în procesele de învățare–predare–evaluare în scopul creșterii 

rezultatelor la învățătură, la evaluările și examenele naționale; 

 Reducerea fenomenului absenteismului și a riscului de abandon școlar, creșterea participării 

școlare la nivel județean, asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație de calitate; 

 Recrutarea și încadrarea cu personal didactic calificat, facilitarea evoluției acestora pentru 

dezvoltarea în domeniul carierei si dezvoltarea personală; 

 Dezvoltarea și menținerea unei politici eficiente în domeniul resurselor umane: optimizarea 

activităților de formare continuă a personalului din învățământ, promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții; 

 Consolidarea și dezvoltarea programelor, proiectelor și parteneriatelor educaționale la nivel local, 

național și internațional, în vederea creșterii calității actului educațional, îmbunătățirii imaginii 

școlilor în comunitate și menținerii unui climat de siguranță pentru participanții la actul 

educațional; 

 Diversitatea culturală și etnică. La nivelul instituțiilor de educație, va fi stimulată exprimarea 

elementelor identitare ale diverselor grupuri socio-culturale care fac parte din comunitatea 

respectivă. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Cadre didactice bine pregătite; 

 Existența planificărilor anuale, 

semestriale, a proiectelor pe unități de 

învățare conform cerințelor; 

 Existența planificării activităților 

extracurriculare; 

 Conservatorism, la unele cadre didactice, în 

direcția promovării unui învățământ formativ; 

 Diversificarea insuficientă a metodelor de 

evaluare; 

 Lipsă de auxiliare, softuri la nivel liceal; 

 Slabă dotare, în unele școli, licee, cu tehnica 
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 Utilizarea mijloacelor audio-vizuale; 

Utilizarea în evaluare a testelor online; 

 Elaborarea CDȘ prin consultare cu elevii, 

părinții și cadre didactice; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

examene naționale; 

 Rezultate bune la examenele naționale; 

 Colaborare bună cu instituții și ONG-uri 

în domeniul educației și culturii. 

modernă; 

 Slabă dotare de materiale didactice; 

 Număr redus de cabinete dotate; 

 Lipsa cadrelor didactice calificate la limba și 

literatura ucraineană. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Curriculum nou, modern pentru clasele 

gimnaziale; 

 Existența manualelor, auxiliarelor la nivel 

gimnazial; 

 Cursuri de formare în oferta CCD Satu 

Mare; 

 Cursuri de formare pentru profesorii de 

limba germană maternă în cadrul ZFL ( 

Centrul pentru Formarea Continuă în 

Limba Germană). 

 Accesarea proiectelor naționale, 

internaționale (Erasmus+); 

 Interes și sprijin din partea comunității 

locale pentru îmbunătățirea condițiilor 

educaționale. 

 Interesul scăzut al părinților a căror copii 

întâmpină probleme legate de situația slabă la 

învățătură, devieri de comportament, fugă de la 

ore; 

 Limite la resursele materiale; 

 Lipsă de manuale, auxiliare, softuri la nivel 

liceal; 

 Slaba implicare a unor profesori în ceea ce 

privește participarea la  cursurile de formare 

continuă.  

 

EXAMENE NAȚIONALE 

Tipul examenului național Număr elevi participanți la 

examenul pentru limba și 

literatura maternă 

Număr elevi cu 

nota peste 5 

Procent 

notelor peste 

5 

Evaluare națională a 

absolvenților clasei a VIII-a 

568 

 

548 

 

96,47% 

 

Bacalaureat  

 

390 

germană 43 

384 

43 

97,7% 

100% 
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARE SPECIFICĂ: 

Nr. 

crt. 
Acțiunea 

Locul de 

desfășurare 
Participanți Faza Perioada 

1.  

Concursul de povești 

„Pe tărâmul basmelor ", 

de balade populare 

online 
elevii ciclului 

gimnazial, liceal 

 

județeană 
octombrie 

2.  Concursul de ortografie 

„Simonyi Zsigmond” 
online Clasele V-VIII județeană martie 

3.  Concursul de ortografie 

„Implom József” 
online Clasele IX-XII județeană ianuarie 

4.  Acțiune de creație și 

interpretare poetică 
online 

Ciclul gimnazial, 

liceal 
județeană 

Ziua Poeziei 

Maghiare 11 

aprilie 

 

PROIECTE, PROGRAME desfășurate în anul școlar 2020-2021 

1. Resurse educaționale deschise: http://satmar.ro/web/page.php?id=126; 

2. Better professional life 2018-2020 Polonia, Turcia, Lituania; 

3. Playful mathematics 2018-2020 Italia, Turcia,Polonia,Grecia; 

4. Einer für alle, alle für einen 2018-2020 Austria, Slovacia,Grecia,Italia,Bulgaria; 

5. Cultivating the senese ofinitiative andentrepreneuship by drama2018-2020 Portugalia, Spania, 

Turcia, Italia; 

6. Mein Deutsch ist gut – ichspreche mit Mut! 2019-2021, Ungaria, Slovacia, Germania, Croația; 

7. Cross into the languages 2019-2021,Turcia, Grecia, Slovacia, Lituania; 

8. Identity of the Region 2019-2021 Polonia, Grecia, Italia, Bulgaria; 

9. Inclusivity And Media 2019-2021 Anglia, Spania, Germania, Italia. 

 

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

DISCIPLINA: MATEMATICĂ 

Analiza activității de predare-învățare-evaluare: curriculumul aplicat, strategiile didactice, metodele de 

predare-învățare și instrumentele de evaluare utilizate, inclusiv activitățile desfășurate prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, precum și rezultatele elevilor la evaluarea curentă. 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

 identificarea nevoilor de formare și a impactului formării la nivelul profesorilor de matematică din 

județul Satu Mare; 

http://satmar.ro/web/page.php?id=126
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 facilitarea dialogului și cooperării între profesorii de matematică interesați de formarea 

profesională continuă; 

 actualizarea și dezvoltarea competențelor profesorilor de matematică, inclusiv dobândirea de noi 

competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație și al curriculum-ului 

educațional, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului 

didactic la schimbările din structurile/procesele de educație. 

 

ANALIZA  SWOT A PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI MATEMATICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 preocuparea unui număr mare de cadre didactice 

pentru perfecționarea în specialitate, metodică, 

psihopedagogie; 

 atitudinea elevilor față de studiul matematicii s-a 

schimbat, ei prezentând mult mai mare seriozitate 

privind temele, atenția la ore, sunt mult mai 

interesați să înțeleagă noțiunile predate, cu toate 

că o bună parte din activități s-a desfășurat online 

 mai bună colaborare cu părinții; 

 schimbarea atitudinii fată de școală atât a elevilor 

cât și a părinților; 

 aprecierea pozitivă a elevilor, la adresa cadrelor 

didactice, care folosesc metode activ-participative 

de predare-învățare, care știu să-i valorizeze și 

care fac publice, progresele înregistrate de către 

aceștia (prin expunerea lucrărilor lor, prin 

evaluare pozitivă, prin încurajare, prin sprijin 

acordat, etc.). 

 în general, evaluarea inițială a elevilor nu 

este folosită pentru elaborarea unor 

strategii educaționale iar cea curentă nu se 

finalizează prin planuri de recuperare sau 

de redefinire a unor atitudini, strategii sau 

abordări diferențiate; 

 nu se acordă suficientă atenție elevilor cu 

nevoi speciale sau celor cu un ritm mai 

lent de lucru; 

 atenție destul de scăzută acordată elevilor 

capabili de performanță; 

 responsabilizarea elevilor este formală; 

 un număr prea mare de ore se desfășoară 

doar în stil tradițional, elevii nefiind 

implicați activ în propria lor educație. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 analiza constantă, periodică (lunar) a progresului 

școlar de către toți elevii; 

 echilibrul între formativ/informativ pe parcursul 

orelor de matematică; 

 teste-model efectuate în clasă pentru examenele 

naționale; 

 diversificarea metodelor de evaluare a elevilor; 

 introducerea unor exerciții practic-aplicative 

pentru fixarea cunoștințelor dobândite și formarea 

 concepții ale unor părinți că „nici ei nu s-

au priceput la matematică” pot produce 

autoaprecieri fals pozitive din partea 

elevilor; 

 cumularea în continuare a unor elemente 

slab pregătite, dar cu influențe mari și 

impertinențe complete; 

 generalizarea greșită a „egalității de șanse” 

privind participarea la concursuri. 
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cunoștințelor specific matematicii; 

 alocarea unor resurse de timp la fiecare oră de 

matematică  pentru aprofundarea unor noțiuni. 

 

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

1. Preocuparea pentru creșterea procentului de promovabilitate la examenele naționale; 

2. Includerea în planul de inspecție județean a inspecțiilor tematice dedicate disciplinei 

MATEMATICĂ și centrarea acestui tip de inspecție pe unitățile de învățământ cu rezultate 

slabe (sub media județeană) la aceste examene; 

3. Monitorizarea și controlul modului de elaborare a planificărilor și a programelor de pregătire 

la disciplinele de examen; acordarea de consiliere; 

4. Organizarea de activități de monitorizare, control și consiliere, în vederea parcurgerii 

integrale a materiei la disciplina MATEMATICĂ, conform standardelor de calitate naționale, 

care să contribuie la adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor și la realizarea unei 

evaluări ritmice, obiective și relevante; 

5. Organizarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul specialității și 

al didacticii disciplinei, inclusiv în vederea dezvoltării competențelor de elaborare și evaluare 

a tipurilor de itemi propuși la probele de evaluare din cadrul Evaluării Naționale; 

6. Includerea în cadrul activităților de formare și a activităților metodice a unor simulări vizând 

evaluarea lucrărilor de la probele scrise ale examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, 

cu scopul obținerii unei evaluări obiective, prin aplicarea corectă a baremului; 

7. Realizarea activităților metodice propuse conform programelor stabilite. 

 

Rezultate privind aplicarea noului curriculum pentru clasa a VIII-a, în anul școlar 2020 – 2021 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Au fost oferite diverse exemple de activități de învățare, s-a 

discutat despre proiectarea demersului didactic și despre 

desfășurarea activităților în conformitate cu recomandările 

noii programe. 

Un număr prea mare de ore se 

desfășoară doar în stil tradițional, elevii 

nefiind implicați activ în propria lor 

educație. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Prin proiectul CRED au fost discutate și stabilite repere 

metodologice privind implementarea programelor la clasa a 

VIII-a. 

Rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice 
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EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a: 

 

Concluzii privind rezultatul activităților remedial desfășurate la nivelul unităților de învățământ, 

inclusiv prin raportare la aplicarea prevederilor OME nr. 3300/19.02.2021, privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Programului național Pilot de tip „Școala după școală”, pentru 

elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, cu modificările și completările ulterioare: 

 La nivelul Județului Satu Mare s-au înregistrat peste 1500 de cereri, preponderent din mediul rural 

și în special din acele comunități care se confruntă cu situații materiale dificile sau din rândul 

minorităților; 

 Programul a debutat din luna martie în 23 de unități de învățământ, pentru ca în lunile următoare să 

se desfășoare în 30 de unități; 

 Disciplinele la care s-au organizat ore remediale au fost în principal: limba română, limba maternă, 

matematică, limbile străine; 

 Prezența și interesul elevilor au fost foarte bune, fapt ce reiese din fișele de prezență și din 

discuțiile cu coordonatorii programului de la nivelul unităților; 

 Dorința pentru a continua programul este mare și de aceea au existat discuții pe grupul de lucru în 

această privință. 

Impactul cursurilor de formare pentru aplicarea noului curriculum și a programelor școlare la nivel 

gimnazial asupra performanței școlare a elevilor, la care au participat cadrele didactice. 

 În urma parcurgerii programelor de formare s-a constat că participanții au dobândit competențe 

prin care se realizează o centrare a demersului didactic pe elevi, o proiectare a unităților de învățare 

la calitate superioară, urmărind atingerea competențelor cheie  din profilul de formare al 

absolventului de gimnaziu; 

 S-a observat o diversificare a strategiilor didactice de predare- învățare- evaluare, s-a remarcat o 

abordare integrată (în sensul realizării conexiunii cu viața reală) și inovatoare a noului cadru 

curricular, precum și folosirea metodelor alternative de evaluare formativă; 

 Cadrele didactice s-au implicat în activități desfășurate online în anul școlar 2020-2021, dovedind 

astfel că au competențe digitale necesare predării-evaluării online în condiții optime; 
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Analizarea, la matematică, a modului de organizare și desfășurare a examenelor naționale și a 

rezultatelor obținute de elevi în cadrul examenelor naționale, comparativ cu rezultatele evaluării 

curente. 

 Examenele Naționale Evaluările curente 

 

 

 

Cadrul/ 

modul de 

desfășurare 

Examenele se desfășoară într-un cadru 

standard, nu neapărat familiar elevului ca 

loc, în condiții de supraveghere audio-video 

și cu anumite măsuri de securitate și 

siguranță, ceea ce poate induce stres și 

poate justifica într-o anumită măsură 

diferențele între rezultate, comparativ cu 

evaluările curente. 

Evaluările curente se desfășoară de 

obicei într-un cadru cu care elevul este 

familiarizat, în condiții făcute cunoscute 

de profesor  și experimentate de 

repetate ori. În plus, corectarea o face 

de asemenea profesorul care poate pune 

rezolvarea unui elev în contextual mai 

larg al istoricului elevului respectiv, 

ceea ce deși aparent ar putea fi un 

minus, poate la fel de bine să fie un 

aspect constructiv. 

 

 

Tipul de 

itemi 

Ponderea itemilor de tip grilă în subiectul 

de tip Evaluare Națională (2021) este mare, 

în economia de ansamblu a subiectului; un 

elev poate obține nota 7 exclusiv din 

rezolvarea acestor itemi. 

Subiectul de tip Evaluare Națională acordă 

un număr mare de puncte ca răsplată a 

capacității elevului de a 

reda/alege  rezultate, nu neapărat ca urmare 

a unor raționamente sau rezolvări ci de 

multe ori ca rezultat al unei decizii arbitrare 

sau prin eliminare ori intuitiv. 

Majoritatea profesorilor optează într-o 

mai mare măsură spre a măsura 

capacitatea elevului de a formula 

raționamente, de a justifica, de a 

compara, a analiza ori de a demonstra, 

în defavoarea capacității de a alege 

răspunsul dintr-o listă, fără a justifica. 

 

 

 

Examenul de Evaluare Națională își 

propune să măsoare competențele 

dobândite de elevi pe domeniile de conținut 

din cei patru ani de gimnaziu. 

La evaluările curente elevii sunt puși în 

situația de a dovedi competențele lor cu 

referire la  domenii de conținut mai 

restrânse. 
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Domeniile 

de conținut 

O problemă perpetuă este aceea că elevii învață de multe ori pentru notă la evaluările 

curente, fără să aibă responsabilitatea propriei formări pe termen lung. Explicația ar 

putea fi felul în care sunt sub motivați de specificul itemilor din subiectul de tip 

Evaluare Națională care în ciuda tuturor ecourilor au prea puțină legătură cu viața 

reală. Chiar și când se pregătește pentru examen elevul are în multe cazuri în vedere 

strict rezultatul acestuia, fără să pună strădania sa în contextul mai larg al vieții sau 

carierei lui viitoare. 

 

Ponderea 

cerințelor 

abstracte 

În formularea itemilor, mai ales la 

geometrie, se remarcă o pondere mare a 

abstractizării, ceea ce îi defavorizează pe 

elevii care nu au aptitudini 

tehnice/matematice, Examenul de Evaluare 

Națională fiind același pentru toți elevii, 

indiferent de opțiunile  sau aptitudinile lor. 

În privința formulării itemilor, la 

evaluările curente profesorul are o 

anumită libertate de a aborda cerințe 

preponderant practice, aplicative, fără a 

insista pe demonstrații abstracte sau 

elaborate. 

 

Impactul cursurilor de formare organizate pentru cadrele didactice evaluatori asupra calității evaluării 

la examenele naționale. 

În urma rezultatelor obținute la sesiunea iunie 2021 a Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, după 

contestații se pot formula următoarele concluzii: 

 Diferența dintre evaluarea inițială și cea de la contestații s-a încadrat în intervalul 0,05 

puncte și 0,55 puncte; 

 În cazul a 21 de lucrări nu a fost modificată nota inițială, ceea ce reprezintă 23,86% dintr-un 

total de 88 de contestații depuse; 

 În comparație, în sesiunea din anul 2020, la Evaluarea Națională doar 1 lucrare a rămas cu 

nota nemodificată în urma contestațiilor depuse, ceea ce reprezintă un procent 3,84% din 

totalul de 26 de contestații; 

 Întâlnirile organizate după afișarea subiectului și baremului au fost foarte eficiente deoarece 

profesorii evaluatori s-au familiarizat cu subiectul și baremul și s-au pus de acord în ceea ce 

privește notarea. Pe de altă parte, nu toți cei care au fost cuprinși în comisia de evaluare au 

participat la curs, iar în cadrul întâlnirii s-au putut accentua niște idei acceptate la nivel 

național. 

Comparativ între anii 2020 și 2021, din punct de vedere al soluționării contestațiilor: 

- în 2020, din 26 de lucrări contestate, doar o notă a rămas nemodificată (3,85%) 

- în 2021, din 88 de lucrări contestate, au rămas nemodificate 21 de note (23,86%) 
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PROIECTE, PROGRAME desfășurate în anul școlar 2020-2021: 

1. Proiect de realizare de materiale utile învățământului matematic online; 

2. Realizarea BIBLIOTECII DE RESURSE MATEMATICE https://resurse-smmates.com/; 

3. Curs de formare – Primii pași cu GeoGebra, în colaborare cu CCD Satu Mare; 

4. Lansare de carte – Matematică-materiale utile, la CCD Satu Mare; 

5. Lansare de carte – Primii pași cu GeoGebra, la Biblioteca Județeană Satu Mare. 

 

4.8. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC (Î.P.T.) ȘI 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL  

Rețeaua școlară a învățământului profesional și tehnic din județul Satu Mare a cuprins în anul școlar 

2020-2021 un număr de 24 unități de învățământ cu filieră tehnologică, din care: 

 12 colegii/licee tehnologice în mediul urban; 

 3 licee tehnologice în mediul rural; 

 1 școală profesională în mediul rural; 

 1 unitate de învățământ cu filieră teoretică/vocațională și învățământ liceal/profesional filieră 

tehnologică domeniul turism și alimentație, în mediul urban; 

 1 unitate de învățământ cu filieră teoretică/vocațională și învățământ liceal filieră tehnologică 

domeniul economic, în mediul urban; 

 1 unitate de învățământ cu filieră teoretică/vocațională și învățământ profesional domeniul 

electronică, respectiv turism și alimentație, în mediul urban; 

 1 unitate de învățământ cu filieră teoretică și învățământ postliceal în domeniul sănătate și 

asistență pedagogică, în mediul urban; 

 1 unitate de învățământ cu filieră teoretică/vocațională și învățământ postliceal în domeniul 

sănătate și asistență pedagogică, în mediul urban; 

 1 unitate de învățământ postliceal în domeniul sănătate și asistență pedagogică, în mediul 

urban; 

 2 unități de învățământ particulare cu învățământ postliceal în domeniul sănătate și asistență 

pedagogică, în mediul urban. 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 a cuprins o paletă largă de domenii și calificări 

profesionale de nivel 3, 4 și 5. 

Strategia privind elaborarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional în anul școlar 2020-

2021, la nivelul județului Satu Mare, a cuprins și realizat următoarele obiective: 

 înlocuirea abordării reactive la cerințele beneficiarilor (elevi) cu abordarea pro-activă, prin 

fundamentarea dezvoltării învățământului profesional în funcție de cerințele economice 

prognozate pentru viitor; 

https://resurse-smmates.com/
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 stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional pe baza solicitărilor operatorilor 

economici; 

 creșterea ponderii claselor de învățământ profesional în raport cu cele de învățământ liceal; 

 realizarea de parteneriate active școală – operatori economici; 

 intensificarea activităților de informare și promovare a învățământului profesional. 

Datorită suspendării cursurilor în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, activitățile de 

informare și consiliere programate în cadrul acțiunilor „Săptămâna meseriilor” și „Târgul educației” au 

fost înlocuite cu informări online. 

Ca urmare a celor precizate mai sus, interesul elevilor pentru școlarizarea prin învățământul 

profesional este în continuă creștere.  

Situația constituirii claselor de învățământ profesional în ultimii ani școlari, se prezintă după cum 

urmează: 

 în anul școlar 2012-2013 au fost realizate 15 clase / 345 elevi IP de 2 ani; 

 în anul școlar 2013-2014 au fost realizate 17 clase / 356 elevi IP de 2 ani; 

 în anul școlar 2014-2015 au fost realizate 21 clase / 551 elevi IP de 3 ani; 

 în anul școlar 2015-2016 au fost realizate 30 clase / 776 elevi IP de 3 ani; 

 În anul școlar 2016-2017 au fost realizate 32 clase / 822 elevi IP de 3 ani; 

 În anul școlar 2017-2018 au fost realizate 32 clase / 833 elevi IP de 3 ani, din care 8 clase / 200 

elevi învățământ dual; 

 În anul școlar 2018-2019 au fost realizate 33 clase / 865 elevi IP de 3 ani, din care 9 clase / 226 

elevi învățământ dual; 

 În anul școlar 2019-2020 au fost realizate 37 clase / 971 elevi IP de 3 ani, din care 12,5 clase / 

293 elevi învățământ dual; 

 

4.9. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT DIN JUDEȚUL 

SATU MARE 

Pentru o analiză corectă și obiectivă  a activității desfășurate în cursul anului școlar, 2020-2021 am 

pornit de la țintele strategice pe care le-am propus în planul managerial: 

•Implicarea elevilor în programe educaționale care să conducă la dobândirea de competențe și 

abilități adecvate valorizării personale, în limitele determinate de deficiență; 

•Dezvoltarea nivelului de competență profesională a cadrelor didactice, diversificarea și 

adecvarea ofertei educaționale la așteptările beneficiarilor; 

•Adecvarea și diversificarea ofertei educaționale cu nevoile identificate la nivel local și județean; 

•Adecvarea procesului educațional cu situația actuală datorită pandemiei de COVID-19; 
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Crearea unui mediu educațional de siguranță și confort, îmbunătățirea bazei materiale a școlii și 

armonizarea acesteia cu cerințele unui învățământ special modern; 

Promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Sintetizând acțiunile desfășurate în vederea atingerii țintelor strategice, acestea au vizat: 

 Diversificarea serviciilor educaționale atât în cadrul activităților cu prezență fizică cât și în cadrul 

activităților desfășurate online; 

 Desfășurarea unui proces didactic formativ, cu accent pe situații motivaționale favorabile învățării 

și pe evaluare formativă, având ca rezultat ameliorarea condițiilor de viață ale copilului cu abilități 

diferite;                               

 Lărgirea disponibilităților de învățare ale  elevilor  prin organizarea unor activități didactice bazate 

pe metode moderne de instruire valorificate în cadrul activităților derulate în sistem online;  

 Asigurarea unui cadru optim de pregătire școlară, securitate și confort afectiv pentru elevi, prin 

îmbunătățirea continuă a climatului  psihofizic și educațional din unitate( mediu stimulativ și 

protector) în perioada desfășurării activităților cu prezență fizică; 

 Valorificarea potențialului de care dispun elevii în plan cognitiv,  fizic, emoțional și social pentru a 

atinge maximum posibil de independență în viața cotidiană; încurajarea lor în spiritul dezvoltării 

independenței și a încrederii în sine; 

 Punerea în valoare a personalului didactic existent, dezvoltarea nivelului de competență 

profesională a cadrelor didactice; 

 Adaptarea unor căi eficiente de colaborare cu părinții elevilor pentru susținerea programului de 

recuperare și evitarea pierderilor școlare atât în mediul fizic cât și în mediul 

online;                               

 Promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate, diversificarea relațiilor cu micro si 

macro-grupul școlar si social. 

Prin orice intervenție educațional-terapeutică s-a avut în vedere, formarea și dezvoltarea  abilităților 

copilului și s-a  urmărit stimularea adecvată a tuturor palierelor de dezvoltare – procese cognitive, 

comunicare și limbaj, comportament, autonomie  și socializare.  

Pentru  formarea  și dezvoltarea personalității copilului, cu nevoi speciale, a comportamentelor 

integrate social, a prevenirii si diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la un ciclu de 

învățământ la altul, procesul educațional-terapeutic s-a realizat în funcție de ritmul propriu și de 

nevoile fiecărui copil și prin asigurarea oportunităților motivante de învățare. 

În anul școlar 2020-2021, învățământul special a școlarizat 311 de elevi cu cerințe educative speciale 

în 43 clase cuprinse între ciclul preșcolar și gimnazial, sub îndrumarea a 93 de profesori cu înaltă 

calificare. 
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Situația școlară a elevilor la sfârșitul sem I,  an școlar: 2020-2021 

Grădinița Prag. – IV. V.- X. Total Penitenciar Total 

Clase/ 

elevi 

Clase/ 

elevi 

Clase/ 

elevi 

Clase/ 

elevi 

I.-VIII. 

311 

6/ 27 13 / 111 24 / 163 43 / 290 11 

 

Structura grupelor/claselor privind tipurile de deficiență  (DM, TA, sindrom Down) 

Grupele/clasele de copii 

cu  

deficiență mintală 

Grupele/clasele de copii cu Tulburări asociate(Tulburări din spectrul 

autist+ sindrom Down) 

24 19 

 

Distribuția grupelor privind localitatea în care se desfășoară activitatea 

Satu Mare Carei Negrești-Oaș Livada Tășnad Drăgușeni  

29 10 1 1 1 1 

Structura grupelor/claselor privind limba de predare 

Secția română Secția maghiară 

30 13 

 

În cadrul activităților instructiv-educative, cadrele didactice s-au angajat cu responsabilitate în 

realizarea obiectivelor programelor școlare și a celor specifice învățământului recuperatoriu. Au 

asigurat accesibilizarea cunoștințelor printr-o corectă selectare și prelucrare a acestora. Prin demersuri 

didactice adaptate la posibilitățile reale ale elevilor, au realizat cu succes nu doar transmiterea de 

cunoștințe, dar și formarea unor abilități și competențe necesare învățării școlare și sociale, contribuind 

astfel la optimizarea calității procesului educațional desfășurat. 

Atenția profesorilor  s-a orientat către identificarea modalităților alternative de desfășurare a 

activităților de educație și formare în vederea asigurării continuității lor și a evitării unui regres. 

Activitățile desfășurate în sistem online le-au îndemnat la valorificarea creativității și imaginației 

personale privind materialele pe care le-au utilizat și fructificat  în diferite activități.  

Fișele de lucru au fost concepute în funcție de nivelul de cunoștințe și abilități la care s-a aflat 

elevul  în momentul respectiv și au fost elaborate având la bază ideile proprii ale cadrelor didactice și 

inspirații de pe diferite site-uri.  

Feedback-ul realizării sarcinilor în afara activităților derulate în mediul virtual, a fost asigurat de către 

părinți prin trimiterea fotografiilor și prin discuții asupra dificultăților întâmpinate. În urma verificării, 

cadrele didactice au elaborat măsuri de sprijin cu rol de remediere prin reluarea anumitor conținuturi.  



74 

 

Părinții au constituit un real ajutor în derularea procesului educațional. Elevii cu tulburări asociate au 

nevoie de promptitudine și de sprijin continuu în realizarea sarcinilor, atribuții ce au fost îndeplinite de 

către părinți mai ales în cazul copiilor nonverbali. La început, părinții au fost intimidați și 

îngrijorați  de rolul primit, dar treptat și-au însușit abilitățile necesare derulării optime a activităților. 

Cadrele didactice i-au sprijinit să gestioneze atât situațiile de învățare cât și problemele de 

comportament apărute datorită modificărilor din programul zilnic obișnuit. 

 

4.10. CONSILIEREA ŞCOLARĂ- ACTIVITATEA  C.J.R.A.E ȘI C.J.A.P.P  

Obiective generale și specifice stabilite în planul managerial, asumate la solicitarea Inspectoratului 

Școlar Județean  și a altor agenți 

Obiective generale – intrainstituţionale 

 îmbunătățirea serviciilor de consiliere, logopedie și mediere școlară, prin adaptarea continuă la 

nevoile educaționale și sociale actuale; 

 dezvoltarea, din punct de vedere al competențelor profesionale, a resursei umane. 

Obiective generale - interinstituționale 

 promovarea parteneriatelor cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, alte instituții și ONG-

uri centrate pe copii; 

 eficientizarea muncii în echipe constituite din specialiști din diverse domenii. 

Obiective generale – la nivelul comunității 

 popularizarea serviciilor oferite de CJRAE. 

RESURSE UMANE LA NIVELUL CJRAE 

Situația posturilor în anul școlar 2020-2021 

 

Anul  școlar 

2020-2021 

NR. 

POSTURI 

NORMATE

** 

DINTRE CARE: 

Didactic Didactic auxiliar Nedidactic 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante 

Aparat propriu 

CJRAE/CMBRAE 
5 1 - 2 - 2 - 

CJAP/CMBAP 3,5 2,5 - 1 - - - 

Cabinete școlare și 

interșcolare de 

asistență 

psihopedagogică 

60 60 - - - - - 

Centre și cabinete 

logopedice 
10 10 - - - - 
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interșcolare 

SEOSP 2,5 2,5 - - - - - 

TOTAL 

CJRAE/CMBRAE 
81 

   
- 

 
- 

 

ANALIZA CALITATIVĂ A ACTIVITĂȚII CJRAE ÎN ANUL ȘCOLAR  2020-2021 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Desfășurare de activități atractive pliate pe 

specificul vârstei;  

 Dotarea cabinetelor cu laptop și imprimantă;  

 Planificarea orelor de consiliere cu profesorii, 

acestea fiind adaptate la cerințele și nevoile 

beneficiarilor; 

 Testare psihologică a elevilor din clasele 

terminale pe platforma AMN și cu bateriile 

BTPAC, CAS; 

 Relația bună cu beneficiarii activităților de 

consiliere; 

Derularea campaniei OȘP; 

 Multe activități cu copiii cu CES;  

 Utilizarea noilor tehnologii; 

Implicare în activitatea profesională, în 

proiectarea și realizarea activităților 

extrașcolare;  

 Participare la proiecte Erasmus +, Posdru și pe 

granturi norvegiene;  

 Colaborare cu instituții locale în vederea 

prevenirii agresivității și a consumului de 

droguri;  

 Implicarea în organizarea și desfășurarea 

activităților SNAC;  

 Rezolvarea cu succes sau ameliorarea 

problemelor pentru care s-a solicitat sprijin; 

Participare la activități de autoperfecționare 

online (seminarii/webinarii/cursuri de formare 

cursuri și seminarii care au prezentat diferite 

 Eficiență redusă a intervenției în unele cazuri 

datorită conectării slabe la activitățile de 

predare online;  

 Suprasolicitare datorită unui management 

deficitar al timpului;  

 Activități reduse cu părinții copiilor; 

 Dificultăți în identificarea și aplicarea unor 

strategii de motivare și implicare a elevilor 

în activitatea online desfășurată; 

Realizarea unui număr relativ mic de ședințe 

de consiliere individuală ale elevilor pe 

semestrul I, datorate contextului pandemic;  

 Dificultăți în rezolvarea/ ameliorarea 

problemelor în cazul copiilor cu risc de 

abandon școlar;  

 Competențe reduse de a lucra individual cu 

preșcolari cu semne de autism; 

 Dificultăți în prioritizarea sarcinilor de lucru 

din cauza numeroaselor așteptări și solicitări 

tot mai complexe din partea elevilor, 

părinților și a cadrelor didactice.                                        
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aplicații necesare  activității online); 

 Respectarea termenelor limită pentru depunerea 

situațiilor solicitate;  

 Popularizare eficientă a serviciilor specialiștilor 

în cadrul unităților de învățământ școlare și 

preșcolare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Sprijin financiar din partea CJRAE; -Existența 

a numeroase programe și cursuri de dezvoltare 

profesională ;  

 Participarea la cursuri și seminarii care au 

prezentat diferite platforme și site-uri necesare 

pentru realizarea activității online; Colaborare 

cu diferite instituții și ONG – uri (IPJ, DAS, 

DGASPC, CPECA, Asociația CARITAS,  

Fundația Hans Lindner, Asociația Acces la 

viitor, Asociația Emmaus etc.) pentru realizarea 

unor programe;  

 Spațiu destinat cabinetelor de consiliere și 

logopedie;  

 Susținere și ajutor din partea direcțiunii 

unităților școlare; 

 Implicarea autorităților locale în rezolvarea 

problemelor (în curs); 

 Schimburi de experiență cu colegi/specialiști 

din alte școli; 

 Implicarea familiei și a comunității în 

promovarea unei atitudini pozitive față de 

activitatea de consiliere psihopedagogică; 

Gratuitatea participării la o serie de activități de 

formare profesională;  

 Existența unui număr mare de resurse 

educaționale digitale (aplicații, platforme, 

instrumente digitale etc) pentru realizarea 

învățării, consilierii și terapiei logopedice 

 Dezinteresul unor părinți/ implicare redusă 

în procesul consilierii/ terapiei logopedice;  

 Creșterea numărului de cazuri care, pe lângă 

tulburările de limbaj, au și alte tipuri de 

tulburări (ADHD, autism s.a.);  

 Existența numărului mare de copii cu 

probleme emoționale și tulburări de limbaj;  

 Costul ridicat al cursurilor de formare care 

au credite transferabile; 

 Spectrul larg de probleme cu care se 

confruntă elevii;  

 Instabilitatea legislativă - Statut incoerent al 

consilierilor școlari;  

 Expectanțe nerealiste ale unor elevi și părinți 

cu privire la rolul consilierului școlar în viața 

copilului;  

 Numărul mare de elevi care fac naveta și nu 

mai au timp pentru frecventarea cabinetului 

de consiliere după orele de curs. 
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online;   

 Colaborare foarte bună cu diferite instituții și 

organizații din județ , conceperea unor activități 

comune. 

 

TIPURI DE PROIECTE DERULATE (județene, regionale, naționale, cu/fără finanțare, proiecte de 

voluntariat) 

 Campania județeană de orientare școlară și profesională „Îmi construiesc viitorul!”; 

 Proiectul „Implementarea sistemului de date pentru copilul neglijat și abuzat”, inițiat de UBB 

Cluj Napoca; 

 Concurs județean de educație incluzivă  „Literatura în nuanțe vesele”  în parteneriat cu centrul 

școlar de Educație Incluzivă și Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc” Satu Mare; 

 Campania de prevenire a dependențelor pentru elevi în parteneriat cu Asociația Preventis Cluj 

Napoca; 

 Concurs Interjudețean Transdisciplinar  „Ecologia-puntea de legătură între matematică, artă și 

literatură” în parteneriat cu Liceul de Arte Aurel Popp, Liceul Greco-catolic „Iuliu Maniu” 

Oradea, Liceul Teoretic Sebiș, județul Arad; 

 Proiectul educațional „Împreună pentru educația copiilor” în parteneriat cu GPP Nr. 9 Satu 

Mare; 

 Proiectul național „Mesajul meu antidrog” în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Satu Mare; 

 Proiectul național „Eu și copilul meu” în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Satu Mare; 

 Proiect educațional „Împreună vom reuși” în parteneriat cu Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” Satu Mare; 

 Concurs  interjudețean de arte  „Viața noastră pe pandemie” în parteneriat cu Școala 

Gimnazială Săcălaz. 

RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ 

DENUMIREA  PROGRAMULUI 
PARTENERI 

(interni / externi) 

FORMA  DE  FI

NALIZARE 

(acord, protocol, 

convenție etc.) 

Evaluarea psihoaptitudinală a 

copiilor capabili de performanță 

Centrul Județean de Excelență Satu 

Mare 

protocol de 

colaborare 
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Proiect educațional "Fete pentru 

fete" 

Inspectoratul Școlar Județean Satu 

Mare,  Inspectoratul de Poliție Județean 

Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică 

Satu Mare 

protocol de 

colaborare 

1st Job - Târg de cariere pentru 

liceeni 

Asociația Acces la viitor Satu Mare protocol de 

parteneriat 

Cum să creștem sănătoși Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Satu Mare 

acord de 

colaborare ABC-ul emoțiilor 

Necenzurat 

Activitate prevenire droguri 

Concursul de arte: Viața noastră în 

pandemie 

Școala  Gimnazială Săcălaz acord de 

parteneriat 

Prevenirea bullyingului în mediul 

școlar 

Inspectoratul de Poliție Județean Satu 

Mare 

protocol de 

colaborare 

Ziua Europeană de Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane 

Conflictele și violența în mediul 

școlar      
Poliția de proximitate    

protocol de 

colaborare 

Comunicare interpersonală ONG Caritas protocol 

Promovare studiu bullying în rândul 

elevilor și al părinților          

Departamentul de psihologie Clinică și 

psihoterapie, Universitatea Babeș- 

Bolyai, CJ 

acord 

Campania de prevenire a 

dependențelor pentru elevi 

Asociația Preventis Cluj Napoca protocol de 

parteneriat 

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI 

PROFESIONALĂ  ȘI A COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Nr. total 

cereri 

înregistrate 

la SEOSP 

Nr. total 

copii/elevi 

evaluaţi 

în SEOSP 

Nr. total 

certificate emise 

Nr. total de copii/elevi cu CES care au obținut certificate de orientare 

şcolară şi profesională 

Nr. total 

certificate 

emise 
cu 

CES 
fără 
CES Învățământ de masă Învățământ 

special 

400 400 387  

297 
90 

387 

dintre care, 

cu servicii 

educaţionale 

de sprijin                     

145 

școlarizati 

la domiciliu                                        

5 

menținere în 

grădiniță peste 

vârsta legală                         

8 

dintre care, 

scolarizaţi la 

domiciliu/ 
spital                           

13 
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4.11. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ   

 

Anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat în condiții atipice din cauza pandemiei și în ceea ce  privește 

activitatea educativă. Pentru asigurarea respectării și aplicării cadrului legislativ specific activității 

educative  s-a comunicat permanent cu coordonatorii pentru programe și proiecte educative și cu 

responsabilii subcomisiilor metodice a diriginților de la nivelul unităților de învățământ din județ. Pe 

fondul pandemiei COVID-19, activitățile desfășurate au fost reconfigurate, fiind desfășurate 

preponderent la distanță, în sistem online. 

Pe lângă activitățile educative obișnuite, desfășurate la nivelul grupelor/claselor, s-au derulat în  școli 

în funcție de scenariul în care s-a desfășurat activitatea didactică,  activități de prevenție prin 

colaborarea bună cu IPJ Departamentul Siguranță Școlară, CEPECA, ANITP - Biroul Teritorial 

Oradea, ONG-uri cu implicare în viața comunității,  parteneriate prin intermediul ISJ, dar și încheiate 

la nivel de unități de învățământ.   

Proiectele educative  elaborate au fost incluse în programele de activități extrașcolare ale unităților de 

învățământ pentru a respecta OMEC 5924/2020 privind prorogarea prevederilor Ordinului 3035/2012 

cu referire la Calendarul Activităților Educative ( CAEN, CAERI, CAEJ). 

 

,,Să vorbim despre bani și bănci” 

S-a continuat colaborarea în cadrul proiectului educațional ,,Să vorbim despre bani și bănci”, dedicat 

educaţiei financiare la nivelul învățământului preuniversitar, derulat în baza Protocolului de cooperare 

între Ministerul Educaţiei Naționale și Banca Națională a României sucursala Maramureș, cu sprijinul 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, desfășurând activități  în perioada 26-30.10.2020, la Liceul 

Teoretic Negrești-Oaș și Școala Gimnazială Vama în cadrul Programului „Școala altfel”. In perioada 

10-13 februarie  2021, proiectul s-a derulat la: Școala Gimnazială „Petőfi Sandor” Livada, Școala 

Gimnazială  Nr. 1 Negrești-Oaș și Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei. În luna iunie s-au 

desfășurat activități de educație financiară la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare, Colegiul 

Național „Ioan Slavici” Satu Mare și Colegiul Naţional „Doamna Stanca” Satu Mare. Printre 

subiectele abordate s-au numărat: economisirea, depozitul bancar, inflația, elementele de siguranță a 

banilor, istoria banilor etc. Au fost prezentări PPT și filmulețe legate de temele mai sus menționate. 

 

Global Money Week 

În cadrul proiectului Global Money Week derulat in perioada de 24 - 25 martie 2021 s-au desfășurat 

activități cu elevii de ciclul primar, gimnazial și liceal la: Școala Gimnazială Călinești Oaș, Școala 

Gimnazială Beltiug, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, Școala Gimnazială 
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„Mircea Eliade” Satu Mare, Școala Gimnazială Doba, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei,  Liceul 

Tehnologic „Petru Cupcea” Supur și Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare. 

În baza Protocolului încheiat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Institutul de Studii 

Financiare (ISF), ISJ Satu Mare a sprijinit organizarea a 2 seminarii online de educație financiară 

(Start 2 Teach) dedicate profesorilor din învățământul preuniversitar cu  scopul transmiterii unor 

informații aferente pieței financiare nebancare prin intermediul cărora au aflat informații despre 

importanța educației financiare și despre mecanismele de funcționare ale piețelor financiare nebancare. 

La aceste seminarii au participat 85 cadre didactice din județ. 

Școala de Bani pe Roți- Camionul Flip și Școala de Bani în curriculum școlar 

În baza colaborării foarte bune pe care ISJ Satu Mare  a avut-o cu Banca Comercială Română în 

proiectele realizate, s-a promovat în rândul cadrelor didactice din județ activitățile de educație 

financiară din cadrul proiectelor Școala de Bani pe Roți - Camionul Flip și Școala de Bani în 

curriculum școlar, proiecte exclusiv educaționale fără nicio componentă comercială. 

 

„Educație prin teatru”  

S-a  încheiat la nivel județean un protocol cu Teatrul de Nord Satu Mare pentru derularea în școli a 

proiectelor „Povești de iarnă” constând în materialele filmate, pentru a putea fi folosite în cadrul 

orelor de comunicare sau ca repere pentru discuții și teme ulterioare și „Educație prin 

teatru” constând în spectacole lectură a unor texte de dramaturgie contemporană, care dezvoltă 

competențe specifice vârstei publicului țintă. Ambele proiecte au fost adaptate pentru scenariul on line 

în care s-au și desfășurat. 

Activitățile propuse pentru Calendarul Activităților Educative Județene 2021 au fost suspendate ca 

urmare a prevederilor OMEC nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020, proiectele educative proprii unităților de 

învățământ, au fost planificate în Calendarul activităților educative extrașcolare, aprobate de Consiliile 

de administrație ale unităților de învățământ și s-au desfășurat în funcție de situațiile concrete din 

unitatea/comunitatea respectivă, fiind concepute ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de 

formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a 

motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme 

comportamentale ale elevilor. 

 

Poliția Școlară,  Serviciul de Prevenție  din cadrul  Inspectoratului Județean de Poliție, Serviciul 

Județean Anticorupție Satu Mare 

Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare are numeroase colaborări externe, în vederea îmbunătățirii 

calității și eficientizării activităților extrașcolare prin care s-a urmărit și reducerea fenomenului de 

violență în școli și în afara spațiului școlar prin colaborarea cu specialiștii compartimentelor  Poliției 
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Școlare și a Serviciului Prevenție  din cadrul  Inspectoratului Județean de Poliție și a Serviciului 

Județean Anticorupție Satu Mare. 

Activități de prevenire a violenței în mediul școlar, a bullyingului și cyberbullyingului, a delicvenței 

juvenile precum și activități de consiliere a părinților 

Activitățile parteneriale au constat și în activități de prevenire a violenței în mediul școlar, a 

bullyingului și cyberbullyingului, a delicvenței juvenile precum și activități de consiliere a părinților. 

Pe lângă activitățile online s-au desfășurat și 11 activități în format fizic la școlile gimnaziale: Pișcolt, 

Sanislău, Ciumești, Botiz, Orașu Nou și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț. Pe linia prevenirii 

cazurilor de violență în școli pe parcursul semestrului II s-au făcut monitorizări la: Școala Gimnazială 

Bătarci, Liceul Tehnologic Tarna Mare și la Școala Gimnazială Călinești Oaș. 

Activități  strategice locale/județene antidrog  în colaborare cu specialiștii Centrului de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare 

S-au desfășurat activități  strategice locale/județene antidrog  în colaborare cu specialiștii Centrului de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare, constând în activități punctuale de Informare-

Educare-Comunicare on line (12 activități în 5 unități școlare) precum și activități specifice 

proiectelor:  

 „Cum să creștem sănătoși”- 21 activități în 11 unități școlare; 

 „ABC-ul emoțiilor”- 39 activități în 12 unități școlare; 

 „Necenzurat”- 16 activități în 7 unități școlare; 

 „Eu și copilul meu”- 2 activități în 2 unități școlare; 

 „Mesajul meu antidrog” 19 activități în 19 unități școlare. 

 

 „ Școala altfel” 

Au fost desfășurate 22 activități în cadrul Programului național „Școala altfel” la școlile gimnaziale 

Terebești, Gherța Mică și nr. 1 Negrești Oaș. 

S-au derulat și proiecte de informare, educare, conștientizare cu privire la consumul de droguri legale 

și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar, în 

conformitate cu studiile efectuate în domeniu. Beneficiarii direcți ai acestor proiecte au fost 2331 elevi, 

iar beneficiarii indirecți 109 cadre didactice pentru care s-au realizat materiale informative în format 

letric, respectiv 1582 caiete de lucru și 76 ghiduri. 

S-a urmărit implementarea de proiecte de formare în domeniul adicţiilor destinate personalului didactic 

din învățământul preuniversitar în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Satu Mare și Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare. Am organizat împreună 3 sesiuni de 

formare pe 3 proiecte de interes la care au participat 96 cadre didactice.  
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„Școala părinților” 

Pentru părinți s-a implementat proiectul local de tip „Școala părinților” de formare de abilități, cu rol 

de factori de protecție în consumul de droguri sau alte substanțe psihoactive de care au beneficiat 95 

părinți si 12 cadre didactice.  

 

Procter&Gamble România- proiectul „Always 

Pe educație sanitară pentru proiectul „Always”, destinat elevelor de clasa a V a, inițiat de compania 

Procter&Gamble România, în parteneriat cu Ministerul Educației. S-au desfășurat activități în 90 de 

unitățile de învățământ din județul nostru la care au participat 1606 eleve. 

Pentru prevenirea traficului de persoane, Asociația eLiberare, cu avizul MEC, a elaborat un pachet 

educațional de prevenire a traficului de persoane, iar în numele ISJ Satu Mare am încheiat un acord de 

parteneriat cu această asociație, insistând ca unitățile de învățământ gimnazial și liceal să încheie 

parteneriate cu Asociația eLiberare pentru a intra in posesia resurselor educaționale pe care să le 

utilizeze în cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare personală/Consiliere și orientare.  De asemenea, 

am continuat colaborarea cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane- Biroul Teritorial 

Oradea, dar și cu Asociația HoltIS in cadrul proiectului „Improving parenting and child participation: 

facilitating transition from lower to upper secondary education - National Parenting Level”, desfășurat 

în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România. 

Și programul Școala Altfel, în acest an școlar, a ridicat unele probleme din cauza pandemiei. Astfel, în 

perioada semestrului I  și-au planificat și derulat programul Școala altfel 14 unități de învățământ, din 

care 2 grădinițe, 7 școli gimnaziale și 5 licee/colegii , reprezentând 11,2 %. La fel ca și în anul școlar 

trecut, am recomandat conducerilor de școli, profesorilor diriginți/coordonatorilor pentru proiecte și 

programe educative să nu suspende programul, ci să-l adapteze specificului clasei, ținând cont de 

opțiunile exprimate ale elevilor și părinților și să îl transfere în mediul virtual, la care elevii și părinții 

să aibă acces. S-a recomandat, de asemenea, să se utilizeze resurse educaționale  sau idei de activități 

pretabile tipului de comunicare online, în vederea adaptării activităților  la condițiile date. În semestrul 

II, în perioada 8 februarie – 2 aprilie 2021, și-au planificat și derulat programul 5 unități de învățământ, 

din care 3 școli gimnaziale și 2 licee/colegii  și școli postliceale. Celelalte unități de învățământ au 

aplicat OMEC 3558/2021 de modificare și completare a OMEC 3125/2020 privind structura anului 

școlar 2020-2021 care la art. 5 modificat preciza că Programul național „ Școala altfel” se desfășoară 

în perioada 5 octombrie 2020 - 2 aprilie 2021. În aceste condiții, unitățile de învățământ, care nu au 

derulat programul conform planificării până la 2 aprilie 2021, au  renunțat la activitățile specifice 

programului „Școala altfel” și au desfășurat activități didactice. 

Orarele adaptate programului (activități online coordonate prin utilizarea platformelor cu care s-a 

lucrat), transmise de echipele de coordonare din școli, au cuprins activități de: educație pentru sănătate 

și nutrițională, educație ecologică, educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului, educația 
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economică și antreprenorială, educație pentru artă, dezvoltare personală, excursii/vizite virtuale, alte 

activități (lectură, teatru de păpuși etc). Conținuturile aferente, reprezentând materiale video, materiale 

de lecturat, jocuri etc. au fost transmise elevilor pe platformele utilizate sau pe grupurile claselor sub 

formă de linkuri. 

 

PROIECTE, PROGRAME la nivelul disciplinelor, desfășurate în anul școlar 2020-2021 

1. Participare la implementarea proiectului CRED „Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți!” la nivelul tuturor disciplinelor de învățământ;  

2. Publicarea, pe site-ul ISJ Satu Mare, a unei resurse educaționale deschise, în urma evaluării în 

Consiliul Consultativ al disciplinei Geografie: Teste pentru pregătirea examenului de 

BACALAUREAT, Disciplina – GEOGRAFIE, Auxiliar curricular pentru clasa a XII a, autori: Nicoleta 

Pițig și Corina Gomboș,     ISBN 978-973-0-30606-4; 

3. Inițierea proiectului de schimb de experiență între mediul  universitar – preuniversitar – prin 

Conferința online -  Noutăți în pregătirea științifică și metodică a profesorilor de istorie/științe 

socio umane – invitat - prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Decanul Facultății de Istorie – Filosofie, 

Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, 21 mai 2021; 

4. Inițierea și coordonarea proiectului de educație interculturală, „Shalom!Poftă bună!”, ianuarie – 

octombrie 2021, în urma unui concurs de proiecte și a finanțării asigurate de către The Olga 

Lengyel Institute, New York și Institutul Intercultural Român Timișoara. Ca produs final al acestui 

proiect a fost tipărită broșura: Gabriela Silaghi, Daniela Govor, Carmen Simona Săvianu, Andrada 

Remeș – Shalom! Poftă bună-  Vechi rețete evreiești din Sătmar, Editura Profundis, Satu Mare, 

2021, ISBN 978-973-1979-76-2; 

5. Implementarea proiectului Universității București- REDEM, 2021 prin participarea în perioada 

iunie–iulie 2021 la activități de realizare și pilotare a materialelor didactice în cadrul proiectului 

REDEM – Reconstructing democracy în Times of Crisis A Voter Centred Perspective, implementat 

de Universitatea București, finanțat prin programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii 

Europene;  

6.  Proiect - online Județean „In Lumina lui Hristos"; 

7. Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare, în parteneriat cu Asociația ECOHUMAN ,,LIFE 

TREE”(Asociația Ecologică și Umanitară ,,COPACUL VIEȚII”),  a lansat, la nivelul unităților de 

învățământ din județul Satu Mare,  concursul online cu titlul  ,,ARATĂ CĂ ÎȚI PASĂ” din cadrul 

Proiectului ,,Fii Tu schimbarea pentru TINE, pentru NOI, pentru un VIITOR VERDE!”. Au 

participat 108 elevi ce provin din 15 unitați de învățământ. Perioada: decembrie 2020-februarie 

2021. 

8.  Programului de educație ecologică ,,COLECTEAZĂ, RECICLEAZĂ, CREEAZĂ”     
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Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Asociația ECOHUMAN ,,LIFE TREE”, Primăria 

Odoreu, Serviciul Teritorial de Arii Naturale Protejate Satu Mare, SC Waste Management Smart 

Solutions SRL București și SC ALPIN SRL Satu Mare. Elevii au conceput idei de valorificare a 

DEEE pentru realizare de obiecte decorative care să scoată în evidență flora și fauna specifică ariei 

protejate Sit Natura 2000 ,,Someșul Inferior”, pentru care Serviciul Tertorial de Arii protejate a 

asigurat suportul didactic cu privire la Situl Natura 2000„Someșul inferior”. Perioada de 

desfășurare-15.02.2021-01.06.2021. 

9.  Concurs online de artă vizuală pentru copii si tineri, „Liliecii-stapânii nopții”, în parteneriat cu 

Muzeul Județean din Satu Mare. Perioada de desfășurare: 21 dec.2020-12 februarie 2021. 
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CAPITOLUL V  

 COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ 

 

5.1 COMUNICAREA INSTITUȚIONALĂ  

Latura comunicării și fluxului informațional privind informarea și comunicarea intra și 

interinstituțională s-a realizat conform procedurii elaborate. Comunicarea cu mass-media s-a realizat 

prin stabilirea unor canale de comunicare directe, prin respectarea principiului transparenței și 

accesului la informații de interes public, în scopul unei reflectări obiective şi prompte a activităţii ISJ 

Satu Mare. 

Mediatizarea în presă a acțiunilor s-a realizat prin comunicate, informări, interviuri, emisiuni, 

declaraţii de presă etc. Principalele subiecte s-au axat atât pe informaţii cu caracter general (aspecte 

legate de începutul anului şcolar, examene naţionale, programe naţionale, modele de subiecte), cât şi 

pe informaţii particularizate, în funcţie de dinamica evenimentelor din spaţiul învăţământului 

sătmărean. 

Numărul mare de articole şi de ştiri ce reflectă activităţile desfășurate de ISJ Satu Mare demonstrează 

o mediatizare constantă şi o preocupare permanentă pentru informarea publicului, prin intermediul 

unui parteneriat stabil cu instituţiile mass-media din judeţ. 

În anul școlar 2020-2021, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare au fost elaborate 70 de 

comunicate de presă.  

Acestea au vizat domeniile educaționale majore de interes pentru publicul larg, și anume:  aspecte 

privind  noutățile  din  domeniul  educației, transmise  de către Ministerul Educației,  adaptate  

specificului local;  activități/evenimente  organizate  de  către  inspectoratul școlar; buletine 

informative privind desfășurarea de examene naționale;  situația scenariilor de funcționare a 

unităților/instituțiilor de învățământ; informări privind rezultatele inițiale/finale înregistrate în cadrul 

examenelor naționale; buletine informative privind rezultatele simulărilor probelor scrise în cadrul 

examenelor națioanle; buletine informative privind programul național „Școală după școală” pentru 

elevii până în clasa a VIII-a inclusiv; precizări ale Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare cu privire 

la întocmirea proiectului planului de școlarizare etc. 

 

Realizări în anul școlar 2020-2021 

 Menținerea funcționării Forumului privat al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, principala 

modalitate de transmitere a informațiilor către și dinspre rețeaua școlară din județ; 

 Actualizarea periodică a website-ului www.satmar.ro , care oferă informații de interes public 

prezentate în secțiuni specializate: examene și evaluări naționale, admiterea în cicluri de 

http://www.satmar.ro/
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învățământ, resurse umane, legislație, management educațional, informații pe categorii de 

discipline școlare etc.; 

 Colaborarea cu cotidiene locale de presă scrisă și online, posturi locale de televiziune și radio; 

 Participarea reprezentanților ISJ Satu Mare la emisiuni TV pe teme educaționale; 

 Informări și rapoarte specifice transmise Instituției Prefectului Județului Satu Mare; 

 Reprezentarea ISJ Satu Mare în diferite activități și manifestări județene organizate în colaborare 

cu instituțiile descentralizate interesate de educație, de protecția și sănătatea copiilor; 

 Accesul direct al publicului extern instituției la informații, la consiliere din partea inspectorilor; 

 Soluționarea reclamațiilor, a cererilor de sprijin sau colaborare solicitate de părinți, cadre didactice, 

reprezentanți ai diferitelor instituții sau organizații. 

 

Aspecte pozitive: 

 Existența în cadrul ISJ Satu Mare a persoanei desemnate purtător de cuvânt; 

 Existența funcțională a Forumului de comunicare cu unitățile de învățământ din rețeaua școlară; 

 Existența funcțională a website-ului www.satmar.ro ; 

 Existența unei experiențe pozitive în relația cu mass-media locală. 

 

5.2. SERVICIUL INFORMATIZARE 

 

În anul școlar 2020-2021, serviciul informatizare a fost implicat în nenumărate activități de maximă 

importanță în vederea organizării și funcționării în condiții optime a sistemului de învățământ 

preuniversitar la nivelul județului Satu Mare.S-au desfășurat activitățile curente de asigurare a 

transmiterii fluxului informațional între compartimentele Ministerului Educației și al Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare (preluarea documentelor și a informațiilor comunicate prin serverul ftp al 

Ministerului Educației, canalul securizat de comunicații al CNPEE, adresa de e-mail 

isj_sm@rocnee.ro), între Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și unitățile școlare din județ 

(administrarea forumului Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a grupurilor de lucru Whatsapp), 

postarea informațiilor de interes public și administrarea site-ului Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare, administrarea adreselor de mail instituționale. 

La începutul lunii noiembrie 2020  a fost înregistrat domeniul isjsm.ro și a fost demarată procedura de 

activare, cu titlu gratuit, a licenței G-Suite for Education de la Google (ulterior denumită Google 

Workspace for Education Fundamentals), respectiv Office 365 A1, pentru toți angajații Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare. 

La începutul anului școlar 2020 – 2021 s-au introdus în aplicația informatică dedicată cererilor 

eligibile pentru obținerea ajutorului financiar în cadrul Programului național de protecție socială „Bani 

http://www.satmar.ro/
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de liceu” și s-au verificat eventualelor erori. Această activitate s-a finalizat cu afișarea listei 

beneficiarilor acestui program. Pentru acest program, la nivelul județului Satu Mare au fost depuse un 

număr de 299 cereri eligibile. Conform Notei de aprobare nr. 305/RLB/26.10.2020, toți solicitanții 

eligibili din județ au fost beneficiari. 

În cadrul programului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare Euro 200 s-a avut în vedere coordonarea introducerii în aplicația informatică dedicată, a 

cererilor eligibile pentru obținerea ajutorului financiar, verificarea eventualelor erori și afișarea listei 

beneficiarilor acestui program. La nivelul județului Satu Mare au fost un număr de 29 de solicitanți 

eligibili, toți fiind beneficiari.  

La nivelul județului  activitățile specifice desfășurate prin intermediul aplicației SIIIR:  

 actualizarea rețelei școlare; 

 generarea formațiunilor de studiu; 

 înmatricularea elevilor; 

 asocierea elevilor la formațiunilor de studiu; 

 completarea atributelor elevilor; 

 realizarea raportarilor din modulul Date statistice SC 0 și Cost standard; 

 corelarea datelor cu numarul de elevi din SIIIR. 

Conform calendarelor și metodologiilor specifice s-a urmărit înscrierea în SIIIR a copiilor în 

învățământul primar (clasa pregătitoare) și preșcolar. 

Conform calendarului aprobat prin OMEC nr. 3642 din 9.03.2021, în perioada 20.04-13.05.2021 s-a 

desfășurat Evaluarea națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Responsabilul serviciului 

,,Informatizare" a urmărit și coordonat  activitatea de comunicații virtuale la nivelul ISJ, conform 

Procedurii nr. 1513 din 23.04.2021 privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru Evaluările 

Naționale la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, a întocmit în aplicația specifică AUSI, baza de 

date cuprinzând persoanele de contact din unitățile de învățământ responsabile cu descarcarea 

subiectelor, a centralizat declarațiile și angajamentele de confidențialitate ale acestora, a realizat 

instruirea acestora și a coordonat activitățile de simulare tehnica, respectiv de transfer/preluare a 

arhivelor cu subiecte în fiecare zi de probă, oferind suport tehnic, acolo unde a fost cazul. 

Pe parcursul desfășurării Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a s-au realizat următoarele 

activități: 

 Configurarea centrelor de examen, a centrelor zonale de evaluare, a arondărilor și a conturilor 

de utilizator la nivelul aplicației informatice și comunicarea acestora persoanelor responsabile; 

 Coordonarea înscrierii corecte și complete a candidaților în aplicația informatică; 

 Întocmirea, conform Manualului de proceduri privind transferul/preluarea arhivelor cu subiecte 

pentru Evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a, a bazei de date cu persoanele de contact 
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din centrele de examen în aplicația AUSI, centralizarea declarațiilor și a angajamentelor de 

confidențialitate; 

 Instruirea persoanelor de contact și a secretarilor comisiilor din centrele de examen și din 

centrele zonale de evaluare; 

 Coordonarea simulărilor tehnice și a activităților de transfer/preluare a arhivelor cu subiecte în 

fiecare zi de probă și oferirea suportului tehnic acolo unde a fost cazul; 

 Coordonarea activităților de introducere a rezultatelor în aplicația informatică; 

 Listarea cataloagelor pentru județul sursă; 

 Asigurarea și centralizarea raportărilor statistice în timpul probelor și după afișarea rezultatelor; 

 Verificarea corectitudinii marcării în aplicație a contestațiilor. 

Pe parcursul desfășurării examenului de Bacalaureat național 2021, sesiunile iunie-iulie și august-

septembrie s-au realizat următoarele activități: 

• Configurarea centrelor de examen, a centrelor zonale de evaluare, a arondarilor și a conturilor 

de utilizator la nivelul aplicației informatice și comunicarea acestora persoanelor responsabile; 

• Coordonarea înscrierii corecte și complete a candidaților în aplicația informatică; 

• Întocmirea, conform Manualului de proceduri privind transferul/preluarea arhivelor cu subiecte 

pentru examenul de bacalaureat național 2021, a bazei de date cu persoanele de contact din 

unitățile de învățământ, pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și din 

centrele de examen, pentru probele scrise, în aplicația AUSI, centralizarea declarațiilor și a 

angajamentelor de confidențialitate; 

• Instruirea persoanelor de contact și a secretarilor comisiilor din centrele de examen și din 

centrele zonale de evaluare; 

• Coordonarea simulărilor tehnice și a activităților de transfer/preluare a arhivelor cu subiecte în 

fiecare zi de probă și oferirea suportului tehnic acolo unde a fost cazul; 

• Coordonarea activităților de introducere a rezultatelor în aplicația informatică; 

• Listarea cataloagelor pentru județul sursă; 

• Asigurarea și centralizarea raportărilor statistice în timpul probelor și după afișarea rezultatelor; 

• Verificarea corectitudinii marcării în aplicație a contestațiilor. 

Pe parcursul desfășurării concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din 21.07.2021 și a examenului național de 

definitivare în învățământ din 14.07.2021 s-au realizat următoarele activități: 

• Întocmirea, conform Manualului de proceduri privind transferul/preluarea arhivelor cu subiecte 

pentru concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 

învățământul preuniversitar din 21.07.2021 și a examenului național de definitivare în 

învățământ din 14.07.2021, a bazei de date cu persoanele de contact din centrele de 
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concurs/centrul de examen, în aplicația AUSI, centralizarea declarațiilor și a angajamentelor de 

confidențialitate; 

• Instruirea persoanelor de contact; 

• Coordonarea simulărilor tehnice și a activităților de transfer/preluare a arhivelor cu subiecte în 

fiecare zi de probă și oferirea suportului tehnic acolo unde a fost cazul. 

Alte activități ale serviciului informatizare în anul școlar 2020-2021: 

• Preluarea și distribuirea tabletelor achiziționate de Ministerul Educației prin programul „Școala 

de acasă”; 

• Administrarea la distanță a tabletelor achiziționate prin programul „Școala de acasă” prin 

platforma RedMDM; 

• Asigurarea consultanței de specialitate în vederea achiziționării de echipamente IT pentru 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și unitățile de învățământ; 

• Colaborarea cu inspectorul școlar pentru proiecte educaționale în vederea preluării și 

distribuirii către licee a echipamentelor achiziționate prin proiectul ROSE: 1306 laptopuri, 142 

camere videoconferință și 82 seturi de table interactive. 

 

5.3. SERVICIUL JURIDIC 

În activitatea sa, consilierul juridic asigură avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în 

condițiile legii, opinia lui fiind consultativă.  

În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, pe parcursul anului școlar 2020-2021, s-au 

desfășurat următoarele activități specifice compartimentului: 

 Asigurarea apărării drepturilor și intereselor legitime ale Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare, în conformitate cu Constituția și legile țării. (Activitatea consilierului juridic este prevăzută 

de Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările și completările ulterioare, iar activitățile specifice în cadrul inspectoratului școlar sunt 

prevăzute la art. 17 din Ordinul nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare); 

 Urmărirea și evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, întocmind documentația 

necesară – redactarea de acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii etc.; 

 Prezentarea la procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată, cu apărarea drepturilor și intereselor 

de orice natură ala instituției; 

 Acordarea sprijinului, la solicitarea inspectorului școlar general, compartimentelor implicate în 

vederea luării măsurilor ce se impun, ca urmare a pronunțării sentinței/hotărârii și pentru emiterea 

deciziilor aferente, în limita competențelor sale; 
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 Consultanță juridică cadrelor didactice, pe diferite probleme. Astfel, tuturor celor care au cerut 

consultații juridice li s-au acordat răspunsuri prompte și pertinente; 

 Răspuns la termen în rezolvarea sesizărilor și redactarea răspunsurilor la cererile petenților; 

 Formularea răspunsurilor la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

 Actualizarea actelor normative recente, precum și informarea conducerii din Inspectoratului Școlar 

Județean Satu Maredespre apariția și modul de aplicare a acestora; 

 Verificarea legalității clauzelor din contractele în care Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare 

figurează ca parte; 

 Colaborarea cu toți inspectorii de specialitate din Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în ceea 

ce privește verificarea și avizarea favorabilă a documentelor elaborate de către aceștia; 

 Participarea la ședințele Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, 

în calitate de membru;  

 Redactarea hotărârilor Consiliului de Administrație;  

 Urmărirea aplicării corecte a legislației școlare; 

 Consultanță și asistență angajaților din Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare,cu privire 

la respectarea normelor de conduită; 

 Monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită a Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare; 

 Verificarea dosarelor depuse în vederea echivalării perioadelor de studii, evaluarea și recunoașterea 

studiilor/diplomelor obținute în străinătate, în vederea stabilirii nivelului/domeniului și/sau 

specializării; 

 Colaborarea cu comisia de disciplină și comisia paritară; 

 Urmărirea noutăților legislative apărute. 

 

5.4. COMPARTIMENTUL SALARIZARE NORMARE     

În cursul  anului  școlar 2020-2021  activitatea compartimentului salarizare  s-a regăsit implicată într-o 

serie de activități specifice, printr-o prezență activă în activitatea Inspectoratului Școlar Județean. În 

baza documentelor emise de către Ministerul Educației, apărute în buletinele oficiale privind 

activitatea de salarizare, s-au postat informări pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare,  

pentru personalul specializat (directori scoli, secretare școli, contabili-șefi unități , funcționari),  pentru 

o mai bună cunoaștere, înțelegere și aplicare a legislației în vigoare. 

Compartimentul salarizare, printr-un program cu relații cu publicul stabilit, a răspuns tuturor 

solicitărilor venite din partea unităților de învățământ, personalului angajat, persoanelor din afara 

sistemului de învățământ, căutând să clarifice toate probleme ridicate în temeiul legislației în vigoare. 
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A oferit consultații de specialitate și diferite situații solicitate de Ministerul Educației și alte instituții 

publice, privind încadrări, drepturi salariale, situația posturilor, fundamentări de cheltuieli de personal 

pentru anul 2020- 2021,  drepturi alocații de stat pentru elevi peste 18 ani, care au fost soluționate în 

termen.   

Compartimentul „Salarizare normare”,  prin autoritatea conferită personalului din cadrul acestuia,  prin 

Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare, fișa postului, pregătirea profesională și abilitățile individuale profesionale, 

oferă premisele implicării în realizarea de lucrări, situații cu un grad ridicat de complexitate prin 

colectarea, prelucrarea și  transmiterea rapidă a informațiilor spre destinatar (M.E., Prefectura Satu 

Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Satu Mare, etc ).         

În temeiul Legii 61/1993 cu modificările si completărilor ulterioare și a normelor de aplicare a legii, 

serviciul Salarizare monitorizează și raportează la Agenția de Prestații Sociale Satu Mare, lunar, 

serviciului de specialitate, efectivele de  elevi peste 18 ani și care  frecventează cursurile în 

învățământul preuniversitar liceal  și profesional  și care sunt  în drept de a primi alocație de stat pentru 

elevi până la finalizarea cursurilor.     

În conformitate cu prevederile legale, pentru o bună desfășurare a procesului instructiv educativ pentru 

anul școlar 2020-2021 s-au căutat și găsit soluții, asigurând unităților de învățământ normarea cu 

personal didactic, didactic auxiliar respectiv nedidactic, respectând încadrarea în creditele bugetare 

alocate și căutând soluții optime de asigurare cu personal contractual  în situațiile în care normativele 

în vigoare permiteau normarea de personal salarizat de la buget. 

În baza solicitărilor Ministerului Educației, dar și a autorităților locale,  s-au întocmit și raportat situații 

statistice privind: 

 numărul de posturi pe județ din unitățile de învățământ preuniversitar pe diferite categorii de 

personal și încadrări , niveluri de învățământ și forme de finanțare, oferind posibilitatea de a 

asigura premisele unor studii comparative și luarea deciziilor eficiente; 

 diverse situații solicitate de către autoritățile publice locale județene, Direcția Județeană de 

Statistică. 

În anul școlar 2020-2021,  județul Satu Mare a avut un număr de 5612,5 de posturi respectiv, 5759 

persoane, din care în învățământul preuniversitar 5277 posturi, învățământ special 221 posturi, unități 

cu finanțare Ministerului Educației 114,50 posturi respectiv 4192,75 posturi didactice, didactic auxiliar 

374,25 posturi și nedidactic 1045,50 posturi. 

Compartimentul salarizare oferă, prin activitatea sa,o evidența clară și la zi a : 

 încadrării personalului aparatului propriu și județ; 

 a drepturilor salariale prin întocmirea statelor de plată;   

 prezenței pe baza foii colective de evidență;  
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 întocmirea bazei de informații privind realizarea și întocmirea statelor de plată;  

 întocmirea declarațiilor lunare privind contribuțiile la CAS, pensii, șomaj; 

 evidența gradațiilor de merit pentru unitățile de învățământ și raportarea la minister a efectivelor 

propuse, județul are aprobate un număr de 83 gradații merit; 

 verifică și aprobă lunar prin intermediul platformei naționale Edusal, statele de personal,urmărind 

calculul corect al drepturilor salariale, legalitatea acordării drepturilor salariale, încadrarea 

unităților în coordonatele instituționale; 

 transmiterea solicitărilor Ministerului Educației la timp; 

 oferă informații privind încadrarea cu personal în județul Satu Mare pe categorii de încadrări; 

 eficiență, corectitudinea și rapiditatea, gradul de adaptabilitate la schimbări sunt  demonstrate  prin 

situațiile întocmite și transmise la diverși solicitanți – Ministerul Educației, Prefectura Satu Mare, 

Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Satu Mare etc . 

 

5.5. COMPARTIMENT AUDIT  

Planul  anual de audit public intern a fost avizat  de către coordonatorul compartimentului audit public 

intern al Ministerului Educației Naționale. Acesta  conține  5 misiuni de audit de asigurare. 

Activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 a fost planificată după cum urmează: 

1. 5 misiuni de audit de asigurare (audit de regularitate); 

2. 5 misiuni de audit de asigurare efectuate;  

3. gradul de realizare a planului de audit public intern – 100%; 

4. nu au fost realizate misiuni de audit ad-hoc; 

5. dificultățile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern au fost generate de 

următoarele aspecte:   

 dificultățile de comunicare, prin corespondența electronică, cu unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din mediul rural;  - 

 dificultăți în realizarea tuturor auditurilor o dată la trei ani conform HG 1086/2013 din cauza 

volumului mare de activități și sisteme de auditat într-un timp limitat și faptului că un post de 

auditor este vacant.  

 deși a fost organizat de două ori concurs nu s-a înscris nici un candidat din cauza nivelului 

scăzut al salarizării; 

 resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern; 

 fondul de timp prevăzut în planificarea activității de audit public intern; 

 resurse informatice ;   

 resurse materiale (obiecte de birotică, carburant, aparatură IT ); 
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 constatările și recomandările formulate în urma misiunilor de audit/controalelor tematice 

efectuate. 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare au fost 

identificate un număr de 20 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 17 activități sunt 

procedurale, ceea ce reprezintă circa 85%. Activitățile stabilite ca fiind procedurale sunt următoarele: 

• elaborarea Ordinului de serviciu; 

• completarea Declarației de independență; 

• cotificarea privind declanșarea misiunii de audit; 

• colectarea și prelucrarea informațiilor; 

• analiza riscurilor; 

• elaborarea Programului de audit; 

• ședința de deschidere; 

• colectarea dovezilor; 

• constatarea și raportarea iregularităților; 

• revizuirea documentelor de lucru; 

• ședința de închidere; 

• elaborarea Proiectului de raport de audit; 

• transmiterea Proiectului de raport de audit; 

• reuniunea de conciliere; 

• elaborarea Raportului de audit public intern; 

• difuzarea Raportului de audit public intern; 

• urmărirea recomandărilor. 

Din cele 17 activități procedurale au fost emise un număr de 17 proceduri scrise, ceea ce reprezintă un 

grad de emitere al procedurilor de circa 100%. 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare s-a 

emis PAIC cu nr.3350/14.07.2017. PAIC-ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizare a 

documentului a fost realizată în data de 15.05.2020. 

În anul de raportare, auditul intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare nu a fost 

evaluat de către Curtea de Conturi, de către UCAAPI sau de către alte entități. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, în anul 2020,  au fost realizate un număr de 5 

misiuni de asigurare, după cum urmează: 

  2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar; 

   misiune de asigurare s-a abordat domeniul financiar contabil; 

 misiune de asigurare s-a abordat domeniul financiar contabil. 

 misiune de asigurare s-a abordat alte domenii. 
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În cadrul misiunilor de audit intern, derulate în cursul anului 2020,  nu au fost constatate iregularități. 

În vederea monitorizării stadiului de implementare a recomandărilor, auditorul al Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare aplică P.O. Urmărirea recomandărilor, fișele de urmărire a stadiului de 

implementare sunt întocmite pentru fiecare unitate auditată. 

Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societății, prin 

recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate, menite să corecteze 

disfuncționalitățile constatate, urmărind prevenirea lor în viitor. Aceste recomandări au determinat 

structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern. 

În anul 2020 conducerea instituției a aprobat toate constatările, concluziile și recomandările prezentate 

în rapoartele întocmite de către Compartimentul Audit Public Intern, manifestând susținere, 

disponibilitate și deschidere față de activitatea de audit. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare s-a manifestat un interes constant privind 

operaționalizarea unui sistem de control intern-managerial capabil să ofere informații relevante asupra 

unor elemente sensibile cu potențial risc semnificativ, ce pot influența gradul de îndeplinire a 

obiectivelor fiecărui compartiment în parte. 

 

 

 

 

Inspector școlar general, 

Anișoara BOITOR 
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