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CAPITOLUL I 

CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITU ŢIONAL ŞI SOCIAL, 

CULTURAL REFORMATOR CU MULTIPLE CONEXIUNI  

ÎN DOMENIUL EDUCA ŢIEI  

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean, ca instituţie coordonatoare a învăţământului şi educaţiei în 

judeţul Sălaj, şi-a proiectat şi organizat activitatea, în primul semestru al anului şcolar 2010-

2011, urmărind punerea în practică a politicilor educaţionale şi a legislaţiei naţionale. 

 În anul 2010, au apărut o serie de acte normative care au impus luarea unor măsuri 

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

teritoriu în vederea implementării acestora.  

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

următoarele acte normative:  

 

1.1 Legi 

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea învăţământului nr. 84/1995,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publice; 

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

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

programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. 

 

1.2 Ordine ale ministrului 

OMECTS nr. 4034/2010 privind structura anului şcolar 2010-2011; 
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OMECTS nr. 4799/2010 privind aprobarea Calendarului şi Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a Examenului de Bacalaureat 2011; 

OMECTS nr. 5392/2010 privind graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a 

învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2010-2011; 

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

posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământului preuniversitar; 

OMECTS nr. 5615/2010 privind calendarul mişcării personalului didactic în 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012; 

OMECTS nr. 5392/2010 privind graficul desfăşurării examenului de certificare a 

învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2010-2011; 

OMECTS nr. 5617/2010 privind Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiilor de 

merit în învăţământul preuniversitar; 

OMECTS nr. 5618/2010 privind Metodologia fundamentării cifrei de şcolarizare şi 

stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2011-2012; 

OMECTS nr. 5616/2010 privind Metodologia mişcării personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012; 

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

pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2; 

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

diriginte; 

OMECI nr. 4843/2009 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 

atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi 

matematică–informatică, intensiv informatică; 

OMECI nr. 5619/2009 pentru modificarea anexei la OMECT. nr. 2268/2007, Programul 

„ A doua şansă”; 

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

cadrul Programului” Bani de liceu”; 

OMEdC nr. 5617/2006 pentru modificarea şi completarea O.M.Ed.C. nr. 3142/2006 

privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director / director adjunct din unităţile de învăţământ; 
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OMEdC nr. 5435/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii 

şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat; 

OMEdC nr. 5418/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională şi a regulamentelor–cadru ale 

instituţiilor din subordine; 

OMECT nr. 3502/2005 privind regimul juridic al actelor de studii în învăţământul 

preuniversitar; 

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

de învăţământ preuniversitar. 

 

1.3 Hotărâri ale Guvernului României 

HG. nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

finanţate din bugetele locale pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar pentru anul 2011; 

H.G. nr. 721/14.05.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 844/2002 

privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea 

prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare. 

 

1.4. Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului 

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

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

OUG. nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la 

distanţă sau frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să 

funcţioneze provizoriu sau acreditate; 

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

fructe în şcoli; 

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

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

cercetării; 

OUG. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar - bugetare; 
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OUG. nr. 76/2010 privind modificarea OUG. Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

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

concesiune de servicii. 
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CAPITOLUL II  

REŢEAUA UNIT ĂŢILOR DE ÎNV ĂŢĂMÂNT  

 

2.1. Număr de unităţi de învăţământ  

STRUCTURA REŢELEI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT PE AN ŞC. 

2010-2011 
NUMĂR UNITĂŢI 

TOTAL UNIT ĂŢI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 458 

 din care:  

- grădini ţe 227 

- şcoli cu clasele I-IV 115 

- şcoli cu clasele I-VIII 90 

- grupuri şcolare 12 

- licee 7 

- colegii 4 

- scoli postliceale  1 

- învăţământ special 2 

 

2.2. Număr de unităţi cu personalitate juridică  

Total pe judeţ - 126 din care: 

 - 67 mediul rural, din care:  

                                       * 7 grupuri şcolare, 1 liceu, 58 şcoli cu cls. I-VIII, 1 grădiniţă. 

 - 59 mediul urban, din care:  

                                       * 4 colegii, 6 licee, 5 grupuri şcolare, 1 şcoală postliceală, 13 şcoli cu 

cls. I - VIII, 20 grădiniţe, 4 palatul / clubul copiilor, 2 unităţi învăţământ special, 1 club sportiv 

şcolar, 3 ISJ, CCD, CJRAE. 
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  MEDIUL RURAL      

Nr. 

crt. 

Mediu 

U/R 

Unitatea cu 

personalitate juridică 

Total 

elevi/ 

preşc. 

Unităţi arondate, structuri 

Nr. 

presc/ 

elevi 

Număr 

total 

Observaţii 

(aprobare MECTS 

funcţionare 

subefectiv) 

1 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă AGRIJ 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

605P  

126 E 

Şcoala Gimnazială Agrij - PJ 121 

191 MECTS 331/2010 
Grădiniţa cu PN Agrij 55 

Şcoala cu cls. I-IV Răstolţu Deşert 5 

Grădiniţa cu PN Răstolţu Deşert 10 

2 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

ALMA ŞU  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

39 P  

121 E 

Şcoala Gimnazială Almaşu - PJ 108 

160 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Almaşu 30 

Şcoala cu cls. I-IV Mesteacăn 13 

Grădiniţa cu PN Mesteacăn 9 

3 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă JEBUC 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

17 P  

77 E 

Şcoala Gimnazială Jebuc - PJ 77 

91 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Jebuc  14 

4 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

BĂBENI  

47P 

106 E 

Şcoala Gimnazială Băbeni - PJ  72 

153 MECTS 331/2010  Grădiniţa cu PN Băbeni  20 

Şcoala cu cls. I-IV "Vasile Iluţiu" 34 
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(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

Ciocmani  

Grădiniţa cu PN Ciocmani  27 

5 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă BĂLAN 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

155 P 

316 E 

Şcoala Gimnazială Bălan - PJ  136 

471   

Grădiniţa cu PN Bălan  37 

Şcoala cu cls. I-IV Gălpâia  8 

Grădiniţa cu PN Gălpâia  15 

Şcoala cu cls.I-IV  "I. Druhora" 

Chendrea  23 

Grădiniţa cu PN Chendrea 18 

Şcoala Gimnazială Gîlgău 

Almaşului  124 

Grădiniţa cu PN Gîlgău Almaşului 54 

Şcoala cu cls. I-IV Chechiş 25 

Grădiniţa cu PN Chechiş  31 

6 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

BĂNIŞOR  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

57 P  

147 E 

Şcoala Gimnazială Bănişor - PJ  62 

204 MECTS 331/2010  

Grădiniţa cu PN Bănişor 16 

Grădiniţa cu PN Ban  8 

Şcoala Gimnazială Peceiu  85 

Grădiniţa cu PN Peceiu  33 

7 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"AVRAM IANCU" 

51 P  

90 E 

Şcoala Gimnazială "A. Iancu" 

Aluni ş - PJ  52 141  

Grădiniţa cu PN Benesat 14 
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ALUNI Ş  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

Şcoala cu cls. I-IV Benesat 17 

Şcoala cu cls. I-IV Biuşa  21 

Grădiniţa cu PN Biuşa 18 

Grădiniţa cu PN Aluniş  19 

8 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"GHEORGHE ŞINCAI" 

BOBOTA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

78 P  

171 E 

Şcoala Gimnazială "Gh. Şincai" 

Bobota - PJ 148 

249   
Grădiniţa cu PN Bobota 54 

Şcoala cu cls. I-IV Zalnoc 23 

Grădiniţa cu PN Zalnoc  24 

9 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

DERŞIDA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

61 P 

 197 E 

Şcoala Gimnazială Derşida - PJ  197 

258   

Grădiniţa cu PN Dersida  61 

10 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"SIMION BĂRNUŢIU" 

BOCŞA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

73 P  

187 E 

Şcoala Gimn. "S. Bărnu ţiu" 

Bocşa - PJ  149 

260   

Grădiniţa cu PN Bocşa 40 

Şcoala cu cls. I-IV Sălăjeni 31 

Grădiniţa cu PN Sălăjeni 24 

Grădiniţa cu PN Câmpia  9 

Şcoala cu cls. I-IV Câmpia 7 
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11 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă BORLA 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

68 P  

129 E 

Şcoala Gimnazială Borla - PJ  129 

197 MECTS 331/2010  

Grădiniţa cu PN Borla  68 

12 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

BOGHIŞ  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

66P  

203 E 

Şcoala Gimnazială Boghiş - PJ 195 

269   

Grădiniţa cu PN Boghiş 58 

Şcoala cu cls. I-IV Bozieş 8 

Grădiniţa cu PN Bozieş 8 

13 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

BUCIUMI  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

81 P  

222 E 

Şcoala Gimnazială Buciumi - PJ  178 

303   

Grădiniţa cu PN Buciumi 47 

Şcoala cu cls. I-IV Sângiorgiu de 

Meseş 6 

Grădiniţa cu PN Sângiorgiu de 

Meseş 6 

Şcoala cu cls. I-IV Bodia 7 

Grădiniţa cu PN Bodia 6 

Şcoala cu cls. I-IV Bogdana 31 

Grădiniţa cu PN Bogdana  22 

14 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIALA CAM ĂR 

(preşcolar, primar, 

71  

201 E 

Şcoala Gimnazială Camăr - PJ  201 

272   

Grădiniţa cu PN Camăr 71 
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gimnazial) 

15 rural 

ŞCOALA GIMN. 

CARASTELEC 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

35 P  

99 E 

Şcoala Gimnazială Carastelec - PJ 99 

134 MECTS 331/2010  

Grădiniţa cu PN Carastelec 35 

16 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă  

CHIEŞD  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

127 P 

253 E  

Şcoala Gimnazială Chieşd - PJ  229 

380   

Şcoala cu cls. I-IV Sighetu 

Silvaniei  24 

 Grădiniţa cu PN Chieşd 103 

Grădiniţa cu PN Sighetu Silvaniei  24 

17 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"HOREA" CIZER 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

66 P  

179 E 

Şcoala Gimnazială "Horea" 

Cizer - PJ  179 

245 

  

Grădiniţa cu PN Cizer 51 

Grădiniţa cu PN Nr. 4 Cizer  15 

18 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă COŞEIU 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

 

 

 

36 P  

103 E 

Şcoala Gimnazială Coşeiu - PJ 41 

139 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Coşeiu 11 

Şcoala cu cls. I-IV Chilioara 11 

Grădiniţa cu PN Chilioara  10 

Şcoala Gimnazială Archid  51 

Grădiniţa cu PN Archid  15 
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19 rural 

GRUP ŞCOLAR 

"CSEREY-GOGA" 

CRASNA  

(primar, gimnazial, 

liceal, SAM, profesional) 

293 P 

1029 E 

Grup Şcolar "Cserey-Goga" 

Crasna - PJ  907 

1322 

  

  

  

Şcoala cu cls. I-IV Ratin 26 

Şcoala cu cls. I-IV Nr. 2 Huseni 28 

Şcoala Gimnazială Marin  68 

Grădiniţa cu Program Normal 

Crasna  127 

Grădiniţa cu PN Nr. 1 Huseni  10 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

Crasna  78 

Grădiniţa cu PN Marin 22 

Grădiniţa cu PN Ratin 35 

Grădiniţa cu PN  Nr. 2  Huseni 21 

20 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"MARCUS AURELIUS" 

CREACA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

103 P 

219 E 

Şc. Gimn."Marcus Aurelius" 

Creaca - PJ  103 

322   

Grădiniţa cu PN Creaca  12 

Şcoala Gimnazială Jac33 78 

Grădiniţa cu PN Jac 30 

Şcoala cu cls. I-IV Brebi 15 

Grădiniţa cu PN Brebi 12 

Grădiniţa cu PN Lupoaia 18 

Grădiniţa cu PN Brusturi 5 
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Grădiniţa cu PN Ciglean 6 

Grădiniţa cu PN Prodăneşti  10 

Şcoala cu cls. I-IV Borza 23 

Grădiniţa cu PN Borza 10 

21 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

CRISTOLŢ  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

35P  

77 E 

Şcoala Gimnazială Cristolţ - PJ 42 

112 MECTS 331/2010  

Grădiniţa cu PN Cristolţ 15 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Văleni  21 

Grădiniţa cu PN Văleni 10 

Şcoala cu cls. I-IV Muncel  7 

Grădiniţa cu PN Muncel  10 

Şcoala cu cls. I-IV Poiana Onţii 7 

22 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"VASILE BREBAN" 

CRIŞENI  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

67 P  

116 E 

Şcoala Gimn. "V. Breban" 

Cri şeni - PJ  61 

183 MECTS 331/2010  

Grădiniţa cu PN Crişeni 18 

Şcoala cu cls. I-IV Gârcei  31 

Grădiniţa cu PN Gârcei 31 

Şcoala cu cls. I-IV Cristur 24 

Grădiniţa cu PN Cristur  18 

23 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

CUZĂPLAC  

(preşcolar, primar, 

65 P  

140 E 

Şcoala Gimn. Cuzăplac - PJ  87 

205  
Grădiniţa cu PN Cuzăplac  21 

Şcoala cu cls. I-IV Petrindu 34 

Grădiniţa cu PN Petrindu 23 
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gimnazial ) Şcoala cu cls. I-IV Tămaşa 19 

Grădiniţa cu PN Tămaşa 21 

24 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

DOBRIN  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

66 P  

110 E 

Şcoala Gimnazială Dobrin - PJ  54 

176 MECTS 331/2010  

Grădiniţa cu PN Dobrin 13 

Şcoala cu cls. I-IV Verveghiu 22 

Grădiniţa cu PN Verveghiu 23 

Şcoala cu cls. I-IV Doba 23 

Grădiniţa cu PN Doba 20 

Şcoala cu cls. I-IV Sâncraiu 

Silvaniei  11 

Grădiniţa cu PN Sâncraiu Silvaniei  10 

25 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă DRAGU 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

49 P  

170 E 

Şcoala Gimnazială Dragu - PJ 123 

219  

Grădiniţa cu PN Dragu 33 

Şcoala cu cls. I-IV Voivodeni 39 

Grădiniţa cu PN Voivodeni 16 

Şcoala cu cls. I-IV Adalin  8 

26 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă FILDU 

DE MIJLOC  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

67 P  

106 E 

Şcoala Gimnazială Fildu de 

Mijloc - PJ 64 

173 MECTS 331/2010 
Grădiniţa cu PN Fildu de Mijloc 21 

Şcoala cu cls. I-IV Fildu de Sus 30 

Grădiniţa cu PN Fildu de Sus 20 

Şcoala cu cls. I-IV Fildu de Jos 8 
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Grădiniţa cu PN Fildu de Jos 15 

Şcoala cu cls. I-IV Tetiş 4 

Grădiniţa cu PN Tetiş 11 

27 rural 

LICEUL COMERCIAL 

GÂLGĂU  

(preşcolar, primar, 

gimnazial, SAM, 

profesional) 

 

81 P  

262 E 

Liceul Comercial Gâlgău - PJ  142 

343 
  

  

Grădiniiţa cu PN Gâlgău 18 

Şcoala Gimnazială Fodora 60 

Grădiniţa cu PN Fodora 23 

Şcoala cu cls. I-IV Căpâlna  11 

Grădiniţa cu PN Căpâlna  11 

Şcoala cu cls. I-IV Glod 27 

Grădiniţa cu PN Glod 17 

Şcoala cu cls. I-IV Bârsău Mare 13 

Grădiniţa cu PN Bârsău  Mare 12 

Şcoala cu cls. I-IV Chizeni  9 

28 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

GÂRBOU  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

65 P  

144 E 

Şcoala Gimnazială Gârbou - PJ  98 

209  

Grădiniţa cu PN Gârbou 41 

Şcoala cu cls. I-IV Călacea 15 

Şcoala cu cls. I-IV Cernuc 9 

Şcoala cu cls. I-IV Popteleac 10 

Şcoala cu cls. I-IV Solomon 12 

Grădiniţa cu PN Călacea  10 

Grădiniţa cu PN Popteleac  14 
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29 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"AVRAM IANCU" 

HALMĂŞD  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

111 P 

220 E 

Şc. Gimnazială "A. Iancu" 

Halmăşd- PJ  159 

331   

Grădiniţa cu PN Halmăşd 42 

Şcoala cu cls. I-IV Drighiu 16 

Grădiniţa cu PN Drighiu  19 

Şcoala cu cls. I-IV Aleuş 7 

Grădiniţa cu PN Aleuş  11 

Şcoala cu cls. I-IV Cerîşa 38 

Grădiniţa cu PN Cerîşa  39 

30 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

HERECLEAN 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

45 P  

66 E 

Şcoala Gimnazială Hereclean - 

PJ  59 

111 MECTS 331/2010 Grădiniţa cu PN Hereclean 21 

Şcoala cu cls. I-IV Badon  7 

Grădiniţa cu PN Badon  24 

31 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă PANIC 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

81 P  

164 E  

Şcoala Gimnazială Panic - PJ 84 

245  

Grădiniţa cu PN Panic 42 

Şcoala cu cls. I-IV Dioşod 24 

Grădiniţa cu PN Dioşod  16 

Şcoala Gimnazială Guruslău  56 

Grădiniţa cu PN Guruslău  23 

32 rural 
GRUP ŞCOLAR "LIVIU 

REBREANU" HIDA 

96 P 

 457 E 

Grup Şcolar "Liviu Rebreanu" 

Hida - PJ  413 
553   
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(preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal, SAM, 

profesional) 

Grădiniţa cu PN Hida 52 

Şcoala cu cls. I-IV Sâmpetru 

Almaşului  7 

Grădiniţa cu PN Sâmpetru 

Almaşului 18 

Şcoala cu cls. I-IV Racâş 22 

Grădiniţa cu PN  Racâş 16 

Şcoala cu cls. I-IV Trestia  15 

Grădiniţa cu PN Trestia  10 

33 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

STÂRCIU  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

89 P  

223 E 

Şcoala Gimnazială Stârciu - PJ 124 

312  

Grădiniţa cu PN Stârciu  49 

Scoala Gimnazială Horoatu 

Crasnei  99 

 Grădiniţa cu PN Horoatu Crasnei  40 

34 rural 

GRUP ŞCOLAR 

"IOACHIM POP" 

ILEANDA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal, SAM, 

profesional) 

69  P  

621 E 

Grup Şcolar "Ioachim Pop" 

Ileanda - PJ  564 

690   

Grădiniţa cu PN Ileanda 45 

Şcoala cu cls. I-IV Dăbâceni 14 

Şcoala cu cls. I-IV Dolheni 43 

Grădiniţa cu PN Dolheni 12 

Grădiniţa cu PN Negreni 8 

Grădiniţa cu PN Răstoci 4 
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35 rural 

SCOALA 

GIMNAZIAL Ă IP 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

141 P 

386 E 

Şcoala Gimnazială Ip - PJ  172 

527  

Grădiniţa cu PN Ip  63 

Şcoala Gimnazială Cosniciu de Jos  104 

Grădiniţa cu PN Cosniciu de Jos 31 

Şcoala cu cls. I-IV Cosniciu de Sus 7 

Grădiniţa cu PN Cosniciu de Sus  15 

Şcoala Gimnazială Zăuan  103 

Grădiniţa cu PN Zăuan  32 

36 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă LETCA 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

53P  

118 E 

Şcoala Gimnazială Letca - PJ  89 

171 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Letca 17 

Şcoala cu cls. I-IV Cozla 13 

Grădiniţa cu PN Cozla 10 

Grădinița cu PN Purcăreț 7 

Şcoala cu cls. I-IV Lemniu 16 

Grădiniţa cu PN Lemniu  19 

37 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă LOZNA 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

26 P 

 86 E 

Şcoala Gimnazială Lozna - PJ  71 

112 MECTS 331/2010 
Grădiniţa cu PN Lozna  26 

Şcoala cu cls. I-IV Valea Loznei  8 

Şcoala cu cls. I-IV Cormeniş 7 

38 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă MARCA 

(preşcolar, primar, 

95 P  

214 E 

Şcoala Gimnazială Marca - PJ  161 

314   Grădiniţa cu PN Marca 40 

Şcoala cu cls. I-IV Leşmir 12 
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gimnazial) Grădiniţa cu PN Leşmir 15 

Şcoala cu cls. I-IV Şumal 34 

Grădiniţa cu PN Şumal 30 

Şcoala cu cls. I-IV Porţ  7 

Grădiniţa cu PN Porţ 10 

39 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

MĂIERIŞTE  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

88 P  

245 E 

Şcoala Gimnazială Măierişte - PJ 97 

333  

Grădiniţa cu PN Măierişte 17 

Şcoala cu cls. I-IV Uileacu S. 11 

Grădiniţa cu PN Uileacu S 14 

Şcoala cu cls. I-IV Doh  11 

Grădiniţa cu PN Doh 10 

Şcoala cu cls. I-IV Mălădia  4 

Şcoala cu cls. I-IV Criştelec 21 

Grădiniţa cu PN Criştelec  19 

Şcoala Gimnazială Giurtelec  101 

 Grădiniţa cu PN Giurtelec 28 

40 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

AGHIREŞ  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

94 P  

213 E 

Şcoala Gimnazială Aghireş - PJ  86 

307  

Grădiniţa cu PN Aghireş 40 

Şcoala cu cls. I-IV Fetindia  6 

Şcoala Gimnazială Meseşenii de 

Sus  89 

Grădiniţa cu PN Meseşenii de Sus  25 
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Şcoala cu cls. I-IV Meseşenii de 

Jos 32 

Grădiniţa cu PN Meseşenii de Jos  29 

41 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă MIRŞID 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

57 P  

163 E 

Şcoala Gimnazială Mir şid - PJ  103 

220   

Grădiniţa cu PN Mirşid 18 

Şcoala cu cls. I-IV Moigrad 9 

Grădiniţa cu PN Moigrad 14 

Şcoala cu cls. I-IV Popeni  51 

Grădiniţa cu PN Popeni 25 

42 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"TRAIAN CREŢU" 

NĂPRADEA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

130 P  

307 E 

Şc. Gimnazială "T. Cre ţu" 

Năpradea - PJ  154 

437  

Grădiniţa cu PN Năpradea 36 

Şcoala cu cls. I-IV Traniş 18 

Grădiniţa cu PN Traniş 23 

Şcoala cu cls. I-IV Someş Guruslău 9 

Grădiniţa cu PN Someş Guruslău 14 

Grădiniţa cu PN Vădurele  10 

Şc. Gimnazială "Petre Hossu" 

Cheud  126 

Grădiniţa cu PN Nr. 1 Cheud  17 

Grădiniţa cu PN Nr. 2 Cheud 30 

43 rural ŞCOALA 160 P  Şcoala Gimnazială "Petri Mor" 365 536   



 21

GIMNAZIAL Ă "PETRI 

MOR" NUŞFALĂU  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

376 E Nuşfalău - PJ  

Şcoala cu cls. I-IV Bilghez 11 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nuşfalău  152 

Grădiniţa cu PN  Bilghez 8 

44 rural 

GRUP SCOLAR 

AGRICOL NUŞFALĂU 

(liceal, SAM, 

profesional) 

369 E Grup Şcolar Agricol Nuşfalău  

 

369   

 

45 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

PERICEI  

(primar, gimnazial) 

317 E 

Şcoala Gimnazială Pericei - PJ  299 

317   
Şcoala cu cls. I-IV "Iuliu Maniu" 

Bădăcini  18 

46 rural 

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT PERICEI 

(preşcolar) 

167 P 

Grădini ţa cu Program Prelungit 

Pericei - PJ  137 
167   

Grădiniţa cu PN Bădăcini  30 

47 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă PLOPIŞ 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

105 P  

278 E  

Şcoala Gimnazială Plopiş - PJ  116 

383   

Grădiniţa cu PN Nr. 1 Plopiş 37 

Grădiniţa cu PN Nr. 2 Plopiş 11 

Şcoala Gimnazială Iaz 75 

Grădiniţa cu PN Iaz 29 
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Şcoala Gimnazială Nr. 1 Făgetu  66 

Grădiniţa cu PN Făgetu 16 

Şcoala cu cls. I-IV Nr. 2 Făgetu 14 

Şcoala cu cls. I-IV Nr. 3 Făgetu  7 

Grădiniţa cu PN Nr. 2 Făgetu  12 

48 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"GHEORGHE 

MUNTEANU" POIANA 

BLENCHII  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

49 P  

121 E 

Şc.G. "Gh. Munteanu" Poiana 

Blenchii - PJ 110 

170 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Poiana Blenchii 32 

Şcoala cu cls. I-IV Gostila 11 

Grădiniţa cu PN Gostila 17 

49 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă  

ROMÂNAŞI  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

116 P  

253 E 

Şcoala Gimnazială Românaşi - 

PJ  147 

369 

 

Grădiniţa cu PN Românaşi 34 

Şcoala cu cls. I-IV Ciumărna 23 

Grădiniţa cu PN Ciumărna  15 

Şcoala cu cls. I-IV Păuşa  43 

Grădiniţa cu PN Păuşa 24 

Şcoala cu cls. I-IV Poarta Sălajului  20 

Grădiniţa cu PN Poarta Sălajului 14 

Şcoala cu cls. I-V Chichişa  10 
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Grădiniţa cu PN Chichişa 10 

Grădiniţa cu PN Romita  19 

Şcoala cu cls. I-IV Romita  10 

50 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă RUS 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

48 P  

88 E 

Şcoala Gimnazială Rus - PJ  78 

136 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Rus 32 

Grădiniţa cu PN Buzaş 5 

Şcoala cu cls. I-IV Fântânele  10 

Grădiniţa cu PN Fântânele  8 

51 rural 

ŞCOALA 

GIMINAZIAL Ă 

ŞIMIŞNA  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

20 P  

84 E 

Şcoala Gimnazială Şimi şna  - PJ  84 

104 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Şimişna  20 

52 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă "PETRE 

DULFU" SĂLĂŢIG 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

58 P  

109 E 

Şc.Gimn. "P. Dulfu" S ălăţig - PJ 79 

167 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Sălăţig 20 

Şcoala cu cls. I-IV Noţig 23 

Grădiniţa cu PN Noţig 15 

Şcoala cu cls. I-IV Bulgari  7 

Grădiniţa cu PN Bulgari 10 

Grădiniţa cu PN Mineu  13 

53 rural 
ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă DEJA 

61 P  

135 E 

Şcoala Gimnazială Deja - PJ 135 
196 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Deja  61 
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(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

54 rural 

GRUP ŞCOLAR SÂG 

(preşcolar, primar, 

gimnazial, SAM, 

profesional, liceal) 

167 P  

596 E 

Grup Şcolar Sâg - PJ  367 

763   

Grădiniţa cu PN Sâg 42 

Şcoala Gimnazială Tusa 119 

Grădiniţa cu PN Tusa  20 

Şcoala cu cls. I-IV Nr. 2 Tusa 13 

Şcoala cu cls. I-IV Nr. 1 Mal  9 

Grădiniţa cu PN Nr. 1 Mal  16 

Şcoala cu cls. I-IV Nr. 2 Mal  88 

Grădiniţa cu PN Nr. 2 Mal 89 

55 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

SÂNMIHAIU 

ALMA ŞULUI 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

 

58 P  

140 E 

Şc. Gimnazială Sânmihaiu 

Almaşului - PJ  98 

198 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Sânmihaiu 

Almaşului 25 

Şcoala cu cls. I-IV Bercea 12 

Grădiniţa cu PN Bercea 10 

Şcoala cu cls. I-IV Sânta Maria 30 

Grădiniţa cu PN Sânta Maria  23 

56 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă SOMEŞ 

ODORHEI  

110 P 

249 E 

Şcoala Gimnazială Someş 

Odorhei - PJ  206 358  

Grădiniţa cu PN Someş Odrohei  54 
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(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

Şcoala Gimnazială Inău  21 

Grădiniţa cu PN Inău 22 

Şcoala cu cls. I-IV Domnin 14 

Grădiniţa cu PN Domnin 18 

Şcoala cu cls. I-IV Şoimuş 8 

Grădiniţa cu PN Şoimuş  16 

57 rural  

GRUP ŞCOLAR 

SURDUC  

(preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal, SAM, 

profesional) 

106 P 

552 E 

Grup Şcolar Surduc - PJ  484 

658   

Grădiniţa cu PN Surduc  45 

Grădiniţa cu PN Brâglez  9 

Şcoala cu cls. I-IV Brâglez  11 

Şcoala cu cls. I-IV Cristolţel  15 

Grădiniţa cu PN Cristolţel  15 

Şcoala cu cls. I-IV  Tihău  31 

Grădiniţa cu PN Tihău  37 

Şcoala cu cls. I-IV Turbuţa 11 

58 rural  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"SZIKSZAY LAJOS" 

ŞAMŞUD  

(preşcolar, primar, 

gimnazial ) 

103 P  

203 E 

Şc.Gimn."Szikszay Lajos" 

Şamşud - PJ  163 

306   
Grădiniţa cu PN Şamşud 50 

Şcoala cu cls. I-IV Valea Pomilor 40 

Grădiniţa cu PN Valea Pomilor  53 

59 rural  GRUP ŞCOLAR 17 P  Grup Şcolar Industrial Sărmăşag 644 661   
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INDUSTRIAL 

SĂRMĂŞAG (preşcolar, 

primar, gimnazial, liceal, 

SAM, profesional) 

644 E - PJ 

Grădiniţa cu PN Nr. 3 Sărmăşag  17 

  

60 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă NR. 2 

SĂRMĂŞAG  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

133 P 

122 E  

Şcoala Gimnazială Nr. 2 

Sărmăşag - PJ 122 

255  Grădiniţa cu PN Nr. 1 Sărmăşag 70 

Grădiniţa cu PN Nr. 2 Sărmăşag  63 

61 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă "ADY-

ENDRE" LOMPIRT 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

77 P  

130 E 

Şc. Gimnazială "Ady-Endre" 

Lompirt - PJ 101 

207  
Grădiniţa cu PN Lompirt  38 

Şcoala cu cls. I-IV "I.S.Peter" 

Ili şua 29 

Grădiniţa cu PN Ilişua  39 

62 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"AURELIA ŞI LAZĂR 

COSMA" TREZNEA 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

45 P  

92 E 

Şcoala Gimnazială "Aurelia şi 

Lazăr Cosma" Treznea - PJ  85 

137 MECTS 331/2010 
Grădiniţa cu PN Treznea 33 

Şcoala cu cls. I-IV Bozna 7 

Grădiniţa cu PN Bozna  12 

63 rural ŞCOALA 52 P  Şcoala Gimnazială Valcău de Jos 109 166 MECTS 331/2010 
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GIMNAZIAL Ă 

VALCĂU DE JOS 

(preşcolar, primar 

gimnazial) 

114 E - PJ  

Grădiniţa cu PN Valcău de Jos 42 

Şcoala cu cls. I-IV Lazuri 5 

Grădiniţa cu PN Lazuri  10 

64. rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

VALCĂU DE SUS 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

85 P  

241 E 

Şcoala Gimnazială Valcău de Sus 

- PJ 139 

326  

Grădiniţa cu PN Valcău de Sus  42 

Şcoala Gimnazială Preoteasa 77 

Grădiniţa cu PN Preoteasa 19 

Şcoala cu cls. I-IV Subcetate 25 

Grădiniţa cu PN Subcetate  24 

65 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

VÂRŞOLŢ  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

82 P  

171 E  

Şcoala  Gimnazială Vârşolţ - PJ  156 

253  

Grădiniţa cu PN Vârşolţ 66 

Şcoala cu cls. I-IV Recea 15 

Grădiniţa cu PN Recea  16 

66 rural 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă ZALHA 

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

24 P  

72 E 

Şcoala Gimnazială Zalha - PJ  57 

96 MECTS 331/2010 

Grădiniţa cu PN Zalha 12 

Şcoala cu cls. I-IV  Ceaca 9 

Grădiniţa cu PN Ceaca  12 

Şcoala cu cls. I-IV Valea Lungă  6 

67 rural ŞCOALA 28 P  Şcoala Gimnazială Zimbor - PJ  73 107 MECTS 331/2010 
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GIMNAZIAL Ă 

ZIMBOR  

(preşcolar, primar, 

gimnazial) 

79 E Şcoala cu cls. I-IV Sâncraiu 

Almaşului 6 

Grădiniţa cu PN Zimbor  28 

  

 

 

MEDIUL URBAN 

      

Nr. 

crt.  

Mediu 

U/R 

Unitatea cu 

personalitate juridică 

Total 

elevi/ 

preşc. 

Unităţi arondate, structuri  

Număr 

presc/ 

elevi  

Număr 

total  
Observaţii 

1 urban  

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"SILVANIA" ZAL ĂU 

(liceal) 

1044 E 

  1044 

1044 

  

2 urban  

LICEUL PEDAGOGIC 

"GHEORGHE ŞINCAI" 

ZALĂU  

(liceal) 

848 E 

    

848 

  

3 urban  

LICEUL REFORMAT 

"WESSELENYI" 

ZALĂU  

61 P  

408 E 

Liceul Reformat "Wesselenyi" 

Zalău - PJ  408 469   

Grădiniţa Reformată Zalău  41 
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(preşcolar, liceal) Grădiniţa cu PN Nr. 6 Zalău 20 

4 urban  

LICEUL ORTODOX 

"SF. NICOLAE" 

ZALĂU  

(primar, gimnazial, 

liceal) 

 

81 E 

   

81 MECTS 331/2010 

5 urban  

COLEGIUL TEHNIC 

"ALESANDRU PAPIU 

ILARIAN" ZAL ĂU 

(SAM, liceal, postliceal, 

profesional) 

1130 E 

   

1130 

  

6 urban  

GRUP SCOLAR 

"VOIEVODUL GELU" 

ZALĂU  

(liceal, SAM, postliceal, 

profesional) 

1017 

   

1017 

  

7 urban  

GRUP ŞCOLAR 

"MIHAI VITEAZUL" 

ZALĂU  

(liceal, SAM, 

profesional) 

929 E 

   

929 
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8 urban  

LICEUL SPORTIV 

"AVRAM IANCU" 

ZALĂU  

(primar, gimnazial, 

liceal) 

574 E 

   

574 

  

9 urban  

LICEUL DE ARTĂ 

"IOAN SIMA" ZAL ĂU, 

(primar, gimnazial, 

liceal) 

 

494 E 

   

494 

  

 

 

 

10 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"SIMION BĂRNUŢIU" 

ZALĂU  

(primar, gimnazial) 

735 E 

Şcoala Gimn. "S. Bărnu ţiu" 

Zalău - PJ 727 

735   

Şcoala cu cls. I-IV Stîna  8 

11 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă "IULIU 

MANIU" ZAL ĂU 

(primar, gimnazial) 

527 E 

   

527 

  

12 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"POROLISSUM" 505 E 

 Şc. Gimn. Porolissum Zalău - PJ 383 

505   Şc. Gimn.  "George Coşbuc" Zalău  122 
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ZALĂU  

(primar, gimnazial) 

13 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"GHEORGHE LAZĂR" 

ZALĂU  

(primar, gimnazial) 542 E    542   

14 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă "MIHAI 

EMINESCU" ZALĂU 

(primar, gimnazial) 1300 E    1300   

15 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"CORNELIU COPOSU" 

ZALĂU  

(primar, gimnazial) 637 E    637   

16 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 

ZALĂU (preşcolar) 290 P    290   

17 urban   
GRĂDINIŢA 

PINOCHIO ZALĂU 302 P    302   
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(preşcolar) 

18 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT 

"VOINICEL" ZAL ĂU 

(preşcolar) 190 P    190   

19 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

NR. 4 ZALĂU 

(preşcolar) 120 P    120   

20 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 5 

ZALĂU  

(preşcolar) 

120 P 

Grăd. cu Program Prelungit  

Nr. 5 Zalău - PJ  110 

120   

Grădiniţa cu Program Normal 

Stâna  10 

21 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

NR. 7 ZALĂU 

(preşcolar) 93 P 

 Grădini ţa cu PN. Nr. 7  

Zalău - PJ  100 

133 

 

Grădiniţa cu PN. Nr. 13 Zalău  33 

22 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

NR. 8 ZALĂU 136 P     136   
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(preşcolar) 

23 urban  

GRĂDINIŢA "ION 

CREANGĂ" ZALĂU 

(preşcolar) 281 P     281   

24 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 10 

ZALĂU  

(preşcolar) 240 P     240   

25 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 11 

ZALĂU  

(preşcolar) 235 P     235   

26 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 12 

ZALĂU  

(preşcolar) 141 P     141   

27 urban  

GRĂDINIŢA 

"DUMBRAVA 

MINUNATA" ZAL ĂU 228 P     228   
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(preşcolar) 

28 urban  

GRUP ŞCOLAR 

"GHEORGHE POP DE 

BĂSEŞTI" CEHU 

SILVANIEI  

(liceal, SAM, 

profesional) 642 E     642   

29 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"ANDREI 

MUREŞANU" CEHU 

SILVANIEI  

(primar, gimnazial) 

472 E 

Sc.Gimn."A. Mure şanu" Cehu 

Silvaniei - PJ  378 

472   
Şcoala cu cls. I-IV Nadiş 14 

Şcoala cu cls. I-IV Ulciug  39 

Şcoala cu cls. I-IV  Motiş  41 

30 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"GYULAFFY LASZLO" 

CEHU SILVANIEI 

(primar, gimnazial) 267 E     267   

31 urban  

GRĂDINIŢA CU  

PROGRAM  

PRELUNGIT NR. 1 

CEHU SILVANIEI 137 P     137   
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(preşcolar) 

32 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

NR. 2 CEHU 

SILVANIEI  

(preşcolar) 

241 P 

Gr. cu Program Normal Cehu 

Silvaniei- PJ  142 

241   

Grădiniţa cu Program Normal 

Motiş 31 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nadiş 22 

Grădiniţa cu Program Normal 

Ulciug 36 

Grădiniţa cu Program Normal 

Horoatu Cehului  10 

33 urban  

LICEUL TEORETIC 

"ION AGÂRBICEANU" 

JIBOU  

(liceal) 469 E     469   

34 urban  

GRUP ŞCOLAR 

"OCTAVIAN GOGA" 

JIBOU  

(primar, gimnazial, 

liceal, SAM, profesional) 

860 E 

Gr.Şc. "Octavian Goga"  

Jibou - PJ  832 

860   Şcoala cu cls. I-IV Var 11 

Şcoala cu cls. I-IV Cuceu  17 

35 urban  
ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 
589 E 

Şc.Gimn. "Lucian Blaga" Jibou  565 
589   

Şcoala cu cls. I-IV Husia 13 
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"LUCIAN BLAGA" 

JIBOU  

(primar, gimnazial) Şcoala cu cls. I-IV Rona  11 

36 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT 

"PRICHINDEL" JIBOU 

(preşcolar) 

244 P 

Grădini ţa cu PP "Prichindel" 

Jibou - PJ  187 

244   

Grădiniţa cu Program Normal  

Cuceu  23 

Grădiniţa cu Program Normal  

Husia  11 

Grădiniţa cu Program Normal  

Rona 13 

Grădiniţa cu Program Normal  Var  10 

37 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

NR. 2 JIBOU  

(preşcolar) 125 P     125   

38 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

NR. 3 JIBOU  

(preşcolar) 131 P     131   

39 urban  
COLEGIUL 

NAŢIONAL "SIMION 683 E     683   



 37

BĂRNUŢIU" ŞIMLEU 

SILVANIEI  

(liceal) 

40 urban  

COLEGIUL TEHNIC 

"IULIU MANIU" 

ŞIMLEU SILVANIEI 

(liceal, SAM, 

profesional) 662 E     662   

41 urban  

GRUP ŞCOLAR "IOAN 

OSSIAN" ŞIMLEU 

SILVANIEI  

(liceal, SAM, 

profesional) 532 E     532   

42 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"SILVANIA" ŞIMLEU 

SILVANIEI  

(primar, gimnazial) 820 E     820   

43 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă 

"HOREA" ŞIMLEU 

SILVANIEI  

9 P  

206 E 

Şc. Gimn. "Horea" Şimleu 

Silvaniei - PJ 171 
215  

Şcoala cu cls. I-IV Bic 8 

Şcoala cu cls I-IV  Cehei  27 
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(preşcolar, primar, 

gimnazial) Grădiniţa cu Program Normal Bic  9 

44 urban  

ŞCOALA CU 

PREDARE ÎN LIMBA 

MAGHIARĂ 

"BATHORY ISTVAN" 

ŞIMLEU SILVANIEI 

(primar, gimnazial) 246 E    246   

45 urban  

ŞCOALA 

GIMNAZIAL Ă NR. 2 

PUSTA  

(primar, gimnazial) 

398 E 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Pusta -  

PJ  398 
398   

   

46 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 

ŞIMLEU SILVANIEI 

(preşcolar) 

182 P 

Grădini ţa cu PP Nr. 1 Şimleu 

Silv. - PJ  80 

182   Grădiniţa cu PN Nr. 1 Pusta 10 

Grădiniţa cu PN Nr. 2 Pusta  56 

Grădiniţa cu PN Cehei  36 

47 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 2 

ŞIMLEU SILVANIEI 

(preşcolar) 272 P 

 Grădini ţa cu Program Prelungit 

Nr. 2 Şimleu Silvaniei - PJ 176 

272   

Grădiniţa cu PN Nr. 4 

 Şimleu Silvaniei  96 
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48 urban  

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 3 

ŞIMLEU SILVANIEI 

(preşcolar) 200 P    200   

49 urban  

ŞCOALA 

POSTLICEALĂ 

SANITARĂ ZALĂU 

(postliceal) 175 E     175 

MECTS 331/2010 

50 urban  
PALATUL COPIILOR 

ZALĂU           

51 urban  
CLUBUL COPIILOR 

CEHU SILVANIEI           

52 urban  
CLUBUL COPIILOR 

JIBOU           

53 urban  
CLUBUL COPIILOR 

ŞIMLEU SILVANIEI           

54 urban  
CLUBUL SPORTIV 

ŞCOLAR ZALĂU       

55 urban  

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

SĂLAJ           
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56 urban  
CASA CORPULUI 

DIDACTIC ZALĂU           

57 urban  

CENTRUL JUDEŢEAN 

DE RESURSE ŞI DE 

ASISTENŢĂ 

EDUCAŢIONALĂ 

  

Centrul Judeţean de Resurse şi 

de Asistenţă Educaţională Sălaj   
    

Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică Sălaj   

 
    

 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

SPECIAL           

Nr.  
crt.  

Mediu  
U/R 

Unitatea cu 
personalitate juridică 

Total 
elevi/ 
preşc.  

Unităţi arondate, structuri  
Număr 
presc/ 
elevi  

Număr 
total  Observatii 

1 urban  

CENTRUL ŞCOLAR 

PENTRU EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ 

"SPERANŢA" ZALĂU 

(primar, gimnazial) 34 E      35 

MECTS 331/2010 

2 urban  

CENTRUL ŞCOLAR 

PENTRU EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ ŞIMLEU 

SILVANIEI  

(primar, gimnazial, 

liceal, SAM) 56 E     58 

MECTS 331/2010 
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Tabel 2.a. Repartiţia unităţilor de învăţământ în profil teritorial, în anul şcolar  2010 - 2011  

 

Nivel de 

învăţământ 

Nr. Unităţi 
Din care : 

Număr 

elevi 

Din care: 

Urban Rural  
Urban Rural 

Total d.c. P.J. Total d.c. P.J. Total d.c. P.J. 

Preşcolar 227 21 29 20 198 1 9145 3862 5283 

Primar  115 - 3 - 112 - 10268 3830 6438 

Gimnazial 90 71 14 13 76 58 10257 4494 5763 

ŞANSA A II-A       158 127 31 

-primar       34 34 0 

-gimnazial       124 93 31 

Liceal – total 23 23 15 15 8 8 10573 8873 1700 

   - înv. de zi 

   - înv. seral 

   - fr. redusă 

      9140 

508 

840 

8265 

280 

328 

875 

313 

512 

An de completare       700 417 283 

- înv.de zi 

- înv.seral 

      585 

115 

417 

0 

168 

115 
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Postliceal 1 1 1 1 - - 175 175 - 

Înv. Special 2 2 2 2 - - 97 97 - 

-primar,gimnazial 1 1 1 1 - - 61 61 - 

-Liceu/ SAM 1 1 1 1 - - 36 36 - 

TOTAL – re ţea unităţi 

de învăţământ 

458 118 64 51 394 67 41373 21875 19498 

Palate şi club. 4 4 4 4 - - - - - 

Cluburi Sport. 1 1 1 1 - - - - - 

I.S.J. 1 1 1 1      

C.C.D 1 1 1 1      

C.J.A.P.P. 1 1 1 1      

CJAPP 1 - 1 - - -    

TOTAL jude ţ 467 126 73 59 394 67 41373 21875 19498 

Sursa de date : ISJ SĂLAJ 
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Tabel 2.b. Nr. elevi - limba de predare 

 

Nivel de înv ăţământ 
Total – 

din care: 

Limba de predare 

Română Magh. Germ. Slov. 

Preşcolar 9145 7267 1821 29 28 

Primar 10268 8044 2090 69 65 

Gimnazial 10257 7994 2156 72 35 

Şansa a doua  158 121 37 - - 

Liceal  10573 8790 1764 19 - 

An completare  700 637 63 - - 

Postliceal 175 175 - - - 

Maiştri - - - - - 

Înv. Special 97 97 - - - 

Palate şi cluburi - - - - - 

Cluburi Sportive - - - - - 

TOTAL  41373 33125 7931 189 128 

Sursa de date: ISJ SĂLAJ 
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Tabel 2.c. Repartiţia unităţilor de învăţământ în profil teritorial, în anul şcolar 2010-2011 

 

Nr.

crt  

Unit fin. 

MECTS 

CJ 

Grădiniţe 
Şcoli primare  Şcoli gimnaziale 

Unităţi de nivel 

liceal  
Şcoli postliceale  Învăţământ special  

rural urban rural urban Rural urban rural urban rural urban rural urban 

1 9 198 29 112 3 76 14 8 15 0 1 0 2 

 

 

Concluzii tabel 2.a şi 2.b 

Învăţământ de masă TOTAL PROC. Unităţi înv. special TOTAL PROC. 

• TOTAL 456 100  2 100 

� Preşcolar 227 49,78    

� Primar 115 25,21    

� Gimnazial 90 19,73  1  

� Liceal 23 5,04  1  

� Postliceal 1 0,21    

 



 45

Tabel 2.d Efectivele de copii şi elevi, pe forme de învăţământ 

CATEGORII DE COPII ŞI ELEVI NUMĂR OBS. 

TOTAL COPII ŞI ELEVI 41373  

din care:   

- preşcolari 9145  

- elevi în clasele I-IV  10268  

- elevi în clasele V-VIII  10257  

- elevi Şansa a II-a  158  

- elevi liceu – total (zi, seral, frecvenţă redusă) 10573  

- elevi an de completare  700  

- elevi înv. special (primar, gimnazial, liceal) 97  

- elevi postliceal (buget + taxă)  175  

 

În anul şcolar 2010-2011, reţeaua unităţilor de învăţământ se prezintă astfel: 

Total unităţi de învăţământ: 458 unităţi de învăţământ, din care: 

- 64 urban  

- 394 rural  

Număr unităţi de învăţământ cu personalitate juridică: 

Total 118, din care: 

- 67 rural 

- 51 urban 
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 2.3. Situa ţii comparative (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011)  

 a. Efective de copii în grădini ţe / elevi în învăţământul primar/ înv ăţământul gimnazial  

 

Anul şcolar Număr total învăţământ 

preşcolar 

Număr total elevi 

învăţământ primar 

Număr total elevi 

învăţământ gimnazial 

2008-2009 9220 10584 10652 

2009-2010 9162 10502 10385 

2010-2011 9145 10268 10257 
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a. Unităţi cu personalitate juridică 

 

Anul 

şcolar  

Total unităţi 

cu 

personalitate 

juridic ă  

Gră- 

dini ţe  

Şcoli 

cu 

cls. I-

VIII  

Colegii/ 

licee/ 

grupuri 

şcolare  

Şcoli de 

arte şi 

meserii  

Unităţi 

învăţământ 

special  

Şcoli 

postli- 

ceale  

Palate/ 

cluburi 

ale 

elevilor  

Club 

sportiv 

şcolar  

ISJ şi 

unităţi 

conexe  

2008 / 

2009  

142 26 81 22 1 3 1 4 1 3 

2009 / 

2010  

141 26 81 22 1 2 1 4 1 3 

2010 / 

2011 

126 21 71 23 0 2 1 4 1 3 

2011 / 

2012 

114 15 65 23 0 2 1 4 1 3 

 

 

  2.4. Modificări în re ţeaua unităţilor de învăţământ, în anul școlar 2010-2011 

 

A. Schimbare a denumirii unităţilor de învăţământ 

1. Şcoala de Arte şi Meserii Gâlgău, schimbarea denumirii în Liceul Comercial Gâlgău. 

2. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Zalău, schimbarea denumirii în Grădiniţa “Pinochio” 

Zalău. 

 

B. Retragerea personalităţii juridice, pentru un num ăr de 15 unităţi de învăţământ, 

care au devenit structuri: 

1. Şcoala Gimnazială Peceiu devine structură la Şcoala Gimnazială Bănişor. 

2. Grădiniţa cu Program Normal Chieşd devine structură la Şcoala Gimnazială Chieşd. 

3. Şcoala Gimnazială Archid devine structură la Şcoala Gimnazială Coşeiu. 
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4. Grădiniţa cu Program Normal Crasna devine structură a Grupului Şcolar “Cserey-Goga” 

Crasna. 

5. Grădiniţa cu Program Prelungit Crasna devine structură a Grupului Şcolar “Cserey-Goga” 

Crasna. 

6. Şcoala Gimnazială Horoatu Crasnei devine structură la Şcoala Gimnazială Stârciu. 

7. Şcoala Gimnazială Cosniciu de Jos devine structură la Şcoala Gimnazială Ip. 

8. Şcoala Gimnazială Zăuan devine structură la Şcoala Gimnazială Ip. 

9. Şcoala Gimnazială Giurtelec devine structură la Şcoala Gimnazială Măierişte. 

10. Şcoala Gimnazială Meseşenii de Ses devine structură la Şcoala Gimnazială Aghireş. 

11. Şcoala Gimnazială “Petre Hossu” Cheud devine structură la Şcoala Gimnazială “Traian 

Creţu” Năpradea. 

12. Grădiniţa cu Program Normal Nuşfalău devine structură la Şcoala Gimnazială “Petri Mor” 

Nuşfalău. 

13. Şcoala Gimnazială Tihău devine structură la Grup Şcolar Surduc. 

14. Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Zalău devine structură la Şcoala Gimnazială 

“Porolissum” Zalău. 

15. Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4 Şimleu Silvaniei devine structură la Grădiniţa cu 

Program Prelungit Nr. 2 Şimleu Silvaniei. 

 

C. Comasarea ciclului gimnazial: 5 unităţi de învăţământ gimnazial devin Şcoli cu 

clasele I-IV. 

 

1. Şcoala Gimnazială “I. Druhora” Chendrea devine Şcoala cu clasele I-IV “I. Druhora” 

Chendrea (structură la Şcoala Gimnazială Bălan). 

2. Şcoala Gimnazială Inău devine Şcoala cu clasele I-IV Inău (strutură la Şcoala Gimnazială 

Someş Odorhei). 

3. Şcoala Gimnazială Motiş devine Şcoala cu clasele I-IV Motiş (structură la Şcoala Gimnazială 

“Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei). 

4. Şcoala Gimnazială Cehei devine Şcoala cu clasele I-IV Cehei (structură la Şcoala Gimnazială 

“Horea” Şimleu Silvaniei). 
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5. Şcoala Gimnazială Tihău devine Şcoala cu clasele I-IV Tihău (structură la Grup Şcolar 

Surduc). 

 

D. Modificarea structurii unit ăţilor de învăţământ cu personalitate juridică existente: 

 

1. Şcoala Gimnazială “Porolissum” Zalău are ca structură Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” 

Zalău 

2. Grădiniţa cu Program Normal Nr. 7 Zalău are ca structură Grădiniţa cu Program Normal Nr. 

13 Zalău. 

3. Liceul Reformat “Wesselenyi” Zalău are ca structură  Grădiniţa Reformată Zalău şi Grădiniţa 

cu Program Normal Nr. 6 Zalău. 

4. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Zalău are ca structură Grădiniţa cu Program Normal 

Stâna. 

5. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Şimleu Silvaniei are ca structură Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 4 Şimleu Silvaniei. 

6. țcoala Gimnazială Panic are ca structuri: țcoala Gimnazială Guruslău ți Grădinița cu 

Program Normal Guruslău. 

 

E. Desfiinţări de unităţi de învăţământ, grădini ţe, şcoli (unitatea cu personalitate 

juridic ă nu a propus plan de şcolarizare) 

a. desfiinţări şcoli cu clasele I-IV – 18 unităţi  

1. Şcoala cu clasele I-IV Ţăud (Almaşu) 

2. Şcoala cu clasele I-IV Ban (Bănişor) 

3. Şcoala cu clasele I-IV Mierţa (Cuzăplac) 

4. Şcoala cu clasele I-IV Dobrocina (Gâlgău) 

5. Şcoala cu clasele I-IV Podişu (Ileanda) 

6. Şcoala cu clasele I-IV Răstoci (Ileanda) 

7. Şcoala cu clasele I-IV Negreni (Ileanda) 

8. Şcoala cu clasele I-IV Preluci (Lozna) 

9. Şcoala cu clasele I-IV Vădurele (Năpradea) 

10. Şcoala cu clasele I-IV Cheud Nr. 2 (Năpradea) 
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11. Şcoala cu clasele I-IV Fălcuşa (Poaian Blenchii) 

12. Şcoala cu clasele I-IV Buzaş (Rus) 

13. Şcoala cu clasele I-IV Hăşmaş (Şimişna) 

14. Şcoala cu clasele I-IV Bârsa (Someş Odorhei) 

15. Şcoala cu clasele I-IV Vârteşca ( Zalha) 

16. Şcoala cu clasele I-IV Mineu (Sălăţig) 

17. Şcoala cu clasele I-IV Fizeş (Sâg) 

18. Şcoala cu clasele I-IV Nr. 1 Pusta ( Pusta Nr. 2) 

b. desfiinţări gr ădini ţe - 12 unităţi 

1. Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Cizer (Cizer) 

2. Grădiniţa cu Program Normal Şeredei ( Horoatu Crasnei) 

3. Grădiniţa cu Program Normal Hurez (Stârciu) 

4. Grădiniţa cu Program Normal Dăbâceni (Ileanda) 

5. Grădiniţa cu Program Normal Podişu (Ileanda) 

6. Grădiniţa cu Program Normal Valea Loznei (Lozna) 

7. Grădiniţa cu Program Normal Hăşmaş (Şimişna) 

8. Grădiniţa cu Program Normal Turbuţa (Surduc) 

9. Grădiniţa cu Program Normal Fizeş (Sâg) 

10. Grădiniţa cu Program Normal Valea Lungă (Zalha) 

11. Grădiniţa cu Program Normal Solomon (Gârbou) 

12. Grădiniţa cu Program Normal Cernuc (Gârbou) 

 
2.5. Situaţia la învăţătur ă, la sfârşitul semestrului I 
 
În anul şcolar 2010-2011 în învăţământul preuniversitar sălajean au fost înscrişi un număr 

de 31.813 elevi . 

Structura acestora pe nivele de învăţământ este împărţită astfel: 

- învăţământ primar: 10.268 elevi; 

- învăţământ gimnazial: 10257 elevi; 

- învăţământ liceal: 10413 elevi; 

- învăţământ profesional (an de completare): 700 elevi; 

- învăţământ postliceal: 175. 
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Comparativ cu anul şcolar 2009-2010, situaţia la învăţătură pe semestrul I, în anul şcolar 

2010-2011, se prezintă astfel: 

- la nivelul învăţământului primar, procentul de promovabilitate este de 95,93%, observându-

se o descreştere de 0,5% faţă de semestrul I al anului trecut; 

- la nivelul învăţământului gimnazial, promovabilitatea elevilor este în descreştere în acest 

semestru cu circa 1,6%, ea fiind de 90,36%; 

- la nivelul învăţământului liceal, forma de zi, promovabilitatea elevilor este de 84,88%, în 

descreştere cu 3,34% faţă de anul şcolar trecut. Această scădere a promovabilităţii este 

motivată de lipsa de interes a elevilor şi părinţilor pentru sistemul de educaţie, de provenienţa 

elevilor din familii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, de programele şcolare încărcate; 

- la învăţământul liceal seral şi frecvenţă redusă, promovabilitatea este de 79,81%, putându-se 

observa o creştere de 2,38%; 

- la învăţământul postliceal, promovabilitatea creşte aproximativ cu 6%. 
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SITUAŢIA LA ÎNV ĂŢĂTURĂ, LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I, AN ŞCOLAR 2010-2011 
 

NIVEL DE  
ÎNVĂŢAMÂNT 

Elevi 
înscri şi 

la început 
de 

an şcolar 

Elevi 
rămaşi 

la sfâr şitul  
semestrului  

Elevi 
promova ţi 

% 
promovab. 

Promova ţi pe 
medii  Corig

. 
1 

disc. 

Corig
. 
2 

disc. 

Corig
. 
3 

disc. 

Corig
. 
4 

disc. 

Corig
. 

>4 
disc. 

Sit. 
neînch Nescolariz 5- 

6,99 
7 - 

8,99 
9-
10 

PRIMAR 10268 10233 9816 95,93       68 91 96 47 15 67 33 

GIMNAZIAL 10257 10208 9224 90,36 136
8 

396
9 

388
7 370 186 84 59 74 166 45 

LICEAL ZI 9143 9042 7675 84,88 797 402
6 

285
2 640 205 92 42 34 311 43 

LICEAL SERAL, 
FR 1270 1253 1000 79,81 519 463 18 27 3 0 2 0 169 52 

AN 
COMPLETARE 700 656 490 74,7 218 259 13 51 20 9 3 3 70 10 

POSTLICEAL  175 175 168 96 2 91 75           7   
                              

TOTAL  31813 31567 28373 89,88       1156 505 281 153 126 790 183 

 
SITUAŢIA DISCIPLINAR Ă LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I, AN ŞCOLAR 2010-2011 

 

NIVEL DE  
ÎNVĂŢĂMÂNT 

Elevi  
înscri şi la  
începutul  

anului 
şcolar 

Elevi 
rămaşi la 
sfâr şitul 

semestrului I 

Elevi cu 
abateri  

disciplinare * 

Elevi elimina ţi Elevi exmatricula ţi Elevi cu note sc ăzute la purtare 

pentru 
absen ţe 

alte 
motive 

pt. 
abs. 

alte 
motive 

Note 
9,99-7 

Note  
sub 

7 

din care: 

pt.abs. alte motive 

PRIMAR 10268 10233 3 2 1 1 0 105 9 9 0 
GIMNAZIAL 10257 10208 26 2 4 1 1 604 89 63 26 
LICEAL ZI 9143 9042 257 2 1 17 2 856 135 102 33 
LICEAL SERAL, FR 1270 1253 7 0 5 30 0 40 0 0 0 
AN COMPLETARE 700 656 30 0 0 23 0 131 15 15 0 
POSTILICEAL 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        
TOTAL 31813 31567 323 6 11 72 3 1736 248 189 59 

Abateri disciplinare : ROFUIP/2005. art.118(a-g) 
Notele scăzute la purtare se datorează în marea lor majoritate absenţelor nemotivate, dar şi altor abateri de la regulament. 
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Procent promovabilitate primar

Procent promovabilitate gimnazial

Procent promovabilitate liceal zi

Procent promovabilitate liceal seral,FR

2009-2010

2010-2011

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A PROMOVABILIT ĂŢII PE SEMESTRUL I 2010-2011  
cu anul şcolar 2009-2010 

 

Înv. primar 10483 10233 10109 9816 96,43 95,93

Înv. gimnazial 10358 10208 9528 9224 91,99 90,36

Înv. liceal - zi 8653 9042 7634 7675 88,22 84,88

Înv. liceal - seral, FR 1449 1253 1122 1000 77,43 79,81

Nivel de 
învăţământ

Nr. elevi rămaşi 
la sf.sem.I 
2010-2011

% 
promovabilitate

2010-2011

Nr. elevi 
promovati
la sf. sem.I 
2010-2011

Nr. elevi rămaşi 
la sf. sem.I 
2009-2010

Nr. elevi 
promovati
la sf. sem.I 
2009-2010

% 
promovabilitate

2009-2010

 
 
 

 

 

 



 54

2.6. Reţeaua unităţilor de învăţământ particular, în anul şcolar 2009-2010 

 

Datorită populaţiei şcolare reduse numeric şi situaţiei bune şi foarte bune a unităţilor de învăţământ de stat, în judeţul Sălaj, 

reţeaua unităţilor de învăţământ particular este conturată numai la nivel preprimar şi postliceal, nu există învăţământ particular pentru 

nivelele primar, gimnazial şi liceal. 

Reţeaua învăţământului preuniversitar particular preşcolar este prezentată în tabelul nr. 1, iar reţeaua învăţământului particular 

postliceal este prezentată în tabelul nr. 2. 

 

Tabel nr. 1  Învăţământul particular preprimar 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
persoanei 
juridice 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Nr. şi dată 
decizie 

ISJ/ordin 
ministru 
privind 

autorizarea/ 
acreditarea 

Adresa/tel./ 
Fax/e-mail 

Total 
copii 

Număr de copii pe grupe Limba 
de 

predare Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare/ 
pregătitoare 

Număr 
grupe 

Număr 
copii 

Număr 
grupe 

Număr 
copii 

Număr 
grupe 

Număr 
copii 

 
1. 

Asociaţia 
”Maria 
Schinina” 

Grădini ţa 
„Sfânta Inim ă 
a lui Isus” 
Zalău 

 
321/ 04.10. 
2004 

Str. „22 Decembrie 
1989”, nr. 25,  
tel. 0260 662187 
 Zalău 

46 1 13 1 15 1 18 Română  

2 Biserica 
Creştină 
Baptistă 
maghiară, 
Zalău 

Grădini ţa 
Creştină 
David, Zalău 

698/ 
30.06.2004 

 

Str. Nicolae Bălcescu, 
nr 2, tel fix: 
0260615141, tel mobil 
0735500002 şi 
0741033932, e-mail 
eni_kat@yahoo.com 

30 0,5 8 0,5 7 1 15 Maghiară  

 TOTAL 76 1,5 21 1,5 22 2 33  
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Tabel nr. 2 Învăţământul particular postliceal 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
persoanei 
juridice 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Nr. şi data 
ordinului de 

ministru privind 
autorizarea / 
acreditarea 

Adresa/ 
tel./fax/e-

mail 

Calificarea 
profesională 

Forma de 
învăţământ 

Număr de clase pe ani de studiu şi număr de 
elevi 

Limba 
de 

predare Anul I Anul II Anul III  
Număr 
clase 

Număr 
elevi 

Număr 
clase 

Număr 
elevi 

Număr 
clase 

Număr 
elevi 

1 Asociaţia 
Filantro- 

pică 
Medical 
Creştină 
„Christia

na” 

Şcoala 
Postliceală 
Sanitară 

„Christiana” 
Zalău 

Ordinul nr. 4578 
din 28.07.2010 
privind acordarea 
acreditării pentru 
calificarea 
Asistent medical 
generalist 

Str. 
Torentului 
Nr. 1, Bl. P 
13-15, 
e-mail: 
scoala_san@
yahoo.com 
tel./fax: 
0260 612344 

Asistent 
medical 
generalist 

Zi 4 124 4 97 3 72 română 

Ordinul nr. 5227 
din 23.09.2009 
privind acordarea 
autorizării de 
funcţionare 
provizorie, pentru 
anumite calificări 

Asistent 
medical de 
farmacie 

Zi 1 25 1 17   română 

Asistent 
medical de 
radiologie 

Zi 1 16     română 

Asistent 
medical de 
balneofizio-
kinetoterapi
e 

Zi 1 15     română 

TOTAL 7 180 5 114 3 72  
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2.7. Învăţământul alternativ STEP BY STEP 

 

Din punct de vedere didactic şi pedagogic, învăţământul alternativ oferă o altă variantă 

organizatorică decât cea din şcoala tradiţională, completând demersul educaţional. 

Dintre cele 6 alternative educaţionale care funcţionează în România (din cele 46 

recunoscute la nivel mondial) Step by Step, Pedagogia Waldorf, Pedagogia Curativă, Pedagogia 

Montessori, Tehnicile Freinet, Planul Jena, în judeţul Sălaj funcţionează o singură alternativă 

educaţională – Step by Step, sub egida Centrului Step By Step pentru Educaţie şi Dezvoltare 

Profesională. 

Învăţarea este organizată interdisciplinar, pe centre de activitate şi se desfăşoară în bună 

măsură sub formă de joc, respectându-se opţiunile şi ritmurile de lucru personale. Se pune 

accentul pe relaţiile dintre copii, pe legătura afectivă copil-educator şi pe implicarea părinţilor în 

organizarea activităţilor. 

Evaluarea se face pe parcurs, la finalul fiecărei unităţi de învăţare şi este concretizată în 

portofoliul învăţătoarei şi al fiecărui elev, sub formă de fişe ce conţin obiectivele urmărite, gradul 

de atingere a acestora (integral, parţial, nerealizat) şi măsuri ameliorative, după caz. 
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Tabel nr. 3. Învăţământ preprimar – alternativa „Step by step” 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
persoanei juridice 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Adresa / tel./ 
Fax /e-mail 

Tota
l 

copii 

Număr de copii pe grupe „Step by step” Limba 
de 

predare 
Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare/ 

pregătitoare 
Număr 
grupe 

Număr 
copii 

Număr 
grupe 

Număr 
copii 

Număr 
grupe 

Număr 
copii 

1.  Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
Nr. 1 Zalău 

Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
Nr. 1 Zalău 

Zalău, Str.Gh.Doja, 
Nr.13/A, tel: 
0260613762, 
gradinita1@zalau.astral.r
o 

134 2 59 1 23 2 52 română 

2.  Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
„Prichindel” Jibou 

Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
„Prichindel” Jibou 

Jibou, str. Parcului, nr.  102 1 30 1 23 2 49 română 

3.  Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
Nr.2 Şimleu 
Silvaniei 

Grădiniţa cu 
Program Prelungit 
Nr.2 Şimleu 
Silvaniei 

Şimleu Silvaniei str . 
1 Decembrie 1918 nr 53 
Tel/0360/566963 fax 
0360/566963 

49 - - 1 27 1 22 română 

4.  Grup Şcolar 
“Cserey-Goga” 
Crasna 

Grădiniţa cu 
Program Normal 
Crasna 

Crasna, P-Ţa Eroilor 
nr.14, 
tel/fax:0260636062; 
grupscindcrasna@yahoo.
com 
tel/fax 0260636087  

72 - - 1 24 2 48 maghiară 

TOTAL  357 3 89 4 97 7 171  
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Tabel nr. 4 Învăţământ primar – alternativa „Step by step” 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
persoanei 
juridice 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Adresa / tel./ 
Fax /e-mail 

Total 
copii 

Număr de copii pe grupe „Step by step” Limba 
de 

predare 
Clasa I Clasa a II – a  Clasa a III – 

a 
Clasa a IV – 

a 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
 

1 Liceul ,,Avram 
Iancu” Zalău 

Liceul ,,Avram 
Iancu” Zalău 

Zalău, str. Avram 
Iancu, nr.38, tel/fax 
0260613411 
lic_avramaiancu@yah
oo.com 

51 - - 1 15 1 19 1 17 maghiară 

18 - - 1 18 - - - - română 

2 Şcoala 
Gimnazială 
„Iuliu Maniu” 
Zalău 

Şcoala 
Gimnazială 
„Iuliu Maniu” 
Zalău 

B-dul M. Viteazul, nr.35 
Zalău tel.0260613318 
scimaniu@yahoo.com 

78 1 14 1 23 1 23 1 18 română 

3 Liceul de Artă  
,,Ioan Sima” 
Zalău 

Liceul de Artă 
,,Ioan Sima” 
Zalău 

Str. Aleea Torentului, 
nr. 9, tel. 0260610201  
liceuldearta_ioansima
@yahoo.com 

23 - - - - 1 23 - - română 

4 Grupul Şcolar 
„Cserey-Goga” 
Crasna 

Grupul Şcolar 
„Cserey-Goga” 
Crasna 

Crasna,P-ţa Eroilor, 
nr.14 
tel/fax:0260-636062; 
grupscindcrasna@yahoo.
com 

89 1 23 1 26 1 21 1 19 maghiară 

5 Şcoala 
Gimnazială 
“Silvania” 
Şimleu 
Silvaniei 

Şcoala 
Gimnazială 
“Silvania” 
Şimleu 
Silvaniei 

Str. 1 Decembrie 1918, 
nr.14, Şimleu 
Silvaniei, tel/fax: 
0260/679439,  
scgimnr1@yahoo.com 

18 - - - - 1 18 - - română 

TOTAL  277 2 37 4 83 5 104 3 54  
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CAPITOLUL III 

RESURSE UMANE 

 

3.1. Organigrama ISJ 

 
Nr. 
crt.  

Categoria de 
personal  

Funcţia  Post/ 
normă  

 

A
. D

ID
A

C
T

IC
 

CONDUCERE 2 
1 Inspector şcolar general  1 
2 Inspector şcolar general adjunct  1 
 Departamentul Curriculum şi controlul asigurării 

calităţii 
12,5 

3 Inspector şcolar de specialitate - monitorizarea 
curriculumului descentralizat 

0.5 

4 Inspector şcolar de specialitate - învăţământ 
preprimar 

1 

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

centre logopedice  
0,5 

22 Inspector şcolar de specialitate minorităţi naţionale 0,5  
 Departamentul Descentralizare şi management 

instituţional. Dezvoltarea resursei umane 
4.5 

23 Inspector şcolar de specialitate pentru implementarea 
descentralizării institu ţionale  

0,5 

24 Inspector şcolar de specialitate managementul 
resurselor umane  

1 

25 Inspector şcolar de specialitate cu activitatea 
mentorat 

0.5 
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26 Inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea 
resurselor umane 

0,5 

27 Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie 
permanentă 

0.5 

28 Inspector şcolar de specialitate pentru proiecte 
educaţionale 

1 

29 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ 
particular şi alternative educaţionale 

0.5 

A. TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC/ 
NORME DIDACTICE  

19 

 

B
.  

N
E

D
ID

A
C

T
IC

 

Departamentul administrativ               
30 Contabil şef  1 
31 Contabil   1 
 Casier 0,5 
32 Juridic 1 
33 Secretariat şi arhivă 1 
34 Reţea şcolară, plan şcolarizare 1 
35 Salarizare-normare  1 
36 Audit  1 
37 Informatizare 1 
38 Investiţii 1,5 
39 Şofer 1 

B. TOTAL POSTURI PERSONAL NEDIDACTIC/ 
NORME NEDIDACTICE  

11 

TOTAL POSTURI/ NORME  (A + B)  30 
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3.2. Unităţi conexe: organigrama CCD 
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3.3. Unităţi conexe: organigrama Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
 
 

 
 

M. E. C. T. S 

I .S. J. Sălaj 

C. J. R. A. E. Sălaj 

CJAP – Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică: 3 
 

• Coordonator/Director:  
Prof. psiholog – Mesaros Adina 

 
• Profesori psihologi: 2 
- Cernucan Lorena 
- Dragoş Anca 

 
 

Cabinete Şcolare Logopedice: 
15 

 

Director:  
Prof. psiholog dr. Gârdan Melania 

 

        Asistent social:              1 
Florea Daniela 

Secretar:       1 
Goga Monica 

Contabil:      1 
Burchardt Gyongyi 

Îngrijitor:      1 
Bodean Angela 

Profesori în cabinete şcolare de 
asistenţă psihopedagogică: 36 

Centre Şcolare pentru Educaţie 
Incluzivă - 2 

 

Consiliul Judeţean  
Sălaj  

(finanţare) 
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3.4. Palate şi Cluburi ale copiilor 

 Date generale privind palatele / cluburile copiilor  

• Număr total unităţi: 4 (PC Zalău; 3 cluburi coordonate la: Şimleu-Silvaniei, Jibou, Cehu-

Silvaniei) 

• Dimensiuni / încadrare cu personal 

 

Unitatea Încadrare cu personal didactic Pers. 

 

 

 

Did. 

Auxil. 

Pers. 

Nedid

. 

Total 

Norme Titulari Supl. 

calif. 

Supl. 

Nec. 

Cum. Pl. 

ora 

Total 

Pers. 

did. 

Total 

norme 

did. 

P.C.Zalău 13 3 2 - 0.25 18 18.25 3 3 24.25 

C.C.Şimleu 

Silvaniei 

5 2 1 - - 8 7.50 0.5 1 9 

C.C.Jibou 8 - - - - 8 7 0.5 1 8.5 

C.C.Cehu 

Silvaniei 

5 1 - - - 6 5.5 0.5 1.5 7.5 

Total 31 6 3 - 0.25 40 38.25 4.5 6.5 49.25 

 

 

Unitatea Nr.cercuri/ 

Specialităţi/profile 

Efective 

elevi 

P.C.Zalău 18 2210 

C.C.Şimleu 

Silvaniei 

8 953 

C.C.Jibou 8 1268 

C.C.Cehu Silvaniei 6 752 
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3.5. Clubul Sportiv Şcolar 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grad 
did. 

Statutul  
postului 

CATEDRA 
Ramura  
de sport 

Număr 
posturi 

Nivel 
grupă 

Nr. 
elevi 

Nor-
me 

ORE 

1 RUS N.  
RADU 

I Titular ATLETISM 1 12 performan
-ţă 

6 

     6 începători 12 
2 RUS  

RADU ANDREI 
II Titular 1 10 avansaţi 10 

     8 începători 12 
3 IANCHIŞ  

NELIAN 
I Titular 1 10 avansaţi 10 

     8 începători 12 
4 POP  

CĂLIN 
I Titular FOTBAL 1 12 performan

-ţă 
15 

     6 începători 20 
5 NAGY  

NICOLAE 
DEF Suplinitor 

calificat 
0,5 9 3 

începători 
60 

6 PANTEA  
IOAN 

II Titular LUPTE LIB. 1 12 performan
ţă 

8 

     6 începători 12 
7 PALFI  

 LORINCZ 
II Titular 1 10 avansaţi 10 

     8 începători 12 
8 CALIAN  

IOAN 
DEF Titular   10 avansaţi 10 

      8 începători 12 
9 MEDREA 

NICOLAE 
DEF Titular HANDBAL  1 14 performan

ţă 
14 

     4 începători 18 
10 TADICI  

ELENA 
I Titular 1 12 avansaţi 16 

     6 începători 18 
11 PAVEL  

DAN 
DEF Titular 1 10 avansaţi 16 

     8 începători 18 
12 TADICI 

GHEORGHE 
I Titular 1 10 avansaţi 16 

     8 începători 18 
13 SILAGHI  

MARIN 
I Titular VOLEI B. 

 
1 12 performan

ta 
12 

     6 începători 16 
14 ONUTE  

 DAN 
DEF Suplinitor 

calificat 
1 8 începători 16 

     10 avansaţi 14 
15 SZENASI  

LORAND 
DEF Suplinitor 

calificat 
1 12 avansaţi 14 
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     8 începători 16 

16 IOSIF GABRIELLA DEF Titular TENIS 
MASĂ 

1 12 Performan
ţă   

6 

     6 Începători  10 

17 TATAR  
ANCUTA 

DEB Suplinitor 
calificat 

0,5 9 Începători  8 

 TOTAL PERSONAL 
DIDACTIC 

  16 Total gr: 
37 

512 

18 PALFI  
ELENA 

Admin. 
financiar 

 0,5   

19 CIUPE  
SALONICA 

Secretar  0,5   

20 LUCACIU  
VIOREL 

Instructor 
sportiv 

 0,5   

 TOTAL PERSONAL 
DIDACTIC AUX. 

  3   

21 GAIDOS  
FLOARE 

Îngrijitoare  0,5   

22 HOLHOS  
VICTOR 

Muncitor / 
şofer 

 1   

 TOTAL PERSONAL 
NEDIDACTIC 

  2   

 TOTAL GENERAL   19   

 

3.6. Ocuparea posturilor – tendinţe 

Aspecte pozitive: 

- la 1 septembrie 2010, posturile didactice din judeţul Sălaj erau ocupate în proporţie 

de peste 95%; 

- acoperirea posturilor cu personal didactic calificat a fost realizată într-o proporţie 

mult mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; 
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- numărul personalului didactic pensionat şi numărul cadrelor didactice fără studii 

corespunzătoare postului a fost mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 

Aspecte negative: 

- unele discipline au un surplus de cadre didactice, cum ar fi: geografie, istorie, 

educaţie fizică şi sport, psihopedagogie specială, iar alte discipline, în special în mediul rural, 

în zone izolate, sunt discipline deficitare din punct de vedere al cadrelor didactice. (ex. 

matematică, franceză, lb. română);  

- pentru ocuparea posturilor deficitare în personal didactic calificat s-a apelat în acest 

an la sprijinul personalului didactic pensionat şi, uneori, în curs de calificare sau necalificat 

(vezi matematică); 

 - un număr destul de mare de suplinitori calificaţi au rămas fără post sau catedră în 

acest an şcolar. 

 

3.7. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane 

 

Casa Corpului Didactic Sălaj, prin programele şi activităţile derulate, vizează atingerea 

unor obiective de interes comun, cum ar fi: 

• asigurarea calităţii în educaţie prin programe de formare şi perfecţionare; 

• dezvoltarea aspectelor metodice în abordarea interdisciplinară a conţinuturilor 

învăţării; 

• formarea şi dezvoltarea personală şi construcţia echipelor de lucru în vederea 

rezolvării unor sarcini organizaţionale concrete, vizând autoevaluarea şi 

asigurarea calităţii; 

• promovarea educaţiei interculturale şi multiculturale, în vederea convieţuirii 

interetnice şi a integrării europene;  

• diversificarea şi îmbogăţirea surselor de finanţare; 

• editarea unor publicaţii destinate diseminării activităţii Casei Corpului Didactic 

Sălaj, atât în rândul personalului didactic, cât şi în rândul elevilor şi al părinţilor 

acestora. 

Oferta de Formare pentru anul şcolar 2010-2011 cuprinde un număr de 16 programe 

cu o tematică variată, rezultate din analiza de nevoi realizată la sfârşitul semestrului al II-lea 

al anului şcolar anterior: Consiliere şi orientare privind  dezvoltarea personală a elevului 
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(program acreditat); Educaţie – Sprijin - Mediul incluziv (program acreditat); Educaţia 

timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă - 

Perspective III. Calitate în promovarea dezvoltării şi educaţiei timpurii (program acreditat); 

Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (program acreditat); Prevenirea delincvenţei 

juvenile în sistem integrat, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă 

acestora; Prevenirea abandonului şcolar şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; Portofoliul 

– metodă alternativă de evaluare a elevilor; Formarea competenţelor digitale a cadrelor 

didactice care utilizează calculatorul în activitatea didactică; Tabla interactivă – o nouă 

tehnologie în activitatea didactică; Curcubeu - educaţie interculturală pentru copii şi tineri; 

Rromanipen  educaţional; Drepturile omului - Refugiaţii şi UNHCR; Educaţie pentru 

cetăţenie democratică; Organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile de învăţământ; A 

doua şansă; Evaluarea - parte integrantă a curriculum-ului. 

În primul semestru al acestui an şcolar, din lipsă de fonduri, nu a fost derulat nici unul 

dintre programele cuprinse în Oferta de Formare, urmând ca acestea să se desfăşoare în 

semestrul al II-lea al anului şcolar 2010 - 2011. 

În cadrul Programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, 

Axa prioritară 1 - Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi al 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, DMI 1.3 - dezvoltarea resurselor umane din 

educaţie şi formare profesională – PROIECT POSDRU/19/1.3/G/27639 – “Educaţia 

timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă”  – prin 

programul de perfecţionare Perspective III. Calitate în promovarea dezvoltării şi educaţiei 

timpurii  au fost formate şi evaluate un număr de 148 cadre didactice din învăţământul 

preşcolar. 

 

3.8. Perfecţionarea prin grade didactice 

 

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

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

asociate specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind 

dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea calităţii în educaţie.  

Nota M.E.C.T.S nr. 48259/14.10.2010 precizează condiţiile privind susţinerea 

examenului de definitivare în învăţământ şi a examenelor de acordare a gradelor  didactice II 

şi I. 
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În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul 

didactic de predare care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. 7 şi care are stagiu 

de cel puţin 2 ani la catedră, având în această perioadă funcţia de bază în învăţământ. 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, gradul didactic II în învăţământ se poate obţine de către personalul 

didactic de predare care are o vechime de cel puţin 4 ani la catedră, de la definitivarea în 

învăţământ şi care demonstrează competenţă în activitatea instructiv – educativă, în fişa de 

evaluare anuală. 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, gradul didactic I în învăţământ se poate obţine de către personalul 

didactic de predare care are o vechime de cel puţin 4 ani la catedră, de la acordarea gradului 

didactic II în învăţământ, cu rezultate deosebite în activitatea instructiv - educativă şi de 

inovare pedagogică, evidenţiată în fişa de evaluare anuală. 

În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, în conformitate cu metodologia Formării 

continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexa la O.M. nr. 

5720/20.10.2009 Inspectoratul Şcolar Sălaj a organizat următoarele acţiuni: 

• Realizarea echipei de metodişti la fiecare specialitate în vederea efectuării 

inspecţiilor curente şi speciale a cadrelor didactice înscrise la grade; 

• Realizarea bazei de date privind prima inspecţie curentă a cadrelor didactice 

care se vor înscrie la gradul didactic II, seria 2011 – 2013 şi la gradul didactic 

I, seria 2012 – 2014; 

• Preluarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la examenele pentru 

definitivarea în învăţământ sesiunea 2011, gradul didactic II seria 2010 – 

2012, gradul didactic I seria 2011 – 2013; 

• Transmiterea la Departamentele pentru perfecţionarea personalului didactic 

din centrele universitare a listelor cadrelor didactice înscrise la  definitivarea 

în învăţământ sesiunea 2011, gradul didactic II seria 2010 – 2012  şi 

transmiterea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I seria 

2011 – 2013; 

• Monitorizarea participării  la colocviul pentru înscrierea la gradul didactic I 

seria 2011 – 2013; 
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• Realizarea bazei de date privind efectuarea inspecţiilor curente şi speciale de 

către inspectorii de specialitate şi metodişti, inspecţii programate pentru 

semestrul I al anului şcolar 2010 – 2011. 

• Comunicarea în unităţile de învăţământ a cadrelor didactice ale căror dosare 

au fost respinse pentru înscrierea la grade didactice;  

• Realizarea execuţiei bugetare privind finanţarea activităţilor de perfecţionare 

prin grade didactice, în anul financiar 2010; 

• Realizarea proiectului de buget privind finanţarea activităţilor de perfecţionare 

prin grade didactice, în anul financiar 2011. 

În semestrul I al anului şcolar 2010 -2011, au fost derulate inspecţii şcolare curente şi 

speciale pentru cadrele didactice cuprinse la perfecţionarea prin grade didactice, după cum 

urmează: 

 

Aspecte pozitive: 

• Stabilirea echipei de metodişti în cadrul lucrărilor Consfătuirilor cadrelor didactice din 

septembrie 2010; 

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

experienţă didactică deosebită, cadre didactice cu gradul didactic I, care valorifică în 

activitatea de perfecţionare, la nivelul şcolii, o experienţă pozitivă didactică, cuprinsă în 

lucrările metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I; 

Nr 

crt 

Gradul didactic/perioada Nr.cadre didactice 

înscrise 

Observaţii 

1. Definitivat-sesiunea 2011 170  

2. Gradul didactic II-seria 2009-2011 155  

3. Gradul didactic II-seria 2010-2012 118  

4. Gradul didactic II-seria 2011-2013 102 Inspecţie curentă I 

5. Gradul didactic I-seria 2009-2011 84  

6. Gradul didactic I-seria 2010-2012 85  

7. Gradul didactic I-seria 2011-2013 137  

8. Gradul didactic I-seria 2012-2014 95 Inspecţie curentă I 

 Total 946  
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• Inspecţiile curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice au fost monitorizate 

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

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

înscrierea şi transmiterea documentelor cadrelor didactice înscrise la grade; 

• A fost transmisă în unităţile şcolare informaţia privind susţinerea Colocviului pentru 

înscrierea la gradul didactic I – seria 2011-2013; 

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

perfecţionare pe anul şcolar 2011. 

Aspecte negative: 

• Aplicarea în mică măsură, în cadrul lecţiilor, a strategiilor didactice studiate cu ocazia 

pregătirii examenelor de susţinere a gradelor didactice; 

• Situaţii incomplete întocmite de şcoli în ceea ce priveşte înscrierea la prima inspecţie 

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

 

3.9. Resurse umane manageriale 

Analiza activităţii manageriale din unităţile de învăţământ prin inspecţia RODIS 

 

În județul Sălaj, la începutul anului țcolar 2010-2011, existau în sistem 123 

directori ți 28 directori adjuncți, cu 10 directori de țcoli gimnaziale ți 5 directori de 

grădinițe mai puțini, ca urmare a restructurării rețelei scolare, în anul țcolar 2010-2011. 

Acețtia sunt repartizați, pe niveluri de învățământ, astfel: 

 GRĂDINI ŢE ŞCOLI 
GIMNAZIALE 

LICEE 

DIRECTORI 21 77 25 
 CONCURS DELEG CONCURS DELEG CONCURS DELEG 
 14 7 36 41 13 12 
 
DIRECTORI 
ADJ 

- 10 18 

 CONCURS DELEG CONCURS DELEG CONCURS DELEG 
 - - 5 5 9 9 
 

 

FUNCșIA TOTAL NUMI ŢI PRIN 
CONCURS 

NUMI ŢI CU 
DELEGAŢIE 

DIRECTOR 123 63 60 
DIRECTOR 
ADJUNCT 

28 14 14 
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Este evidentă tendința de scădere a numărului de directori numiţi prin concurs ți crețterea 

numărului de directori cu delegație, datorită restricțiilor din sistem, deja de patru ani de 

zile, neputându-se organiza concursuri pentru ocuparea unui post de director. 

Figura 3.9 -1 Evoluţia numărului de directori şi a tipului de decizie de numire, pentru anul 

şcolar 2010-2011, comparativ cu anul şcolar 2009-2010: 
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Figura 3.8 -2 Evoluţia numărului de directori adjuncţi şi a tipului de decizie de numire pentru 

anul şcolar 2010-2011, comparativ cu anul şcolar 2009-2010: 

 

 

Calitatea actului managerial a fost analizată cu ocazia inspecțiilor RODIS, 

organizate în diverse țcoli. Analiza rapoartelor emise, cu această ocazie, au relevat 

următoarele puncte tari ți puncte slabe.  

 

Surse de informare consultate 

���� Proiectele de dezvoltare instituțională sau, după caz, Planurile de Acțiune ale 

țcolii şi planurile manageriale; 

���� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 

���� Dosarele comisiilor metodice; 

���� Proiectul planului de şcolarizare; 

���� Regulamentul de ordine interioară; 

���� Calendarul activităţilor educative; 

���� Pliantul de promovare a şcolii; 

���� Registrul de procese - verbale al Consiliului de Administraţie; 

���� Registrul de procese verbale al Consiliului Profesoral; 

���� Dosarul privind perfecţionarea cadrelor didactice; 

���� Fişele posturilor pentru toate categoriile de personal; 
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���� Fişele de evaluare ale cadrelor didactice, ale personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

���� Autorizaţii de funcţionare, avize; 

���� Documentele privind încadrarea personalului şi fi şa postului; 

���� Discuţii cu personalul de la diferite structuri (echipa managerială, elevi, părinți, 

membri ai consiliilor locale, alți reprezentanți ai comunității); 

���� Date statistice privind bugetul unităţii şi planul financiar; 

���� Documentele compartimentelor secretariat ți contabilitate; 

���� Actele de studii eliberate pentru elevi. 

 
PUNCTE TARI 

++++ țcolile îți generează ți implementează, din ce în ce mai mult, politici proprii şi 

aplică modalităţi specifice de aplicare a acestora (vezi proiectul şcolii şi planul 

managerial); 

++++ Este monitorizată permanent formarea continuă a cadrelor, urmărindu-se participarea 

acestora la cursuri de perfecţionare; 

++++ Spaţiile de învăţământ sunt bine întreţinute şi curate, oferind un cadru ambiental 

plăcut elevilor, prin pavoazarea sălilor de clasă; 

++++ În şcoală sunt constituite comisiile metodice şi comisiile pe probleme, care permit 

organizarea eficientă a activității din țcoli. 

 

PUNCTE SLABE 

−−−− Echipele manageriale, care fac parte din sistemul de evaluare şi monitorizare, nu 

întocmesc regulat rapoarte privind finalităţile acţiunilor proiectate pe domenii de activitate, 

precum şi eficienţa cu care sunt folosite resursele unităţii; 

−−−− Resursele umane nu sunt motivate şi apreciate suficient; 

−−−− Nu există o suficientă transparenţă a managerului şcolii în ceea ce priveşte relaţia cu 

unele cadre didactice şi părinţi; 

−−−− Există, încă, unități de învățământ, în care Consiliul de Administrație nu are o 

componență  conform legislației în vigoare; 

−−−− În multe țcoli, diriginții claselor nu sunt stabiliţi în Consiliul de Administrație al 

țcolii, ci doar de directorul unității de învățământ; 
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−−−− Comunicarea dificilă cu reprezentanţii comunităţii rrome din unele localități, în 

scopul asigurării prezenţei copiilor rromi la activităţile şcolare, într-o proporţie cât mai mare. 

Este evident că mediatorii țcolari pe care ISJ Sălaj i-a avut angajați, anii trecuți, nu au fost 

eficienți ți nu s-au mobilizat, cu adevărat, pentru rezolvarea problemelor comunității – în 

special, pentru asigurarea frecvenței copiilor la activitățile didactice; 

−−−− Multe dintre documentele comisiilor metodice sunt formale; 

−−−− La unele țcoli, nu este personalizat suficient  Regulamentul de ordine interioară, 

privind drepturile ți îndatoririle elevilor; 

−−−− De multe ori, documentele manageriale sunt întocmite doar pentru a exista la dosar. 

Există nenumărate cazuri în care documentele elaborate de diferite comisii nu sunt semnate 

ți ştampilate de către director. 

Toate aceste constatări permit marcarea următoarelor aspecte generale, care 

caracterizează în acest moment sistemul educațional sălăjean: 

 

ASPECTE GENERALE 

±±±± În unitățile de învăţământ, există majoritatea documentelor manageriale cerute de 

legislaţia în vigoare, cu diferențe normale, datorate personalității directorului de țcoală 

inspectat. 

±±±± Majoritatea unităților de învățământ au fost supuse, în anii anteriori, la procese 

complexe de reabilitare, renovare, consolidare, care au avut ca urmare crețterea 

semnificativă a calității infrastructurii țcolare. Investițiile realizate au avut darul de a 

crețte confortul termic al clădirilor, igiena sălilor de clasă, şi, implicit condițiile de studiu. 

Aceste investiții au dus la crețterea procentului țcolilor avizate sanitar-veterinar, deți 

există, încă, țcoli cu grupuri sanitare situate în curte. 

±±±± Transportul cu microbuze țcolare a generat o eficiență mai bună a transportului 

elevilor, de la comunități, la țcolile de centru. Deți problema nu este rezolvată în toate 

comunitățile, ca aspect general, există o îmbunătățire semnificativă a acestei activități, şi 

se constată o tendință ascendentă datorită investițiilor continue. 

±±±± Comunicarea unităților de învățământ cu ISJ Sălaj se face, aproape exclusiv, prin 

mijloace electronice, faxul ți telefonul fiind mai puțin utilizate decât în anii trecuți. Există 

însă țcoli, în care aceste metode de comunicare se aplică cu sincope, iar directorii raportează 

situații statistice eronate, fără a se respecta cerințele din machetele transmise. 
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±±±± În multe țcoli se editează materiale informative, ceea ce dovedețte cultivarea unei 

culturi organizaționale sănătoase ți un management eficient în direcția recrutării resursei 

umane. 

±±±± Nu întotdeauna se întâmplă ca managerul să lucreze în echipă; există țcoli în care 

acesta nu cooperează în mod eficient cu membrii consiliului de administraţie şi nu 

întotdeauna se promovează  un management participativ. 

±±±± Managerii şcolari nu realizează, pe deplin, importanța asistențelor ți 

interasistențelor la ore, mai ales la cadrele didactice care sunt noi în țcoală. Această 

obligație este privită ca o corvoadă, asistențele sunt realizate fără eficiență ți, de multe 

ori, nu se oferă feed-back, respectiv consiliere, pentru a se corecta anumite deficiențe. 

±±±± În scopul desfăşurării unui act managerial eficient, directorii cooperează cu 

reprezentanţii comunităţii locale şi ai părinţilor. Acest lucru este valabil pentru majoritatea 

țcolilor. Cazurile în care directorul ți primarul localității nu se înțeleg ți nu cooperează, 

relevă probleme serioase ale țcolii: lipsa combustibilului pentru iarnă, neplata sau plata cu 

mari întârzieri a facturilor la utilități, lipsa sprijinului pentru diverse acțiuni ale țcolii, 

lipsa finanțării pentru anumite proiecte pe care țcoala dorețte să le inițieze. 
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CAPITOLUL IV 

EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT, PRIN INSPECŢIA 

ŞCOLARĂ 

 

4.1 Criterii de selecţie a unităţilor 

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

inspectate, în semestrul I al anului şcolar 2010-2011, au fost următoarele: 

- perioada de timp scursă de la ultima inspecţie efectuată; 

- distribuţia în plan teritorial a unităţilor de învăţământ; 

- existenţa unor sesizări înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. 

 În realizarea selecţiei, s-a ţinut cont de diversitatea formelor de învăţământ, 

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

 

4.2 Instrumente utilizate 

 Următoarele documente care au stat la baza planificării, organizării şi desfăşurării 

inspecţiilor în semestrul I al anului şcolar 2010-2011 sunt: 

- graficul unic de monitorizare şi control prin inspecţia şcolară, semestrul I, anul şcolar 2010 

– 2011; 

- fundamentarea planificării inspecţiei şcolare, în semestrul I, anul şcolar 2010 – 2011; 

- inspecţii şcolare programate pentru semestrul I, anul şcolar 2010 – 2011. 

 

4.2.1. Graficul unic de monitorizare şi control 

 

 La baza activităţii de inspecţie şcolară au stat graficele unice de inspecţie pentru 

semestrul I al anului şcolar 2010-2011. 

 În conformitate cu nota M.E.C.I. nr. 34830/04.06.2009, s-a monitorizat gradul de 

implementare a planurilor operaţionale specifice învăţământului pentru minoritatea rromă.  

 Activitatea de inspecţie şcolară s-a desfăşurat pe baza Graficului Unic de 

Monitorizare şi Control. Pentru a veni în ajutorul inspectorilor şcolari, precum şi a 

conducerilor unităţilor de învăţământ, a fost realizat o variantă excel a graficului. 
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 Documentul oficial rămâne varianta word, prezentată în cele ce urmează:



 78 

 

Nr. 
crt. 

Tipul 
inspecţiei 
şcolare 

Perioada Obiective urmărite Unitatea de învăţământ 
Componenţa 

echipei de 
evaluatori 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Inspecţie 
şcolară 
tematică 

23.08 – 10.09. 
2010 

Evaluarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ pentru începerea anului şcolar 
2010 – 2011. 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din jude ţ 

conform graficului de repartizare 
în teritoriu 

Inspectorii 
şcolari, 
conform 
graficului 

 

2. 
Inspecţii de 
specialitate 
şi speciale 

04.10 – 08.10 
2010 

Tematică stabilită de inspectorii şcolari conform specialităţii Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural din jude ţ 

conform graficului de repartizare 
în teritoriu 

Inspectori 
şcolari de 
specialitate 

 

3. 
Preinspecţie 

RODIS 
11.10.2010 - Negocierea aspectelor vizate; 

- Explicarea procedurilor de inspecţie 

Şc.gimn. Plopiş Ciutre D. 

 
Şc.gimn. Boghiş Lucaciu M. 

Şc.gimn. Valcău de Jos Bunta I. 
Şc.gimn. Valcău de Sus Mărginean V. 

4. 

Inspecţie 
şcolară 

integrală 
(RODIS) 

18.10 – 22.10 
2010 

- Sprijinirea unit ăţilor şcolare şi a personalului  didactic în îmbunătăţirea 
activităţii; 

- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei  educaţionale şi a performanţelor atinse de 
elevi la nivel naţional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a 
rapoartelor de inspecţie. 

1.nivelul atingerii standardului educaţional de către elevi; 
2.modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor; 
3.calitatea personalului didactic; 
4.calitatea managementului şcolar; 
5.calitatea curriculum-ului naţional şi local, calitatea activităţilor  extracurriculare 
şi modul în care curriculum-ul este pus în practică; 
6.relaţiile şcolii cu părinţii; 
7.relaţiile şcolii cu comunitatea locală; 
8.respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 
9.atitudinea  elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

Şc.gimn. Plopiş 
Ciutre D. 
Inspectori şcolari 

 

Şc.gimn. Boghiş 
Lucaciu M. 
Inspectori şcolari 

Şc.gimn. Valcău de Jos 
Bunta I. 
Inspectori şcolari 

Şc.gimn. Valcău de Sus 

Mărginean V. 
Inspectori şcolari 

5. 
Inspecţie de 

validare 
IPT 

25.10.2010 

Validarea raportului procesului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire 
ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

C.T.”I.Maniu” Şimleu Silvaniei Brăban M. 

 
C.N.”S.Bărnu ţiu” Şimleu 

Silvaniei 
Sărăcuţ T. 

Gr.Şc.”I.Ossian” Şimleu Silvaniei Cosma D. 
Gr.Şc.Nuşfalău Costache R. 
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Gr.Şc. Sărmăşag Morar F. 
Gr.Şc.”V.Gelu” Zal ău Bunta I. 

6. 
Inspecţie de 

validare 
IPT 

26.10.2010 
Validarea raportului procesului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire 

ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 
Gr.Şc.”O.Goga” Jibou Rozs R. 

 
Gr.Şc.”L.Rebreanu” Hida Lucaciu M. 

 
7. 

Inspecţie de 
validare 

IPT 
27.10.2010 

Validarea raportului procesului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire 
ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

Gr.Şc.Surduc Galvacsy L. 

 Lic.Comercial Gâlgău Costache R. 

Gr.Şc.”I.Pop” Ileanda Peştean C. 

8. 
Inspecţie de 

validare 
IPT 

28.10.2010 
Validarea raportului procesului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire 

ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 
C.T.”Al.Papiu Ilarian” Zal ău Costache R. 

 
Gr.Şc.”M.Viteazul” Zal ău Brăban M. 

9. 
Inspecţie de 

validare 
IPT 

01.11.2010 
Validarea raportului procesului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire 

ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 
Gr.Şc.”Cserey-Goga” Crasna Rozs R. 

 
Gr.Şc.Sâg Costache R. 

10. 
Inspecţie de 

validare 
IPT 

03.11.2010 

Validarea raportului procesului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire 
ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

Gr.Şc.”Gh.Pop de Băseşti” Cehu 
S. 

Chende A. 
 

Şc.Postliceală Sanitară Firicel D. 

11. 
 

Prezentare 
raport 

RODIS 
03.11.2010 

 
 
- Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile inspecţiei RODIS 

Şc.gimn. Plopiş Ciutre D. 

 
Şc.gimn. Boghiş Lucaciu M. 

Şc.gimn. Valcău de Jos Bunta I. 
Şc.gimn.Valcău de Sus Mărginean V. 

12. 
Inspecţie de 

,,o zi” 
08.11.2010 

Monitorizarea şi evaluarea procesului instructiv – educativ  dintr-o unitate 
şcolară pe parcursul unei zile. Îndrumarea echipei manageriale şi a 

personalului din unitatea de învăţământ. 
 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural 

Inspectori 
şcolari de 
specialitate 

 

13. 
Inspecţie de 

,,o zi” 
10.11.2010 

Monitorizarea şi evaluarea procesului instructiv – educativ  dintr-o unitate 
şcolară pe parcursul unei zile. Îndrumarea echipei manageriale şi a 

personalului din unitatea de învăţământ. 
 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural 

Inspectori 
şcolari de 
specialitate 

 

 
14. 

Preinspecţie 
RODIS 

15.11.2010 - Negocierea aspectelor vizate; 
- Explicarea procedurilor de inspecţie 

Şc.gimn.Sînmihaiu Almaşului Opriş I. 
 Gr.Şc.Hida Lucaciu M. 

Şc.gimn.Dragu Costache R. 

15. 
 

 

Inspecţie 
şcolară 

integrală 
(RODIS) 

22.11 – 26.11. 
2010 

- Sprijinirea unit ăţilor şcolare şi a personalului  didactic în îmbunătăţirea 
activităţii; 

- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei  educaţionale şi a performanţelor atinse de 
elevi la nivel naţional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a 

 
 

Şc.gimn.Sînmihaiu Almaşului 
Opriş I. 
Inspectori şcolari 
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rapoartelor de inspecţie. 

1.nivelul atingerii standardului educaţional de către elevi; 
2.modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor; 
3.calitatea personalului didactic; 
4.calitatea managementului şcolar; 
5.calitatea curriculum-ului naţional şi local, calitatea activităţilor  extracurriculare 
şi modul în care curriculum-ul este pus în practică; 
6.relaţiile şcolii cu părinţii; 
7.relaţiile şcolii cu comunitatea locală; 
8.respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 
9.atitudinea  elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

 
 

Gr.Şc.Hida 
Lucaciu M. 
Inspectori şcolari 

 
 

Şc.gimn.Dragu Costache R. 
Inspectori şcolari 

 
16. 

Inspecţie de 
revenire 

06.12.2010 

Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu ocazia inspecţiei de tip 
RODIS 

Şc.gimn.Borla Păştean C.  
Şc.gimn.Şamşud Markus L. 
Şc.gimn.Lompirt Cosma D. 

Şc.gimn.Nr.2 Sărmăşag Bunta I. 
Şc.gimn.Chieşd Ţurcaş M. 
Şc.gimn.Derşida Ciutre D. 

Şc.gimn.”I.Maniu” Zal ău Chende A. 
 

17. 
Inspecţie de 

revenire 
07.12.2010 Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu ocazia inspecţiei de tip 

RODIS 
Gr.Şc.”Cserey-Goga” Crasna Rozs R. 

 

 
18. 

Inspecţie de 
revenire 

08.12.2010 

Verificarea rezolvării aspectelor negative constatate cu ocazia inspecţiei de tip 
RODIS 

Şc.gimn.Dobrin Costache R.  
Şc.gimn.Sălăţig Opriş I. 
Şc.gimn.Deja Morar F. 

Şc.gimn.”A.Mure şanu” Cehu S. Jecan I. 
Gr.Şc.”Gh.Pop de Băseşti” Cehu 

S. 
Chende A. 

19 
Prezentare 

raport 
RODIS 

13.12.2010 
 

- Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile inspecţiei RODIS 
Şc.gimn.Sînmihaiu Almaşului Opriş I.  

Gr.Şc.Hida Lucaciu M. 
Şc.gimn.Dragu Costache R. 

20. 
Inspecţie de 

,,o zi” 
15.12.2010 

Monitorizarea şi evaluarea procesului instructiv – educativ  dintr-o unitate 
şcolară pe parcursul unei zile. Îndrumarea echipei manageriale şi a 

personalului din unitatea de învăţământ. 
 

Unităţile de învăţământ din 
mediul urban şi rural 

Inspectori 
şcolari de 
specialitate 

 

 
21. 

Preinspecţie 
RODIS 

10.01.2011 - Negocierea aspectelor vizate; 
- Explicarea procedurilor de inspecţie 

Şc.gimn. Zimbor Ţurcaş M.  
Şc.gimn. Cuzăplac Mărginean V. 
Şc.gimn. Almaşu Jecan I. 
Şc.gimn. Fildu Sărăcuţ T. 
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22. 

Inspecţie 
şcolară 

integrală 
(RODIS) 

17.01. – 21.01. 
2011 

- Sprijinirea unit ăţilor şcolare şi a personalului  didactic în îmbunătăţirea 
activităţii; 

- Sprijinirea evaluării calităţii ofertei  educaţionale şi a performanţelor atinse de 
elevi la nivel naţional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a 
rapoartelor de inspecţie. 

1.nivelul atingerii standardului educaţional de către elevi; 
2.modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor; 
3.calitatea personalului didactic; 
4.calitatea managementului şcolar; 
5.calitatea curriculum-ului naţional şi local, calitatea activităţilor  extracurriculare 
şi modul în care curriculum-ul este pus în practică; 
6.relaţiile şcolii cu părinţii; 
7.relaţiile şcolii cu comunitatea locală; 
8.respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 
9.atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 
 

 
Şc.gimn. Zimbor Ţurcaş M. 

Inspectori şcolari 

 

 
Şc.gimn. Cuzăplac Mărginean V. 

Inspectori şcolari 

 
Şc.gimn. Almaşu Matyas M. 

Inspectori şcolari 

 
Şc.gimn. Fildu de Mijloc Sărăcuţ T. 

Inspectori şcolari 

23. 
Prezentare 

raport 
RODIS 

26.01.2011 

 
 
- Prezentarea raportului scris cuprinzând concluziile inspecţiei RODIS 

Şc.gimn. Zimbor Ţurcaş M.  
Şc.gimn. Cuzăplac Mărginean V. 
Şc.gimn. Almaşu Matyas M. 
Şc.gimn. Fildu Sărăcuţ T. 

 
 

 
 
4.2.2. Resurse de timp 
  Pentru activitatea de inspecţie şcolară din semestrul I al anului şcolar 2010-2011 au fost alocate un număr de 46 de zile de inspecţie din 
totalul de 94 de zile de şcoală. 

• Număr total de zile de şcoală = 94 
• Număr de zile alocat inspecţiei şcolare = 46 

– nr. zile inspecţie RODIS = 21 
– nr. zile inspecţii tematice = 9 
– nr. zile inspecţii validare IPT = 6 
– nr. zile inspecţii de specialitate = 5 
– nr. zile inspecţii de revenire = 3 
– nr. zile inspecţii de o zi = 2 
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4.3 Tipuri de inspecţii. Date de ordin cantitativ 
 
4.3.1.Inspecţie şcolară conform RODIS şi MARODIS 
 

Număr de unităţi 
planificate pentru 
inspecţie conform 

RODIS şi MARODIS 

Număr de unităţi 
inspectate conform 

RODIS şi MARODIS 

Justificarea schimbărilor 
produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 
Obs. 

11 11   
 
4.3.2.Inspecţia de revenire (conform RODIS şi MARODIS) 
 

Număr inspecţii de 
revenire planificate 

Număr de inspecţii de 
revenire realizate 

Justificarea schimbărilor 
produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs 

11 11   
 
4.3.3.Inspecţia şcolară tematică 
 

Număr de 
inspecţii 
tematice 

planificate 

Număr de 
inspecţii 
tematice 
realizate 

Număr de unităţi 
de învăţământ 

planificate 
pentru inspecţie 

Număr de 
unităţi 

inspectate 

Justificarea 
schimbărilor produse 

sau a nerealizării 
tuturor inspecţiilor 

Obs. 

2 2 2 X 126 126 
+ 21  

A doua inspecţie 
tematică, efectuată în 
perioada 17-21 ianuarie 
2011, a avut ca scop 
verificarea stării 
microbuzelor şcolare 
(21 de unităţi) 

 

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

Specializarea Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii Obs. 
speciale 
pentru 
gr.did. 

definitiv 

curente 
pentru 

gr.did. II 

curente 
pentru 

gr.did. I 

speciale 
pentru 

gr.did. II 

speciale 
pentru 

gr.did. I 

 

Limba română 0 13 14 0 3  
Limba maghiară 0 2 2 0 2  
Educatoare 5 14 8 4 2  
Învăţători – lb. română 6 18 14 2 1  
Învăţători – lb. maghiară 2 2 3 1 0  
Limba Engleză 2 7 4 2 0  
Limba Franceză 0 2 1 0 2  
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Limba Germană 1 1 2 0 0  
Consiliere 
psihopedagogică 
Psihopedagogie specială 

6 3 7 3 2 
 

Informatică 2 3 2 1 0  
Matematica  0 2 0 0 1  
Fizică 0 0 0 0 0  
Chimie 1 1 2 0 0  
Biologie  3 4 0 2 0  
Geografie 0 8 2 0 2  
Istorie 1 9 3 0 2  
Discipline socio-umane 0 1 0 0 0  
Religie 0 5 3 1 1  
Educaţie tehnologică (clase 
gimnaziale) 

0 1 0 0 0  

Discipline tehnologice 
(liceu) 

0 4 4 0 2  

Educaţie fizică şi sport 0 3 2 0 1  
Educaţie plastică 4 3 1 2 2  
Muzică 9 7 6 3 2  
TOTAL 42 113 80 21 25  
 
4.3.5. Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, pentru soluţionarea 
unor conflicte etc. 
 
Nr.crt.  Unitatea şcolară 

inspectată 
Situaţia care a 

generat inspecţia 
Modul de soluţionare a 

situaţiei sesizate 
Obs. 

1. Şc. Gimnazială 
„Porolissum” Zalău 

Sesizare unui părinte 
privind atitudinea 
învăţătoarei faţă de 
copil. 

-Consilierea mamei 
-Transferul elevului într-
o clasă paralelă 
-Activităţi de sprijin 
pentru elev 

 

2 Şcoala Gimnazială Ip Reclamaţie făcută de 
Primarul Comunei Ip  

Constatare a anchetei 
înaintată inspectorului 
şcolar general 

14.10.2010 

 
4.3.6. Inspecţie pentru validarea rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic 
 
Număr de unităţi de 

învăţământ 
planificate pentru 

inspecţie 

Număr de 
unităţi de 

învăţământ 
inspectate 

Perioada de 
desfăşurare a 

inspecţiei 

Justificarea schimbărilor 
produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

17 17 15.10 – 
15.11.2010 

Nu este cazul  
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4.3.7. Inspecţie şcolară de specialitate 
 - se consemnează inspecţiile de specialitate desfăşurate în alt context decât în cadrul 
tipurilor de inspecţii menţionat mai sus 
 

Specializarea Număr de cadre 
didactice inspectate 

Număr de unităţi de 
învăţământ implicate 

Obs. 

Limba română 5 3  

Limba maghiară 2 2  
Educatoare 7 7  
Învăţători – limba română 30 13  
Învăţători – limba maghiară 12 3  
Limba Engleză 2 2  
Limba Franceză 9 9  
Limba Germană 1 1  
Consiliere psihopedagogică. 
Psihopedagogie specială 

10 8 
 

Informatică 7 3  
Matematica  9 5  
Fizică 14 12  
Chimie 7 5  
Biologie  3 2  
Geografie 2 1  
Istorie 4 4  
Discipline socio-umane 3 3  
Religie 2 2  
Educaţie tehnologică (înv. gimnazial) 0 0  
Discipline tehnologice (explicit), (Licee) 0 0  
Educaţie fizică şi sport 4 4  
Educaţie Plastică 3 1  
Muzică 5 1  
TOTAL 141 91  
 
4.3.8. Evidenţa numerică a cadrelor didactice inspectate, pe discipline de studiu 
 
4.3.8.1. Cadre didactice calificate 
 
Nr. 
crt. 

Disciplina la care  
s-a realizat inspecţia 

Total 
cadre 
did.insp 

Calificative acordate 
(dacă este cazul) 

Note acordate Obs 

FB B Ac S FS 10 9 8 Sub 8  
1 Limba română 37 37 0 0 0 0 32   5 0 0  
2 Limba maghiară 5 4 1 0 0 0 3 1 1 0  
3 Educatoare 40 36 4 0 0 0 11 0 0 0  
4 Învăţători – limba 

română 
71 61 1 0 0 0 9 0 0 0  

5 Învăţători – limba 18 17 1 0 0 0 2 0 0 0  
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maghiară 
6 Limba Engleză 25 23 2 0 0 0 4 0 0 0  
7 Limba Franceză 12 10 0 0 2 0 2 8 0 0  
8 Limba Germană 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0  
9 Consiliere 

psihopedagogică. 
Psihopedagogie 
specială 

29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

10 Informatică 14 11 3 0 0 0 3 0 0 0  
11 Matematica  12 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Fizică 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Chimie 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0  
14 Biologie  11 11 0 0 0 0 10 1 0 0  
15 Geografie 14 12 0 0 0 0 2 0 0 0  
16 Istorie 19 15 0 0 0 0 2 0 0 0  
17 Discipline socio-

umane 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

18 Religie 10 9 0 0 0 0 1 0 0 0  
19 Educaţie tehnologică 

(gimnazii) 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

20 Discipline 
tehnologice (licee) 

10 10 0 0 0 0 2 0 0 0  

21 Educaţie fizică şi 
sport 

10 10 0 0 0 0 10 0 0 0  

22 Educaţie plastică 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 Muzică 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 402 355 13 0 2 0 96 17 1 0  
 
4.3.8.2 Cadre didactice necalificate 
 
Nr. 
crt. 

Disciplina la care s-a 
realizat inspecţia 

Total 
cadre 

did.insp 

Calificative acordate (dacă este cazul) Obs 
Foarte 
Bine 

Bine Accep-
tabil 

Slab Foarte 
slab 

 

1 Limba română 0 0 0 0 0 0  
2 Limba maghiară 1 0 1 0 0 0  
3 Educatoare 2 0 2 0 0 0  
4 Învăţători–lb. română 0 0 0 0 0 0  
5 Învăţători–lb. maghiară 0 0 0 0 0 0  
6 Limba Engleză 0 0 0 0 0 0  
7 Limba Franceză 2 1 0 1 0 0  
8 Limba Germană 0 0 0 0 0 0  
9 Consiliere 

psihopedagogică 
Psihopedagogie 
specială 

1 0 1 0 0 0 
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10 Informatică 2 1 1 0 0 0  
11 Matematica  0 0 0 0 0 0  
12 Fizică 0 0 0 0 0 0  
13 Chimie 0 0 0 0 0 0  
14 Biologie  0 0 0 0 0 0  
15 Geografie 0 0 0 0 0 0  
16 Istorie 0 0 0 0 0 0  
17 Discipline socio-umane 0 0 0 0 0 0  
18 Religie 0 0 0 0 0 0  
19 Educaţie tehnologică 

(gimnazii) 
0 0 0 0 0 0  

20 Discipline tehnologice 
(licee) 

0 0 0 0 0 0  

21 Educaţie fizică şi sport 0 0 0 0 0 0  
22 Educaţie plastică 0 0 0 0 0 0  
23 Muzică 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 8 2 5 1 0 0  
 
 
4.4. Analiza activităţii de inspecţie şcolară 

 

4.4.1 Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

 

Aspecte pozitive: 

• cadrele didactice deţin portofolii consistente şi bine structurate, în care includ, alături de 

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

activităţi (fi şe de documentare, fişe de lucru, fişe tehnice, fişe şi probe de evaluare 

specifice etc.); portofoliile cadrelor didactice conţin numeroase dovezi referitoare la 

pregătirea apropiată pentru lecţii şi la rezultatele obţinute în activitatea didactică; 

• pentru majoritatea cadrelor didactice, planificarea activităţii este realizată cu respectarea 

strictă a curriculum-ului în vigoare, iar documentele realizate în acest sens (planificări 

calendaristice anuale şi semestriale, planificări ale unităţilor de învăţare şi/sau 

competenţă, proiecte de activitate didactică, planuri şi schiţe de lecţii) constituie 

instrumente eficiente pentru gestionarea demersului didactic; 

• majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a 

elevilor cu care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de 

vârstă şi intelectuale ale elevilor; 
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• în general, relaţia profesor-elev este bazată pe respect, înţelegere, comunicare activă, 

empatie şi solicitudine; activitatea este centrată pe elev, valorificându-se creativitatea 

acestuia, imaginaţia şi fantezia; 

• se constată o bună organizare a momentelor din timpul orei; în cadrul orelor, învăţarea 

este logică şi conştientă;  

• seriozitatea în munca profesorilor, atât în ceea ce priveşte documentele de proiectare/ 

planificare, cât şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative; procesul de predare-

învăţare este eficient (în proporţie de 80%), ceea ce are drept rezultat realizarea 

progresului şcolar; 

• profesorii sunt la zi cu materia, conform planificărilor calendaristice; dispun de o bună 

documentare ştiinţifică şi metodică, ceea ce duce la  accentuarea conţinutului ştiinţific al 

lecţiilor şi a caracterului practic-aplicativ şi formativ al lecţiilor, în raport cu prevederile 

programelor şcolare; 

• managementul claselor este unul de tip deschis, democratic, cu multe activităţi interactive 

şi cu o  motivaţie superioară pentru învăţare; 

• o bună şi foarte bună pregătire metodică şi ştiinţifică, observabilă în modul cum 

învăţătorii reuşesc să armonizeze strategiile clasice cu cele moderne în materializarea 

fiecărei secvenţe didactice, dar şi în dorinţa de a aplica în permanenţă noul, inovaţia 

didactică; 

• formarea şi dezvoltarea unor deprinderi permanente de citit, scris, calcul diversificat, 

orientare în spaţiu, dar mai ales formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de muncă 

independentă, muncă intelectuală şi capacităţi de cunoaştere – structurate la nivelul 

fiecărui nivel de clasă sau elev în parte („învăţare centrată pe elev”); 

• preocupare pentru dezvoltarea actului comunicării interpersonale, privind copilul sub 

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

• se aplică teste de evaluare iniţială, sumativă şi finală, folosite în ameliorarea procesului 

de învăţare, cu accent mai mare pe cea sumativă şi mai puţin pe cea formativă;  

• cadrele didactice inspectate au participat la lucrările de perfecţionare privind proiectarea 

activităţii didactice, realizate în cadrul Consfătuirilor cadrelor didactice din luna 

septembrie 2010; 
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• planificări operaţionale, cu detalieri de conţinut la toate obiectele de studiu, programe de 

opţionale, fişe de observaţii asupra elevilor, baterii de teste, portofolii; profesorii, 

învăţătoarele şi educatoarele au documentele de planificare la zi şi de calitate bună, care 

sunt în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi local, furnizând activităţi diferenţiate 

care ţin cont de nivelul diferit la care se află elevii; 

• calitatea actului didactic este un rezultat direct al proiectării didactice moderne, care ţine 

cont de toate variabilele posibile; strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate 

cu conţinuturile şi resursele disponibile; 

• evaluarea se realizează ritmic şi vizează cu precădere atingerea standardelor curriculare, 

folosindu-se diferite forme şi modalităţi: proiecte, portofolii, teste orale şi scrise; 

majoritatea profesorilor ţin o evidenţă clară a rezultatelor obţinute cu ocazia realizării 

evaluărilor; 

• se realizează o evaluare obiectivă pe tot parcursul semestrului; profesorii şi-au  întocmit 

riguros scalele de notare, raportându-se la evaluările predictive realizate la începutul 

anului şcolar; notarea se realizează ritmic, iar notele reflectă nivelul de competenţă al 

elevilor; 

• la începutul fiecărui an, se face instructajul de protecţie a muncii; normele de protecţie a 

muncii sunt cunoscute de către elevi şi există fişe cu semnăturile elevilor în acest sens; 

• cadrele didactice cunosc bine colectivele de elevi la care predau, adaptând cele mai 

potrivite mijloace şi metode de predare; lecţiile asistate au avut o dozare corespunzătoare 

a efortului şi o foarte bună densitate pedagogică;  

• omogenizarea nivelului de pregătire al elevilor şi reluarea conţinuturilor învăţate pe 

parcursul unui an şcolar şi de la o clasă la alta, realizând caracterul concentric al învăţării; 

• cadrele didactice s-au implicat în activităţile sportive din calendarul O.N.S.S. şi în 

activităţile extracurriculare ale şcolilor; 

• cadrele didactice dispun de o bună documentare ştiinţifică şi metodică, folosesc o gamă 

variată de mijloace didactice, clasice şi moderne, mai ales cele specifice disciplinelor în 

care profesorul are dublă specializare;  

• se observă deplasarea centrului de greutate al lecţiei de pe profesor pe elev; elevii sunt 

astfel nevoiţi să interacţioneze între ei, dar şi cu profesorul care trebuie să creeze situaţii 

de învăţare; 
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• cadrele didactice cunosc cerinţele noilor programe şi le aplică întocmai, cu ocazia 

proiectării activităţilor didactice; la clasele unde există curriculum la decizia şcolii, 

acestea respectă regulamentele în vigoare şi reflectă dorinţa elevilor şi părinţilor; 

• toţi învăţătorii au „Mapa Învăţătorului”, unde se găsesc toate documentele legate de 

curriculum, evaluare, managementul clasei, formare continuă, activităţi extracurriculare 

etc; 

• la toate activităţile didactice s-a creat un climat optim, cadrele didactice conduc 

activităţile cu tact pedagogic, cu răbdare, interacţiunile fiind dominate de respectul 

reciproc; cadrele didactice dovedesc profesionalism, pasiune pentru demersul didactic, 

pentru actul educaţional, în general, au o legătură bună cu familiile elevilor;  

• strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conţinuturile şi resursele 

disponibile; cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, inclusiv aparatura 

modernă (videoproiector, laptop etc.); 

• profesorii utilizează o terminologie adecvată, adaptată nivelului de înţelegere al claselor 

de elevi; în cadrul activităţilor la clasă se asigură o bună densitate, valorificându-se, 

uneori, metodele activ-participative; 

• activitatea de predare-învăţare are în vedere formarea unor deprinderi, abilităţi şi 

competenţe; unele activităţi au fost implementate prin modalităţi interesante şi 

antrenante: jocuri, învăţare prin descoperire, prin experimentare;  

• relaţia profesor-elev este bună, profesorii stimulează creativitatea elevilor, gândirea 

critică, toleranţa şi respectul reciproc; organizarea activităţilor, atmosfera din săli şi 

relaţiile interpersonale create sunt bune; 

• activităţile extracurriculare organizate de profesorii de religie au avut un rol deosebit în 

vederea formării unor deprinderi de viaţă moral-religioasă sănătoasă şi a unor conduite 

morale corespunzătoare; 

• din discuţiile purtate cu preoţii din localităţile în care am fost, referitoare la activitatea 

profesorilor de religie, am constatat că aceştia îşi îndeplinesc  sarcinile care le revin 

organizând serbări în preajma sărbătorilor, participând cu elevii la slujbe, la orele de 

cateheză, îi îndrumă pe aceştia să se spovedească în postul Crăciunului; 
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• implicarea în proiectele derulate în parteneriat cu Episcopia Sălajului (“Un zâmbet pentru 

fiecare copil”, „Biserica, tinerii şi colindele”) şi în realizarea numărului 4 al revistei „Din 

suflet, pentru suflet”; 

• majoritatea cadrelor didactice sunt bine pregătite metodic şi ştiinţific, cei mai mulţi 

învăţători fiind absolvenţi de liceu pedagogic sau universităţi pedagogice şi cu grade 

didactice; 

• cadrele didactice participă la toate formele de instruire şi perfecţionare, care au loc la 

nivel local, judeţean sau naţional (comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane 

etc.); cadrele didactice, care au absolvit cursuri de formare continuă, apelează frecvent la 

modalităţi variate şi atractive de organizare a conţinuturilor; 

• învăţătorii pun accent pe dezvoltarea potenţialului elevilor, pe formarea personalităţii 

creative; se pune accent pe activitatea individualizată, cu mare atenţie la caracteristicile 

psihopedagogice ale fiecărui elev; învăţătorii realizează multe activităţi extracurriculare 

cu succes, în rândul elevilor, dar şi al părinţilor; 

• cadrele didactice insistă asupra cultivării şi dezvoltării valenţelor educative (se apelează 

la afectivitatea elevilor prin varietatea şi estetica mijloacelor didactice utilizate), asupra 

muncii diferenţiate; 

• în cadrul lecţiilor, informaţia ştiinţifică transmisă este riguroasă şi prelucrată didactic în 

mod corespunzător, asigurându-se accesibilitatea, logica, coerenţa şi sistematizarea 

prezentării; profesorii dispun de o bună documentare ştiinţifică şi metodică, ceea ce duce 

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

formativ al lecţiilor în raport cu prevederile programelor şcolare; 

• profesorii cunosc bine principiile de elaborare a unor teste de evaluare, tipurile de itemi şi 

structura subiectelor pentru examenele naţionale; se utilizează o gamă variată de 

instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele de evaluare tradiţională, cu cele 

alternative şi vizând evaluarea competenţelor elevilor, pe baza descriptorilor de 

performanţă; 

• majoritatea cadrelor didactice au realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă a 

progresului elevilor; practicarea unui management tot mai eficient al grupului de elevi 

conduce la diferenţierea parcursurilor de învăţare, mai ales la clasele de liceu; 



 91

• cadrele didactice realizează lecţii variate, cu un raport informativ-formativ echilibrat, 

cunosc foarte bine conţinutul disciplinei predate, îmbină activităţile frontale cu cele 

individuale şi pe grupe (perechi), folosesc metode variate, integrează mijloacele de 

învăţământ specifice, eficiente, realizează bine feed-back-ul, gestionează bine timpul 

didactic, folosesc metode şi modalităţi diverse de evaluare, inclusiv alternative (proiectul, 

portofoliul). 

 

Aspecte negative: 

• se realizează puţine lecţii în Ael; cadrele didactice folosesc mai mult metodele 

tradiţionale, deşi în şcoli există dotări moderne şi echipamente multimedia, acestea 

putând fi incluse în demersul didactic; calculatorul şi videoproiectorul sunt integrate mai 

rar în lecţii sau cu deficienţe (vezi utilizarea eficientă a CDI-ului); imposibilitatea 

realizării unei evaluări obiective a activităţii elevilor la orele de laborator, datorită 

faptului că pe un calculator lucrează doi sau mai mulţi elevi;  

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

desfăşurare a activităţilor practice şi a experimentelor de laborator; 

• nu sunt analizate şi interpretate constant progresul şi performanţa realizate de elevi; nu se 

valorifică valenţele formative ale evaluării temelor de casă; valorificarea temelor de casă 

nu atinge întotdeauna capacitatea de reliefare a feed-back-ului pentru temă şi disciplină, 

iar greşelile din caietele de teme (cel puţin) nu sunt corectate, la toate disciplinele; 

• insuficienta pregătire metodică a tinerelor cadre (atât a absolvenţilor, cât şi a celor care 

sunt în perioada de stagiu); utilizarea unor surse informale minimaliste (în multe cazuri, 

doar internetul sau părerile personale ale profesorului pe tema discutată); 

• adesea, proiectele de lecţii curente nu respectă cerinţele metodologice, relaţia dintre 

conţinut şi obiectivele operaţionale sau strategiile propuse; neadaptarea proiectării la 

condiţiile concrete din şcoală (lipsa flexibilităţii în proiectare); în proiectele didactice nu 

se formulează, explicit, de către toţi profesorii, valorile şi atitudinile promovate în cadrul 

lecţiilor; nu există schiţă de lecţie sau proiect didactic pentru fiecare activitate didactică; 

• lipsa de flexibilitate manifestată de unele cadre didactice; lipsa de atractivitate a unor 

lecţii; nu se folosesc tehnici diferenţiate acolo unde situaţia o impune; insuficienta atenţie 

acordată elevilor cu probleme, prin proiectarea de parcursuri şcolare diferenţiate;  
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• evaluarea este încă tradiţională în unele şcoli din mediul rural; puţini profesori notează 

activitatea desfăşurată de elevi în cadrul grupelor; se înregistrează lipsuri în ceea ce 

priveşte evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice prevăzute de programele şcolare, 

la elevii de etnie rromă; 

• nu se utilizează frecvent exerciţiile lexicale diversificate pentru îmbogăţirea şi nuanţarea 

vocabularului activ al elevilor; se folosesc unele exerciţii, fără a face cunoscute scopul şi 

utilitatea acestora; adesea, se utilizează dezordonat raţionamentele logice în rezolvarea 

problemelor de aritmetică; 

• la o parte dintre cei asistaţi, se impune realizarea mai atentă a proiectării materiei şi o 

selectare mai riguroasă a informaţiilor; în unele şcoli, activităţile se desfăşoară în cea mai 

mare parte cu toată clasa, munca în grup fiind folosită foarte puţin; 

• uneori, se constată o pondere prea mare a metodelor expozitive; utilizarea slabă a 

mijloacelor de învăţământ în anumite secvenţe didactice (de regulă, doar manualul şi 

fişele de lucru); transmiterea unor informaţii de către profesori în mod formal, 

neajungându-se la adevărata dezvoltare personală a elevului; uneori, lecţiile au un 

caracter static, elevii fiind prea puţin sau deloc antrenaţi în activitate; timpul didactic nu 

este întotdeauna bine gestionat; neprezentarea unor concluzii, la finalul orei; 

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

majorităţii profesorilor le lipseşte componenta evaluativă din cadrul demersului didactic 

(utilizarea unor fişe de evaluare şi de autoevaluare); 

• utilizarea încă destul de restrânsă a unor jocuri formative, activităţi ludice, jocuri 

interactive, jocuri de rol pentru facilitarea actului învăţării; 

• în ce priveşte aspectul formativ al educaţiei, unii elevi manifestă atitudini neconforme cu 

principiile educaţiei în general şi ale educaţiei religioase în special; 

• profesorii de religie nu înţeleg toţi să valorifice valenţele formative ale lecţiei, 

transformând uneori orele de religie în ore cu conţinut pur teoretic sau chiar ştiinţific, 

care nu se mai adresează sufletului copiilor şi ca atare nici nu au efect constructiv asupra 

personalităţii lor; 

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

alte concursuri şcolare organizate la nivel judeţean; unii profesori de la  disciplinele 

artistice nu înţeleg să valorifice valenţele formative ale lecţiei de muzică şi desen; 
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• slaba pregătire metodică a unor absolvenţi de colegii universitare; necunoaşterea 

specificului predării la clasele simultane; parcurgerea doar a unor manuale şi lipsa de 

concentrare spre programa şcolară, singurul ghid orientativ în munca noastră; în unele 

cazuri, supraîncărcarea cu teme pentru acasă sau teme neadecvate particularităţilor de 

vârstă ale elevilor; 

• activitate de consiliere insuficientă elevilor cu probleme (familiile şi elevii de etnie 

rromă),  cu deficienţe, lipsa activităţilor individuale şi rezolvare de probleme diferenţiate 

cu aceştia; 

• în planificarea calendaristică, nu se respectă toate cerinţele formulate în „Ghidul 

metodologic privind aplicarea programelor de biologie”; 

• menţinerea unui stil didactic de lucru tradiţional, rigid, cu accent exclusiv pe informaţie, 

în defavoarea dezvoltării personalităţii elevilor; parcursurile de învăţare sunt tributare 

ofertei de instruire din manualul ales, fiind, în general, unic pe şcoală, deşi nevoile de 

instruire ale colectivelor de elevi din clase paralele sunt diferite; 

• la unele lecţii nu s-au respectat toate etapele demersului didactic (captarea atenţiei şi 

precizarea obiectivelor operaţionale); în multe cazuri, verificarea se realizează frontal, 

într-o secvenţă distinctă a lecţiei tradiţionale, ceea ce determină un feed-back limitat; 

• nu se acordă suficientă atenţie modalităţilor de autoevaluare; se aplică frecvent evaluarea 

prin teste, lucrări scrise, şi mai puţin, formele de evaluare alternativă;  

• unii profesori fără studii corespunzătoare şi debutanţi/suplinitori nu argumentează nota, 

nu sunt corelaţi itemii din fişa de evaluare cu obiectivele operaţionale/competenţele 

derivate propuse în lecţie; notele acordate elevilor în caietele personale ale profesorilor 

(ca rezultat al mai multor evaluări orale) nu se trec în mod ritmic în cataloage. 

 

4.4.2. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

Aspecte pozitive: 

• majoritatea elevilor comunică bine în limba română, atât oral cât şi în scris; limbajul 

elevilor este, adesea, corect şi coerent; 



 94

• o mare parte dintre elevi utilizează un limbaj adecvat disciplinei pe care o studiază, 

reuşind să-şi argumenteze corect intervenţiile; elevii sunt în stare să folosească eficient 

ceea ce au achiziţionat în cursul lecţiilor anterioare şi progresează corespunzător; 

• progresul pe termen scurt (în timpul lecţiei) este în general bun, majoritatea elevilor 

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

portofoliile elevilor sunt structurate conform cerinţelor cadrelor didactice, fiind 

instrumente eficiente pentru pregătirea lor; 

• elevii reuşesc să însuşească conţinutul disciplinei, să identifice conexiunile dintre 

informatică şi societate, să elaboreze algoritmi de rezolvare a unor probleme, să 

dobândească cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a programelor, a informaţiei şi 

comunicării; 

• se observă o creştere a numărului de elevi care vor participa la sesiunile de referate şi 

comunicări, din alte clase decât cele cu profil matematică – informatică; 

• elevii dovedesc imaginaţie, fantezie, creativitate, spirit inventiv, în realizarea sarcinilor de 

lucru; elevii au preocupări pentru punerea întrebărilor şi aflarea răspunsurilor, pentru 

exprimarea şi extragerea unor idei din ceea ce au studiat; elevii sunt capabili să ordoneze 

şi să prelucreze informaţiile primite, rezolvând bine sarcinile; 

• aspectul comunicării orale este superior celei scrise, elevii demonstrând că în cele mai 

multe cazuri sunt emiţătorii principali de mesaje, motivând pertinent şi argumentat  

anumite concepte, definiţii, stări, fenomene etc.; 

• în calculul mintal, demonstrează perspicacitate în operarea cu principalele noţiuni, 

concepte, dar şi un ritm destul de alert, rapid de calcul; rezolvă exerciţii şi probleme cu 

date din diferite domenii ale activităţii umane, dar şi cu date simbolice; 

• în urma probelor de evaluare aplicate, la nivelul învăţământului primar, s-a constatat că 

elevii au randamentul scontat, mai mult de o treime obţinând calificativul de foarte bine; 

• majoritatea elevilor ating standardele educaţionale pentru vârsta lor la disciplinele 

curriculare şi se prezintă bine la examenele şi concursurile la care participă (vezi T.U şi 

olimpiadele şcolare); 

• întocmirea portofoliilor la diferite discipline de învăţământ cu simţ de răspundere şi 

motivaţie, de către o parte însemnată a elevilor; preocuparea elevilor, de la unele profiluri 
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de liceu, pentru pregătirea în vederea susţinerii examenului de bacalaureat; cunosc 

programa şi itemii de la examenele naţionale; 

• majoritatea elevilor dispun de un bun bagaj motric; integrează bine deprinderile motrice 

însuşite în practicarea competiţională sau necompetiţională a disciplinelor sportive 

studiate; se implică într-un număr mare, în multitudinea de concursuri şi întreceri sportive 

şcolare; ştiu să îndeplinească responsabilităţi şi funcţii în cadrul activităţilor desfăşurate, 

identificând prevederile de bază ale regulamentelor tehnice şi de arbitraj; 

• elevii din cadrul Clubului Sportiv Şcolar Zalău şi Liceul Sportiv „ Avram Iancu ” Zalău  

au obţinut rezultate bune şi foarte bune în cadrul competiţiilor şi campionatelor naţionale;  

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

• unii elevi au capacitatea de argumentare a ideilor proprii; opiniile lor sunt susţinute, de 

cele mai multe ori, cu argumente; se lasă antrenaţi în dialog; în general, au deprinderi de 

formulare şi de exprimare a opiniei personale, în legătură cu tematica propusă spre 

dezbatere;  

• majoritatea elevilor dispun de capacităţi de interpretare a fenomenelor şi de transfer a 

cunoştinţelor; cei mai mulţi şi-au însuşit cunoştinţele în conformitate cu cerinţele 

programelor şcolare, la  nivelul  claselor în care se află; 

• elevii sunt activi, participativi, pun întrebări corecte, răspund la întrebări, lucrează cu fişe, 

au deprinderi şi abilităţi bine conturate în toate domeniile, pe care le folosesc în cursul 

procesului de învăţare, fapt ce le permite să îndeplinească obiectivele medii ale 

programelor şcolare; 

• sunt capabili să folosească eficient cunoştinţele achiziţionate, pot ordona şi prelucra 

informaţiile dobândite, le place şi le creşte motivaţia când lucrează cu material didactic 

bogat şi bine ales; în general, manifestă responsabilitate în timpul orelor, sunt disciplinaţi, 

iar atunci când li se propune o activitate sau o sarcină de lucru, o fac cu atenţie şi cu 

interes; au deprinderi de muncă independentă şi de muncă în echipă, în realizarea 

sarcinilor teoretice; 

• majoritatea caietelor de notiţe ale elevilor sunt îngrijite, ordonate şi conţin principalele 

informaţii transmise; 

• nivelul de cunoştinţe al copiilor este relativ bun, testele orale şi scrise reflectă 

cunoştinţele ce corespund  cerinţelor programelor în vigoare; copiii răspund corect la 
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întrebări, ascultă cu interes întrebarea şi exprimă idei şi părţi importante din ceea ce au 

învăţat; se descurcă bine cu cerinţele metodelor frontale de predare şi metodele 

interactive, pot ordona şi prelucra informaţii, investiga, cerceta şi elabora proiecte; 

• au o modalitate de inter-relaţionare şi comunicare adaptativă, atât cu profesorul, cât şi cu 

restul colegilor; utilizează, în mod corect, mijloacele didactice şi respectă regulile jocului; 

• în general, şcolile sprijină dezvoltarea personală a elevilor, constatându-se realizarea unor 

proiecte cu teme religioase; educabilii se implică, activ, în numeroase proiecte 

educaţionale şi social - caritabile; 

• din punct de vedere al dimensiunii formative a lecţiilor de educaţie artistică, s-a constatat 

o atitudine pozitivă şi deschisă a elevilor faţă de această disciplină; accentul pus pe latura 

formativă a lecţiei de educaţie artistică contribuie la dezvoltarea personală a elevilor (la 

formarea caracterului lor) şi la un climat organizatoric armonios în şcoală; realizarea 

valorificării potenţialului educativ al orelor de desen şi muzică, a educaţiei pentru cultură 

şi artă; 

• elevii au o atitudine pozitivă faţă de activităţile şcolare şi extracurriculare; obţin rezultate 

foarte bune la concursurile judeţene şi activităţi extracurriculare; 

• s-a putut constata că învăţătorii ţin legătura cu elevii şi după trecerea acestora în ciclul 

următor, chiar dacă legătura cu profesorii necesită mai multă flexibilitate; 

• trimiterile spre practică, spre domeniul de aplicabilitate, au un mare impact asupra 

elevilor, constituindu-se într-un element al motivaţiei acestora; 

• cei mai mulţi dintre  elevi sunt receptivi şi interesaţi de studiul disciplinelor şcolare, se 

implică în timpul activităţilor la clasă, folosesc eficient cunoştinţele dobândite anterior 

sau de la alte discipline; 

• au un comportament corespunzător, manifestă respect pentru activitatea desfăşurată, au atitudini 

de apreciere; sunt în permanenţă încurajaţi de cadrele didactice, dezvoltându-le capacitatea de 

autoevaluare; 

• elevii beneficiază de pregătire suplimentară în vederea examenului de bacalaureat, a 

olimpiadei de biologie şi a altor concursuri; de asemenea, participă la sesiunile de 

comunicări ştiinţifice, organizate la nivel judeţean. 
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Aspecte negative: 

 

• în unele şcoli, s-a constatat o slabă pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat, la 

informatică şi, în consecinţă, s-au înregistrat rezultate necorespunzătoare; există încă 

elevi care au probleme în achiziţionarea unui calculator personal acasă, fapt care duce la 

apariţia unor diferenţe la viteza de operare şi, implicit, a unor „pauze” nedorite în 

simultaneitatea acţiunilor; 

• discursurile elevilor sunt uşor anacolutice, cu tendinţe de palatalizare la o bună parte 

dintre elevi; utilizarea  spontană, adesea nonargumentativă a raţionamentelor logice, în 

rezolvarea problemelor de aritmetică; 

• nivelul necorespunzător de cunoştinţe şi deprinderi practice ale majorităţii elevilor de 

etnie rromă; elevii de etnie rromă frecventează sporadic şcoala, având probleme în ceea 

ce priveşte scrisul; 

• 10% dintre elevi ating un nivel acceptabil şi slab, datorită insuficientei dotări materiale 

(inclusiv cu manuale şcolare) şi a pregătirii metodice slabe a profesorilor necalificaţi; unii 

elevi, îndeosebi elevii rromi, nu ating standardele curriculare cerute de programa şcolară, 

mai ales din cauza absenţelor repetate; 

• există şi cazuri în care elevii întâmpină greutăţi în lecturarea textelor geografice, se 

descurcă greu cu orientarea pe hartă sau întâmpină dificultăţi la explicarea unor noţiuni 

geografice; 

• la unii elevi învăţarea este mecanică, nu logică şi conştientă, iar greşelile de ortografie, 

scrisul ilizibil şi omisiunile de litere sunt îngrijorător de frecvente; interesul unor elevi 

pentru studiu şi, mai ales, pentru lectură lasă de dorit; 

• pregătirea excesivă a elevilor, cu materiale preluate de-a gata de pe internet, fără a se 

vedea amprenta personală asupra materialului sau referatului respectiv; aplicarea noilor 

cunoştinţe, în diferite contexte, este greu de realizat de către unii dintre elevi; nu sunt 

implicaţi suficient în activitatea didactică şi nici în proiectele educative; 

• incapacitatea unor elevi de a se autoevalua obiectiv; în unele şcoli, elevii nu sunt 

obişnuiţi cu activităţile de grup şi munca în echipă, nu sunt încurajaţi să comunice; 
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• dotarea slabă în multe şcoli, chiar şi în mediul urban a cabinetelor de muzică ori desen cu 

materiale şi mijloace didactice; sprijin insuficient pentru ca elevii să participe la 

concursuri de interpretare instrumentală şi arte plastice;  

• existenţa unui mare număr de elevi care nu fac faţă programei şcolare şi nu reuşesc să 

înţeleagă conţinuturile unor discipline şcolare; rezolvă cu mare dificultate problemele 

propuse; vocabularul activ este, deseori, destul de sărac şi elevii întâmpină greutăţi, 

atunci când trebuie să se exprime oral; se observă o indulgenţă nefondată, în acordarea 

calificativelor de foarte bine, la unele obiecte; 

• nivelul scăzut al atingerii standardelor curriculare la limba şi literatura română, în unele 

zone cu populaţie preponderentă de etnie maghiară; mulţi elevi nu au deprinderi de 

lectură şi scriere corectă în limba română, dar nici în limba maternă; 

• nu se utilizează strategii de tratare diferenţiată a elevilor, care să-i motiveze şi să-i 

stimuleze pe elevii cu potenţial intelectual mai slab; nu se valorifică suficient capacitatea 

elevilor de a descoperi, experimenta, în cadrul activităţilor proiectate de cadrele 

didactice; se constată un număr mic de lucrări de laborator realizate împreună cu elevii. 

 

4.4.3. Managementul administrativ şi educaţional al unităţilor inspectate 

 

Aspecte pozitive: 

• resursele umane sunt utilizate eficient, fişele postului există şi sunt instrumente de lucru 

operaţionale;  

• managerii se interesează permanent de trasarea şi menţinerea unei direcţii bune de 

dezvoltare, cooperează în mod eficient cu consiliul de administraţie şi cu personalul 

didactic, acceptând un dialog constructiv; cunosc bine şi aplică legislaţia şcolară în 

vigoare; cunosc şi prezintă cu claritate strategia unităţii şi obiectivele urmărite pe termen 

mediu şi lung,  practicând un management participativ; 

• spaţiile şcolare sunt utilizate eficient pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

predare-învăţare şi a activităţilor extracurriculare; există planuri de investiţii, planuri de 

dotare stabilite în urma unei diagnoze obiective; proiectele de dezvoltare instituţională 

sunt bine structurate, nu sunt confuzii între ameninţări şi oportunităţi;  
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• resursele financiare sunt utilizate eficient pentru ameliorarea procesului instructiv-

educativ şi pentru a le asigura elevilor un climat de siguranţă; 

• planurile manageriale pentru anul şcolar precedent şi anul şcolar în curs există şi sunt 

defalcate pe semestre; sunt prevăzute acţiuni clare privind parteneriatele locale; există 

toate rapoartele de analiză a activităţii din ultimii doi ani şcolari; 

• evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în conformitate cu criteriile din fişele 

de evaluare;  

• oferta educaţională (inclusiv CDŞ-urile) este adecvată profilurilor şi specificului zonei; 

• şcolile îşi stabilesc propriile scopuri şi politici şi definesc foarte bine metodele de aplicare 

a acestora; deciziile de folosire a resurselor financiare sunt în concordanţă cu scopurile şi 

politicile şcolii şi în interesul elevilor; 

• se constată un interes permanent pentru formarea continuă a profesorilor, se încurajează 

folosirea unor metode adecvate şi ini ţiativele ce vizează ajustarea curriculum-ului;  

• managerii supervizează menţinerea şi conservarea clădirilor, sprijină biblioteca în 

achiziţionarea de fond carte, asigurându-se că toate acestea permit elevilor o învăţare 

eficientă;  

• consiliile de administraţie sunt funcţionale; în portofoliile managerilor şi ale cadrelor 

didactice există documentele şcolare specifice activităţii manageriale; ele reflectă 

activitatea ce se desfăşoară la nivelul întregii şcoli; procesele-verbale consemnate în 

registru sunt în concordanţă cu tematica stabilită; 

• activităţile cu caracter educativ-extracurricular se derulează conform programului; 

• planurile de dezvoltare cuprind toate elementele; în realizarea acestuia sunt implicate 

toate categoriile de personal din unităţi; 

• procesul instructiv-educativ se derulează conform normativelor în vigoare, şcolile 

respectând prevederile ROFUIP, pe componenta administrativă şi pe cea educaţională; 

schemele orare respectă planul cadru specific fiecărei clase;  

• resursele materiale de care dispune şcoala sunt folosite cumpătat, urmărindu-se 

eficientizarea cheltuielilor; aspectul şcolii este unul îngrijit; se evidenţiază interesul 

pentru păstrarea şi cultivarea tradiţiilor locale; 
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• proiectele de dezvoltare instituţională sunt realizate şi se caracterizează prin formularea 

clară a misiunii unităţilor şcolare, iar ţintele strategice stabilite satisfac nevoile 

educaţionale ale comunităţii; 

• comisiile pentru asigurarea calităţii sunt constituite, există planuri de activităţi şi se 

desfăşoară activităţile planificate; 

• este respectat graficul de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naţionale; s-

a realizat un grafic de monitorizare a perfecţionării tuturor cadrelor didactice; 

• grădiniţele cu personalitate juridică dispun de un management de calitate; directoarele de 

grădiniţă au elaborat oferta managerială în care sunt bine stabilite direcţii de acţiune; 

resursele umane şi materiale sunt eficient folosite; 

• realizarea unor proiecte cu finanţare din resurse extrabugetare, în vederea dotării 

grădiniţelor cu materiale didactice şi cu mobilier necesar; derularea cu succes a mai 

multor proiecte naţionale MECTS şi POSDRU;  

• managerii dovedesc o bună deschidere pentru implementarea programelor şi rezolvarea 

problematicilor educaţionale specifice învăţământului preşcolar; 

• există un sistem de înregistrare a tuturor evenimentelor din şcoli (dosare cu decizii, 

procese verbale, dosare cu cereri ale elevilor şi cadrelor didactice); 

• în majoritatea şcolilor, se remarcă o bogată experienţă în organizarea unor activităţi 

extracurriculare, unele dintre ele cu caracter pronunţat intercultural, altele care denotă 

originalitate; 

• directorii promovează un stil de muncă democratic, se asigură buna circulaţie a 

informaţiilor si transparenţa deciziilor. 

 

Aspecte negative: 

• în portofoliile comisiilor pe probleme, există documente care nu sunt avizate de către 

conducerea unităţii, în consiliul de administraţie şi în consiliul profesoral; în unele şcoli, 

procesele - verbale de la consiliul de administraţie nu au continuitate în anul şcolar 

respectiv; numărul lor nu coincide cu numărul de teme propuse; 

• nu există, în toate şcolile, o situaţie clară a CDŞ-urilor şi nu sunt dovezi cu privire la 

modul de stabilire a acestora; 
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• în majoritatea cazurilor, vizitele conducerilor cu PJ la structurile arondate se efectuează 

destul de rar; destul de multe şcoli-structuri nu reuşesc să participe la acţiunile şcolii cu 

PJ sau sunt neglijate; 

• s-a constatat o activitate neadecvată desfăşurată în cadrul unor comisii de lucru, 

constituite la nivelul unităţilor de învăţământ; orarul unor şcoli nu respectă curba 

efortului elevului, din cauza navetei cadrelor didactice; 

• nu se acordă suficientă atenţie semnării şi parafării documentelor şcolare; nu toate cadrele 

didactice semnează condica de prezenţă la zi; fişele de asistenţe la lecţii sunt într-un 

număr redus;  

• nu toate activităţile şi proiectele care se derulează în şcoală sunt popularizate în rândul 

cadrelor didactice; majoritatea unităţilor şcolare nu au proiecte europene; 

• majoritatea şcolilor nu au un serviciu de pază specializat sau un sistem de supraveghere 

video, care să garanteze protecţia bunurilor; 

• grădiniţele-structuri din mediul rural nu sunt îndrumate şi sprijinite în mod corespunzător 

de către managerii de şcoli; în multe dintre ele  nu se observă o preocupare deosebită 

pentru  îmbunătăţirea  spaţiilor destinate preşcolarilor; 

• lipsesc fondurile pentru dotări şi investiţii; uneori, unităţile şcolare se confruntă cu 

probleme administrative ce derivă din gestionarea fondurilor alocate; 

• resursele umane nu sunt motivate şi apreciate suficient; managerii şcolilor în ceea ce 

priveşte relaţia cu unele cadre didactice şi părinţi;  

• în unele şcoli, s-a constatat insuficienţa/inexistenţa manualelor şcolare şi sărăcia fondului 

de carte în limba maternă; 

• există probleme de comunicare cu reprezentanţii comunităţilor rrome, în scopul asigurării 

prezenţei copiilor rromi la activităţile şcolare, într-o proporţie cât mai mare. 

 

4.4.4. Managementul resurselor umane 

 

Aspecte pozitive: 

• la 1 septembrie 2010, posturile didactice din judeţul Sălaj erau ocupate în proporţie de 

peste 95%; 
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• acoperirea posturilor cu personal didactic calificat a fost realizată într-o proporţie mult 

mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; 

• numărul personalului didactic pensionat şi cel al cadrelor didactice fără studii 

corespunzătoare postului este mult mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; 

 

Aspecte negative: 

• s-a înregistrat un surplus de cadre didactice la unele discipline, cum ar fi: geografie, 

istorie, educaţie fizică şi sport, psihopedagogie specială, iar la alte discipline, în special în 

zonele izolate din mediul rural,  sunt discipline deficitare din punct de vedere al încadrării 

cu cadre didactice (ex. matematică, franceză, limba română);  

• pentru ocuparea posturilor  deficitare în personal didactic calificat, în acest an s-a apelat 

la sprijinul personalului didactic pensionat şi uneori în curs de calificare sau necalificat 

(vezi matematică); 

• în acest an şcolar, un număr destul de mare de suplinitori calificaţi au rămas  fără post sau 

catedră. 

 

4.4.5. Perfecţionarea personalului didactic 

 

Aspecte pozitive: 

• stabilirea echipei de metodişti în cadrul consfătuirilor cadrelor didactice din septembrie 

2010; 

• existenţa, în unităţile de învăţământ, a unor responsabili de comisii metodice cu 

experienţă didactică deosebită, cadre didactice cu gradul didactic I; 

• cercurile pedagogice de specialitate au propus o tematică diversificată, care a vizat 

dezbateri cu ancorare în noutăţile disciplinei; 

• în cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice, s-a pus un accent deosebit pe 

informarea colegilor, în vederea cunoaşterii noutăţilor din domeniu, s-au desfăşurat 

activităţi demonstrative interesante, fără şabloane; 

• inspecţiile curente şi cele speciale pentru obţinerea gradelor didactice au fost 

monitorizate cu eficienţă şi s-au efectuat conform graficelor stabilite de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Sălaj; 
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• s-a realizat o legătură optimă cu D.P.P.D. din centrele universitare, în ceea ce priveşte 

înscrierea şi transmiterea documentelor cadrelor didactice înscrise la grade; 

• a fost transmisă în unităţile şcolare informaţia privind susţinerea colocviului pentru 

înscrierea la gradul didactic I – seria 2011-2013; 

• s-a realizat cu responsabilitate proiectul de buget pentru finanţarea activităţilor de 

perfecţionare pe anul şcolar 2011; 

 

Aspecte negative: 

• existenţa unei preocupări insuficiente, din partea unor cadre didactice, pentru pregătirea 

lucrărilor în comisiile metodice şi cercurilor pedagogice judeţene pe specialităţi; 

• inconvenienţe în realizarea structurii comisiilor metodice, în mediul rural, datorită 

numărului mic de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite, la unele 

unităţi de învăţământ; 

• lipsa de preocupare a conducerii şcolilor pentru antrenarea cadrelor didactice stagiare, în 

activităţi de perfecţionare la nivelul comisiilor metodice; 

• aplicarea în mică măsură a strategiilor didactice studiate la cursurile de formare.  

 

4.4.6. Problematica educaţiei incluzive în unităţile de învăţământ inspectate 

 

Aspecte pozitive: 

• se manifestă o grijă sporită pentru copiii cu deficienţe; se utilizează strategii de 

individualizare ale conţinuturilor pentru copiii cu disfuncţii în învăţare; 

• elevii cu nevoi speciale primesc o atenţie deosebită din partea tuturor cadrelor didactice; 

elevii cu dizabilităţi sunt bine integraţi în comunitatea şcolară, fiind ajutaţi şi încurajaţi; 

• cadrele didactice nu manifestă atitudini discriminatorii faţă de categorii diferite de elevi; 

se asigură şanse egale pentru toţi copiii din şcoli; 

• şcolile oferă condiţii bune pentru educaţia incluzivă; problema educaţiei incluzive este 

tratată cu maximă seriozitate în toate şcolile vizitate şi se fac paşi siguri spre atingerea 

obiectivelor acesteia; se constată o preocupare reală pentru realizarea unor programe 

diferenţiate, care să permită reducerea diferenţelor dintre elevi; 
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• învăţătorii lucrează destul de bine cu cadrele didactice de sprijin (predarea în perechi); 

cadrele didactice colaborează benefic pentru a crea un climat optim, prietenos, pentru toţi 

elevii; 

• sunt sprijinite grupurile dezavantajate şi copiii proveniţi din familii cu probleme sociale; 

• educaţia incluzivă a rromilor presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei 

şcolare, având drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, 

pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei 

comunităţi; 

• mediatorul şcolar se implică în aducerea copiilor de etnie rromă la şcoală; 

profesorii logopezi din şcoli  au fişe logopedice a căror completare urmează  a fi 

finalizată; prezintă planificări bine întocmite pentru toate tulburările de limbaj, materiale 

didactice specifice (alfabet în imagini, jocuri puzzle, activităţi de înlocuire); 

• există şi elevi de etnie rromă, care au realizat progrese datorită interesului  şi frecvenţei 

bune;  

• unii manageri depun eforturi în ce priveşte socializarea şi integrarea rromilor, organizând 

diferite activităţi şi întâlniri cu părinţii (gen „Şcoala Părinţilor” sau „Şcoala Mamelor”); 

s-a acordat atenţie deosebită la continuarea şi asigurarea sustenabilităţii mecanismelor 

implementate prin proiectele PHARE pentru accesul la educaţie al grupurilor 

dezavantajate: programul tip Grădiniţa de vară; 

• managerii şcolari au participat la simpozioane, la cursuri de desegregare, care au fost apoi 

implementate; 

• s-au realizat parteneriate educaţionale vizând „Tradiţiile şi obiceiurile din Sălaj”, inclusiv 

cele ale minorităţilor; s-a încercat promovarea Zilei Rromilor (anual, în data de 8 aprilie); 

• au fost elaborate planuri de dezvoltare instituţională care să ţină cont de nevoile reale ale 

instituţiei şi ale comunităţii din care aceasta face parte şi care să fie în deplină 

concordanţă cu politica la nivel naţional şi judeţean; 

• s-au elaborat planuri manageriale în care măsurile pentru incluziune socială şi asigurarea 

calităţii să fie clar evidenţiate; o atenţie deosebită s-a acordat mediului educaţional 

stimulativ, procesului de desegregare, egalităţii de gen, protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului; 
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• s-au realizat activităţi diferenţiate în funcţie de particularităţile şi posibilităţile specifice 

ale elevilor; 

• şcoala acţionează prin programe coerente pentru satisfacerea nevoilor de ordin 

educaţional ale elevilor; şcoala contribuie la sprijinirea şi încurajarea dezvoltării 

personale a elevilor prin diversificarea ofertei de curriculum la decizia şcolii şi 

extracurriculare;  

• există preocupări ale cadrelor didactice pentru clasificarea rolului şi locului educaţiei 

incluzive în şcoala modernă; 

• mixarea claselor, aşezarea (în sala de clasă) a elevilor rromi printre ceilalţi colegi, 

personalizarea claselor şi organizarea diverselor activităţi interculturale determină 

reducerea fenomenului de discriminare şi eliminarea segregării; 

• organizarea în mai multe şcoli a programului „A DOUA ŞANSĂ”, pentru tinerii care nu 

şi-au terminat studiile; desfăşurarea unor programe de tip „Şcoală după şcoală” în multe 

unităţi de învăţământ. 

Aspecte negative: 

• uneori, mediatorii şcolari se dovedesc a fi superficiali sau dezinteresaţi; nu toate cadrele 

acordă suficientă atenţie elevilor cu nevoi speciale; se realizează puţine activităţi 

diferenţiate; există un număr destul de mare de şcoli primare în care ar fi nevoie de cadre 

didactice de sprijin/consilieri şcolari; 

• nu se iau măsuri eficiente în situaţii speciale; incluziunea se realizează doar pentru 

asigurarea numărului de elevi în clase; 

• s-a constatat slaba preocupare din unele şcoli, în vederea realizării unor proiecte 

educative care să sprijine grupurile defavorizate; în unele cabinete de consiliere şcolară 

lipsesc proiectele sau schiţele lecţiilor şi activităţilor, precum şi documentele de evaluare 

şi prognostic;  

• majoritatea elevilor rromi frecventează sporadic şcoala şi au rezultate slabe sau foarte 

slabe la învăţătură; un număr relativ mare de elevi de etnie rromă nu au deprinderi de 

bază de citire şi scriere, ceea ce face ca predarea competenţelor să se facă cu dificultate, 

iar competenţele nu pot fi  atinse;  

• uneori, există divergenţe între elevii rromi şi cei de la secţia minorităţi, inclusiv între 

părinţii acestora; elevii de etnie rromă sunt reprezentaţi, într-un număr foarte mic, la 
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şedinţele cu părinţii organizate de şcoală; de obicei, mediatorul şcolar nu are autoritate, în 

cadrul comunităţii locale, şi nu se implică suficient; 

• majoritatea şcolilor care au elevi rromi organizează puţine proiecte, parteneriate sau 

activităţi educative care să valorice cultura şi tradiţiile acestei etnii; 

• nu toate cadrele didactice se raportează la nevoile individuale ale elevilor; elevii cu 

dizabilităţi nu sunt implicaţi suficient în organizarea unor activităţi; unităţile şcolare ar 

trebui să ofere elevilor mai mult sprijin şi consiliere mai substanţială; 

• se alocă prea puţin timp pentru formarea personalităţii copiilor, dezvoltării atitudinii 

raţional-afective, formării unei atitudini  realiste despre lume şi viaţă, a stimei de sine; se 

constatǎ, încă, o insuficientǎ implicare a familiei şi a altor factori educaţionali în procesul 

formării elevilor; 

• învăţământul din judeţ are prea puţine cadre didactice de sprijin; s-a constatat insuficienta 

aplicare, în procesul instructiv-educativ, a competenţelor obţinute la sesiunile de formare 

a cadrelor didactice în tematica educaţiei incluzive; este nevoie de organizarea unor 

seminarii pe tema educaţiei incluzive. 

 

4.4.7. Relaţia şcoală - familie – comunitate 

 

Aspecte pozitive: 

• preocuparea majorităţii părinţilor pentru condiţiile oferite de şcoală este evidentă şi 

susţinută printr-o implicare activă, a unora dintre aceştia, în asigurarea unui plus de 

confort pentru copiii lor şi în activităţile extracurriculare; părinţii primesc, periodic, 

informaţii periodic cu privire la situaţia şcolară a elevilor şi comportamentul acestora; 

• conducerile şcolilor şi personalul didactic comunică cu părinţii copiilor, cu comitetele de 

la nivelul grupelor/claselor de elevi; managerii unităţilor şcolare răspund adecvat 

sugestiilor şi propunerilor acestora, încurajându-i să contribuie la elaborarea curriculum-

ului local şi a planurilor de viitor; 

• cadrele didactice şi conducerile şcolilor oferă, ori de câte ori este nevoie, activităţi de 

consiliere a părinţilor; majoritatea părinţilor consideră munca educativă desfăşurată de 

cadrele didactice ca fiind de calitate şi eficientă; 
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• învăţătorii sunt cei mai apropiaţi de elevii lor, încă înainte de a ajunge în şcoală, prin 

vizitele pe care le fac în grădiniţă sau schimburile de experienţă pentru a-şi cunoaşte mai 

bine viitorii şcolari; profesorii sunt preocupaţi de cunoaşterea elevilor şi a relaţiilor de 

familie; 

• s-au realizat parteneriate cu părinţii şi instituţii abilitate şi interesate de procesul 

educaţional; comunitatea locală sprijină şcoala în măsura posibilităţilor existente; în 

general, există o colaborare bună între şcoală şi primărie, biserică, poliţie, fapt ce duce la 

o bună integrare în comunitatea locală; 

• şcolile utilizează eficient resursele materiale, financiare şi umane furnizate de către  

părinţi; aceştia contribuie la dotarea şcolii şi igienizarea spaţiilor de învăţământ, la 

întreţinerea şi îmbunătăţirea bazei materiale; participă la activităţile organizate în şcoală 

cu ocazia diverselor competiţii sportive; 

• şcolile deţin şi aplică eficient procedurile de comunicare şi de consultare a părinţilor; 

există planificări şi tematici ale şedinţelor cu părinţii; 

• din chestionarele aplicate în cadrul inspecţiilor RODIS, reiese că părinţii sunt mulţumiţi 

de condiţiile bune oferite de  majoritatea şcolilor şi de faptul că sunt consultaţi, ţinându-

se cont de părerea lor; învăţătorii şi diriginţii claselor evaluează corect propunerile 

părinţilor şi iau măsuri pertinente pentru îmbunătăţirea activităţii didactice şi educative; 

• primăriile sunt bine reprezentate la nivelul consiliului de administraţie al  şcolilor din  

care fac parte primarul şi  un consilier; există o bună colaborare între şcoli şi primării, 

care asigură, în mare parte, combustibilul necesar pentru perioada de iarnă şi realizează, 

uneori, proiecte de reabilitare a clădirilor; primăriile sprijină o serie de activităţi 

extracurriculare  precum Ziua Copilului, oferă elevilor cadouri de Crăciun şi bani pentru 

cărţile de premii, la finalul anului şcolar;   

• şcolile comunică, în general, cu părinţii, iar deciziile şi măsurile luate de acestea sunt 

comunicate la timp părinţilor; comunicarea şcoală-părinţi se realizează prin formele 

tradiţionale: şedinţe şi lectorate cu părinţii; 

• la nivelul judeţului funcţionează Asociaţia judeţeană a părinţilor , asociaţie cu 

personalitate juridică; forma de organizare a părinţilor în  şcoli este cea a consiliului 

reprezentativ al părinţilor; unele şcoli au organizaţii ale părinţilor cu personalitate 

juridică; 
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• în general, şcolile au prevăzute în planul managerial câteva obiective privind 

parteneriatul cu comunitatea locală; reprezentanţii comunităţii sunt cooptaţi în luarea 

deciziilor la nivelul şcolii; curriculum-ul local este bine elaborat si ţine cont de 

particularităţile economice şi sociale de la nivelul comunităţii; 

• activităţile derulate cu părinţii sunt incluse în programul de management al grupelor; toţi 

factorii educaţionali sunt antrenaţi în activităţi care au acelaşi scop – educaţia; 

• s-a constatat preocuparea educatoarelor care consiliază familiile copiilor, solicită şi oferă 

informaţii relevante privind activitatea copilului în grădiniţă;  grădiniţele dezvoltă un 

parteneriat atât cu şcoala cât şi cu alte grădiniţe din ţară şi străinătate; în multe grădiniţe 

s-au făcut paşi reali pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea locală; sunt 

reprezentaţi în consiliile de administraţie ale unităţilor, membri ai consiliilor locale, ai 

părinţilor şi ai primăriilor care cunosc astfel problemele grădiniţei intervenind pentru 

remedierea acestora;  

• mulţi profesori de religie sunt implicaţi în derularea mai multor proiecte şi programe 

educative, social - caritabile, realizate în parteneriat cu diferite instituţii, autorităţi locale, 

dar şi cu părinţii elevilor; 

• există preocupări pentru stabilirea unor relaţii normale între aceşti factori; comitetele de 

părinţi se implică în viaţa şcolii sesizând unele disfuncţionalităţi apărute; părinţii prezintă 

interes faţă de dezvoltarea psihică, fizică, intelectuală a copiilor; 

• majoritatea profesorilor de biologie sunt implicaţi, împreună cu elevii, în derularea mai 

multor proiecte şi programe educative, de protecţia mediului şi de educaţie pentru 

sănătate, realizate în parteneriat cu diferite instituţii, autorităţi locale, dar şi cu părinţii 

elevilor, ex. „Sănătate în ochii copiilor”, „Şcoli pentru un viitor verde”, „Let's Do It 

Romania!”, „Stop poluării – mediul are prioritate!”, „Ape mai curate”, „Alimentaţia 

sănătoasă”, „Ziua Pământului”, „Apa – elementul esenţial al vieţii”, „S ă mâncăm 

sănătos”, „Tutunul-duşman al sănătăţii”; 

• implicarea părinţilor şi a comunităţii în stabilirea C.D.Ş.; unele activităţi sunt 

sponsorizate de către părinţi. 
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Aspecte negative: 

• lipsa implicării pertinente a unor categorii de părinţi în stabilirea parcursului şcolar al 

propriilor copii; eficienţa acţiunilor comitetului de părinţi nu este destul de concludentă; 

• planul de muncă al comitetelor de părinţi există doar în mapele diriginţilor, nu totdeauna 

şi în acelea ale consilierului educativ; activităţile referitoare la parteneriatul cu autorităţile 

locale nu sunt planificate în mod sistematic sau periodic, având un caracter ocazional; 

• uneori opţionalele, CDŞ-urile nu sunt propuse în urma consultării părinţilor sau eventual 

a unei motivaţii pertinente pentru o anumită opţiune a elevilor; 

• nu toate şcolile sunt interesate de frecvenţa copiilor la şcoală, mai ales a copiilor rromi; 

nu toţi părinţii participă la şedinţele (lectoratele) organizate în şcoală (mai ales cei 

proveniţi din familii de rromi); de asemenea, nu-şi trimit constant copiii la şcoală; 

• nu se reuşeşte mobilizarea pentru participarea la activităţile organizate de şcoală a 

părinţilor ai căror copii au o situaţie precară la învăţătura şi purtare; părinţii care provin 

dintr-un mediu social defavorizat nu colaborează cu şcoala; 

• insuficienţa fondurilor băneşti de la nivelul comunităţilor duce la o insuficientă dotare a 

şcolilor din raza acestora; nemulţumirile părinţilor se referă şi la neajunsurile în echiparea 

unor laboratoare şi starea grupurilor sanitare; 

• alte nemulţumiri ale părinţilor vizează: materialele didactice învechite şi insuficiente din 

grădiniţe; lipsa unor săli de sport; condiţiile necorespunzătoare în care îşi desfăşoară 

activitatea elevii şi preşcolarii din unele unităţi arondate (care n-au mai fost de multă 

vreme reparate sau renovate); 

• sunt neglijate vizita la domiciliul părinţilor şi observarea elevului în familie; în unele 

şcoli, comunicarea dintre părinţi şi cadrele didactice este deficitară; puţini părinţi 

participă la activităţile extracurriculare organizate de către unităţile de învăţământ; cele 

mai multe şcoli nu asigură programe de educaţie parentală; 

• din cauza lipsei de fonduri, primăriile nu pot să susţină şcolile financiar atât cât este 

necesar; rapoartele despre elevi nu sunt detaliate pentru a permite părinţilor să sesizeze 

care sunt nevoile copiilor; elevilor nu li se furnizează regulat informaţii privind 

oportunităţile de carieră  existente în cadrul comunităţii locale; 

• în unele situaţii, şedinţele cu părinţii nu conţin o tematică adecvată; este de dorit ca elevii 

să fie conştienţi de necesitatea de a învăţa, de a avea un program de lucru zilnic;  
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• multe dintre problemele care apar în şcoli se datorează  numărului mare de elevi ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, ceea ce periclitează buna desfăşurare a unor 

activităţi proiectate, în cadrul parteneriatelor şcoală-familie; 

• există comunităţi locale care nu colaborează suficient de bine cu şcoala în rezolvarea 

problemelor comune (ex. frecvenţa elevilor de etnie rromă la şcoală); slaba implicare a 

părinţilor rromi în rezolvarea problemelor şcolii; 

• activităţile din cadrul parteneriatelor şcoală-comunitate sunt, deseori, formale şi nu duc la 

promovarea imaginii şcolii şi a comunităţii la nivel judeţean; 

• unii părinţi consideră că responsabilitatea pentru educaţie revine exclusiv şcolilor. 
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CAPITOLUL V  

ACTIVITATEA EDUCATIV Ă FORMAL Ă ŞI NON-FORMAL Ă 

 

Contextul actual al activităţilor educative formale şi non-formale 

 În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative formale şi non-formale 

constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care 

conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a 

metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a 

rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordări 

didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă  

formală şi non-formală are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale şi 

diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de 

diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie sunt: proiecte, manifestări 

punctuale, aplicaţii tematice etc, care oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-

curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră 

integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

5.1. Activitatea educativă formală 

Date statistice privind numărul de activitățțțți derulate: 

� Nr. diriginţilor inspectaţi: 22 

� Nr. întâlnirilor cu părinţii: 4 

� Nr. întâlnirilor cu consiliul elevilor: 6 

� Nr. consilierilor educativi monitorizaţi şi consiliaţi: 10. 

 

5.1.1. Activitatea coordonatorilor de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ 

Aspecte pozitive: 

• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  
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• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică educativă diversă;  

• reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare: inspectorul educativ - la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi 

proiecte şcolare - la nivelul unităţii de învăţământ consilierul diriginte şi corpul 

profesoral – la nivelul clasei; structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor la - 

nivelul unităţii şcolare;  

• a continuat derularea unor proiecte educative în parteneriat cu diferite instituţii şi ONG-

uri; 

• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;  

Aspecte negative : 

• activitatea supraîncărcată a coordonatorului de programe şi proiecte de la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

• activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative este vastă, complexă; 

acesta nici nu este degrevat de un anumit număr de ore, nici nu este remunerat 

suplimentar;  

• perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se dedice integral 

studiului specific educaţiei formale;  

• minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi şi de către 

unele cadre didactice. 

5.1.2. Activitatea diriginţilor 

Aspecte pozitive: 

• activitatea la clasă a profesorilor diriginţi dovedeşte competenţe pedagogice şi 

conceptuale, o bună documentare pentru oră şi o utilizare eficientă a resurselor de timp; 

• toate cadrele didactice deţin portofolii consistente şi bine structurate în care includ alături 

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

activităţile didactice (fişe de documentare, fişe de lucru, fişe şi probe de evaluare 

specifice, etc.), adaptând strategiile didactice la specificul fiecărei discipline; 
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• diriginţii îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a elevilor cu care 

lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de vârstă ale elevilor; 

• relaţia profesor-elev este bazată pe respect, înţelegere, comunicare activă, empatie şi 

solicitudine; 

• climatul asigurat în cadrul activităţilor, conduita majorităţii cadrelor didactice şi 

modalităţile de comunicare sunt de cea mai bună calitate, stimulând o participare 

neîngrădită a elevilor la demersul educativ; 

• unele activităţi au fost implementate prin modalităţi interesante şi antrenante: jocuri, 

învăţare prin descoperire, prin experimentare, etc. 

 
Aspecte negative : 

• Neprezentarea unor concluzii la finalul orei; 

• Utilizarea unor surse informale minimaliste (în multe cazuri doar internetul sau doar 

părerile personale ale profesorului pe tema discutată); 

• Folosirea unor exerciţii f ără a face cunoscute scopul şi utilitatea acestora; 

• Uneori se oferă prea multă informaţie la ora de dirigenţie, neglijându-se aspectul educativ 

al conţinutului. 

 

5.2. Activitatea educativă non-formală 

Puncte tari: 

Monitorizarea prin inspecţia tematică în specialitate a relevat:  

• existența la nivelul şcolilor a unor programe, proiecte, parteneriate bine elaborate, cu 

obiective clar formulate, în care sunt implicaţi deopotrivă elevii, cadrele didactice, 

părinţii şi comunitatea; 

• încheierea de parteneriate educative ca formă de susţinere a proiectelor; 

• proiecte educative cu impact în viaţa şcolii şi a comunităţii, dezvoltate, în general, pe 

nevoile educaţionale ale şcolilor / elevilor; 

• subproiecte concepute în funcţie de interesele şi aptitudinile elevilor, pe niveluri de 

învăţământ, astfel încât o bună parte din comunitatea şcolară a fost cuprinsă în diferite 

activităţi ale unui proiect; 
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• proiectele educaţionale de la nivelul unităţilor de învăţământ se derulează în baza unei 

fişe unitare de proiect, monitorizate de către consilierul educativ ;  

• elevi și profesori recunoscuți la nivel județean, naţional şi internaţional, în urma 

implicării în activităţi non-formale de succes; 

• implicarea şcolii în programele, proiectele judeţene/naţionale, coordonate de către 

M.E.C.T.S. / I.S.J.; 

• recunoaştere şi apreciere din partea autorităţilor şi a comunităţii; 

• vizibilitatea actului educaţional prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare; 

• Consiliul Județean al elevilor este un partener matur şi responsabil al I.S.J. şi al altor 

instituţii judeţene; 

• interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;  

• interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare.  

 
Prin proiectele educative s-a reuşit formarea şi dezvoltarea unor deprinderi care vizează:  
 

• Responsabilizarea  

• Atitudinea proactivă  

• Comunicarea 

• Exprimarea opiniei 

• Socializarea 

• Apartenenţa la grup  

• Gestionarea unui proiect 

• Petrecerea timpului liber în mod plăcut şi util 

• Cultivarea aptitudinilor şi a talentului 

• Posibilitatea de afirmare a tinerilor / abilităţi de leader 

 

Puncte slabe: 

• numărul elevilor participanţi la activităţile extraşcolare este prea mic (raportat la numărul 

total al elevilor din şcoală); 
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• în proiectele educative sunt antrenaţi, de cele mai multe ori, doar elevii cu rezultate bune 

la învăţătură, neglijându-se aportul celorlalţi elevi; 

• o slabă cultură a voluntariatului în instituţiile de învăţământ; 

• neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară şi extracurriculară 

o are asupra dezvoltării personalităţii elevului;  

• fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

• incapacitatea şcolilor de a deveni ofertanţi de proiecte pentru partenerii educaţionali; 

• atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nivelul tradiţional în organizarea 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. 

 

Proiecte şi programe educative derulate la nivel judeţean, în semestrul I al anului 

şcolar 2010-2011 

• Programul educaţional naţional “ Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”; 

• Programul educaţional “Educaţie pentru cetăţenie democratică”;  

• Programul educaţional de educaţie ecologică “ Eco-şcoala”; 

• Programul educaţional de prevenire a violenţei în şcoli „Să exmatriculăm violenţa”; 

• Programul educaţional “Via țțțța mea, un joc serios”, derulat în parteneriat cu Fundaţia 

pentru Pluralism; 

• Programul educațional “ Safe internet-Familia mea internaută”;  

• Programul educațional “Mesajul meu antidrog”; 

• Proiectul “Săptămâna familiei, săptămâna fără TV”; 

• Programul educațional “Săptămâna educaţiei globale”-cu tema „Pacea”; 

• Programul de educaţie rutieră “Siguranţa pentru toţi”;  

• Programul educativ “Olimpicii Petrom”;  

• Proiectul de educaţie ecologică „Eco-provocarea”, în colaborare cu Asociaţia „Viitor 

plus” Bucureşti ; 

• Programul “Televiziunea copiilor”; 

• Proiectul “Prefect pentru o zi”, derulat în colaborare cu Instituţia Prefectului Sălaj; 

• Proiectul de siguranţă on – line  “Este mai mult decât un joc, este viaţa ta”; 
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• Proiectul POSDRU ”Oferte educaţionale incluzive extracurriculare şi extraşcolare 

pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din 

comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar”; 

  A doua etapă a proiectului a fost implementată de I.S.J.  Sălaj, în parteneriat cu Palatul 

Copiilor Zalău, prin concursul judeţean „Sănătatea în ochii copiilor”-167 elevi, 4 şcoli 

participante. 

 

Distribuirea materialelor informative în şcoli 

• Popularizare  în şcoli a programului de vizite educaţionale la Palatul Parlamentului; 

• Distribuire de materiale informative cu privire la drepturile consumatorilor. 

 

Campanii 

• Coordonarea, supravegherea şi monitorizarea măsurilor de siguranţă în unităţile de 

învăţământ; 

• Campania caritabilă „Şi copiilor le pasă”.  

 

Palatele şi cluburile copiilor 

Rezultate obţinute în semestrul I, an şcolar 2010-2011 

 

PALATUL COPIILOR ZAL ĂU 

INSTRUMENTE MUZICALE 

FESTIVAL CONCURS INTERJUDEŢEAN „CÂNTEC MÂNDRU DE PE CRIŞ” ORADEA , 2 

DECEMBRIE 2010 

Premiul I  

Premiul special al juriului  

 

ACVARISTICĂ / SANITARII PRICEPUŢI  

CONCURSUL NAŢIONAL „OVIDIU BOJOR”, BISTRIŢA, SEPTEMBRIE 2010  

Locul II – echipaj 

PROTECŢIA MEDIULUI   

CONCURS NAŢIONAL DE ECOLOGIE „OVIDIU BOJOR”, BISTRIŢA, SEPTEMBRIE 2010  
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Locul II  

SAH 

CONCURS JUDEŢEAN DE ŞAH „CUPA SPORTUL SĂLĂJAN”, 18 SEPTEMBRIE 2010  

Nr.participanţi : 6 fete, 4 băieţi 

Băieţi 

1 loc I , 1 loc II, 1 menţiune 

Fete 

1 loc II , 1 loc III, 1 menţiune 

NAVOMODELISM 

CONCURSUL NAŢIONAL DE AUTOMODELE ŞI NAVOMODELE „CUPA 

RÂMNICULUI” EDI ŢIA A IV-A, RÎMNICU VÂLCEA, SEPTEMBRIE 2010 

Navomodelism 

Locul I – pe echipe, 3 locuri I la individual, 4 locuri II la individual 

Automodele 

Locul I  -pe echipe, 2 locuri I la individual, 4 menţiuni 

Diplomă pentru cel mai mic concurent  

Locul I echipei P.C. Zalău la probele navomodele – automodele 

TENIS DE CÂMP 

CONCURS REGIONAL DE TENIS DE CÂMP „MEMORIALUL IOAN CIORAN” ZALĂU, 

04 – 10 SEPTEMBRIE 2010  

 2 locuri I, 3 locuri II, 3 locuri III 

CONCURS REGIONAL DE TENIS DE CÂMP „WINNERS CUP 2”  CLUJ-CAPOCA,  

Categoria 12 ani băieţi - simplu  

Locul III 

Categoria 12 ani băieţi - dublu 

Locul I  

Categoria 16 ani băieţi 

Locul II  

CONCURSUL NAŢIONAL TENIS DE CÂMP „CUPA LLOYD”  ORADEA,  

Categoria 12 ani băieţi - simplu  

Locul III  
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ECOLOGIE 

Seminar pe tema „Încălzirea globală” la Agenţia pentru Protecţia Mediului Zalău, în data de 25 

ianuarie 2011 

1 loc I  

CLUBUL COPIILOR ŞIMLEU SILVANIEI  

 

1. Oradea, OPEN-ul Bihorului, 10 octombrie 2010, 2 locuri II, 1 loc III. 

2. Botoşani, Campionatul Naţional de Karate, 17 octombrie 2010, 2 locuri II, 1 loc III. 

3. Zalău, Cupa Zalăului la Karate, 24 octombrie 2010, 7 locuri I, 10 locuri II, 14 locuri III. 

4. Bucureşti, Campionatul Naţional de Karate WKF, 27 noiembrie 2010, 2 locuri II. 

5. Baia Mare, Cupa Toamnei la Karate, 14 noiembrie 2010, 2 locuri I, 3 locuri II, 3 locuri III. 

6. Şimleu Silvaniei, Cupa Moş Nicolae, 5 decembrie 2010, 9 locuri I, 11 locuri II, 8 locuri III. 

7. Beiuş, Concursul de Interpretare a Muzicii Populare, 24-26 septembrie 2010, 1 loc II. 

8. Chişinău, Republica Moldova, Festivalul Internaţional de Folclor Pentru Copii, 13-16 

octombrie 2010, 2 loc I, 2 locuri II. 

9. Târgu Jiu, Festivalul Naţional de Interpretare a Muzicii Populare “Maria Lătăreţu”, 11-15 

octombrie 2010, 1 premiu special. 

10. Slobozia, Concursul Naţional de interpretare “Ion Albeşteanu”, 6-8 octombrie 2010, Marele 

Trofeu. 

11. Timişoara, Concursul Naţional “Vocea Populară”, 10 decembrie 2010, 1 loc II. 

12. Şimleu Silvaniei, Spectacol-concert de colinzi, 12 decembrie 2010. 

13. Bistriţa, Festival Concurs “Pană de Păun”, 12-14 octombrie, 1 premiu special. 

 

CLUBUL COPIILOR JIBOU  

1. Festivalul naţional „AMBASADORII UNIRII” – Alba Iulia, festival organizat sub egida 

MECTS: 

-locul I – Ansamblul de cântece şi dansuri populare „CUNUNA” – Jibou; 

-locul I – Grup interpreţi muzică populară; 

-locul I – solist instrumentist muzică populară; 

2. Concursul internaţional de pictură „International environmental children’s drawing 

contest”: 
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- 3 premii speciale;  

3. Concursul naţional de auto şi navomodele Râmnicu Vâlcea: 

Navomodele: 2 locuri I; 

                      2 locuri II; 

                      2 locuri III; 

                      3 menţiuni; 

Automodele: 1 loc II; 

           1 loc III; 

                      1 menţiune. 

 

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI:  

Cercul Educaţie pentru Cetăţenie Democratică / Teatru a obţinut: 

a) „Premiul Special al Juriului” – la Concursul Naţional de teatru PADIF – 2010, din 

octombrie; 

b) Participarea la „Programul Festiv” organizat cu ocazia zilei de 1 Decembrie – „Ziua 

Naţională a României”, cu recitatori şi prezentatori ai spectacolului; 

c) Participarea la spectacolul caritabil „Salvează o viaţă” – prezentarea scenetei 

„Lecţia”; 

d) Participarea la Concertul de Colinde, unde s-a obţinut diploma de merit pentru 

implicare în proiectul CATEHETIC – „BISERICA, TINERII ŞI COLINDELE”; 

e) Participarea la dezbaterea temei „CRITERII ŞI STANDARDE DE EVALUARE A 

CLUBURILOR ŞI PALATELOR COPIILOR”, în cadrul Cercului Pedagogic pe sem. 

I al anului şcolar 2010-2011. 

Cercul de sport a reprezentat Clubul Copiilor la concursul Interjudeţean de tenis de masă 

„Cupa Eliberării Municipiului Carei”, la concursul interjudeţean „Cupa 1 Decembrie” la tenis de 

masă Zalău, la concursul interjudeţean „Cupa Luduş” – jud. Mureş, obţinând un număr de 4 

premii şi menţiuni. 

Cercul de Matematică Aplicată în Tehnica de Calcul a participat cu o elevă la 

Concursul Interjudeţean de Matematică „Regina Maria”, organizat la Școala Gimnazială „Regina 

Maria” din Sibiu, obţinând menţiune. 
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5.3. Activitatea Consiliului Judeţean al Elevilor 

Ce este Consiliul Judeţean al Elevilor? 

 Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) este structura reprezentativă a elevilor la nivel 

judeţean, subordonată Consiliului Regional al Elevilor şi Consiliului Naţional al Elevilor, care 

coordonează activitatea Consiliilor Locale ale Elevilor (CLE) şi a Consiliilor Şcolare ale Elevilor 

(CSE). 

Activităţi derulate în semestrul I: 

• Derularea alegerilor pentru Consiliul Elevilor pe Şcoală, în toate unităţile de 

învăţământ gimnazial şi liceal din judeţ; 

• Alegerea noului Birou Executiv al CJE Sălaj; 

• Proiectul „Pe urmele tradițțțției”, sub genericul „Copii pentru copii”. 

Rezumatul proiectului: Proiectul a promovat  tradiţiile şi tinerele talente, prin scenete şi 

interpretare muzicală, dar şi strângerea de bunuri materiale şi bani pentru copiii din centrele de 

plasament. Proiectul a fost susţinut în sala „Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj (CJSJ), cu 

participarea unui număr de aproximativ 200 de persoane. 

Parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj 

• Training pentru formarea noilor membri CJE Sălaj:  

Rezumatul proiectului: Proiectul a constat în desfăşurarea mai multor cursuri şi 

traininguri pentru formarea noilor membri CJE şi a voluntarilor CJE. 

Parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj 

• “Festivalul de filme CINEFORUM” 

Rezumatul proiectului: Proiectul a constat în promovarea valorilor pe care compania 

Tenaris Silcotub le susţine: deschiderea faţă de culturi diferite, promovarea integrării culturale. 

Parteneri: Festivalul Internațional de Film Transilvania, Fundacion PROA, Consiliul 

Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău. 

Alte activităţi ale CJE Sălaj: 
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S-a asigurat consiliere şi susţinere iniţiativelor şi proiectelor Consiliului Judeţean al 

Elevilor: 

� Participarea la activităţi de team – building; 

� Conferinţe interregionale de la Cluj-Napoca, Oradea, Botoşani, Moneasa; 

� Participarea preşedintelui CJE şi a Biroului Judeţean la Adunarea Genarală 

a Consiliului Naţional al Elevilor, Bucureşti 2-6 februarie; 

� Participarea preşedintelui CJE la ateliere  de lucru inter-regionale. 
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CAPITOLUL VI 

PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE 

 

6.1. Programe sectoriale Comenius şi Leonardo 

În semestrul I al anului şcolar 2010 – 2011, a fost monitorizată activitatea în următoarele 

proiecte Socrates-Comenius, multilaterale, bilaterale, de mobilitate individuală: 

� 4 PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS :  

� CN „Silvania” Zalău, CT „API” Zalău (tema:“Piaţa Europeană a muncii”), Grupul Şcolar 

„I. Ossian” Şimleu Silvaniei (Water, Water everywhere…but to morrow?), Şcoala 

„Silvania” Şimleu Silvaniei (What’s the name); CT ”I. Maniu” Şimleu Silvaniei (BIOSE 

- Bright Ideas On Solar Energy); 

�  1 proiect bilateral, CREW (Cultural Ripples on European Water) – proiect Comenius 

bilateral; 

� 1 Proiect Leonardo da Vinci (C.T. „I. Maniu”- “Experienţe de lucru europene pentru o 

mai bună integrare pe piaţa muncii”). 

În proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci IVT cu tema „Experienţe de lucru europene 

pentru o bună integrare pe piaţa muncii” au fost implicaţi 25 de elevi, care au efectuat stagiul de 

pregătire practică la WROCLAW-POLONIA (10 elevi implicati, calificarea: tâmplar universal), 

alt stagiu de pregătire practică la LEIPZIG-GERMANIA (15 elevi implicați, calificarea: mecanic 

auto). Finalitatea stagiului a fost un Certificat emis de unitatea de stagiu, a certificatului 

„Mobility Europass”, precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru cei 25 elevi 

participanţi. 

Au avut loc 16 Mobilităţi individuale-Formare continuă ale unor profesori de diferite 

specialităţi de la şcoli/instituţii de învăţământ din judeţ: Şcoala Jebucu (2 profesori), Şcoala 

Românaşi, (1 profesor) Liceul Pedagogic „Gh. Şincai” Zalău (6 profesori), Colegiul Naţional 

„Silvania” Zalău (2 cadre didactice), Grupul Şcolar “Voievodul Gelu” Zalău (1 profesor), Şcoala 

Gimnazială “Gh. Lazăr” Zalău (1 profesor), Colegiul Tehnic „I. Maniu” Şimleu Silvaniei” (1 

profesor), Şcoala “Silvania” Şimleu Silvaniei (1 profesor), I.S.J. Sălaj (1 inspector şcolar). 

 Au fost diseminate 14 MOBILITĂŢI INDIVIDUALE-FORMARE CONTINUĂ 

COMENIUS de la următoarele instituţii de învăţământ: Şcoala Jebucu, Şcoala Românaşi, Liceul 
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Pedagogic „Gh. Şincai” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Şcoala Gimnazială “Gh. 

Lazăr” Zalău, Colegiul Tehnic „I. Maniu” Şimleu Silvaniei”, Şcoala “Silvania” Şimleu Silvaniei. 

Pentru anul şcolar 2010/2011, la runda din 15.09.2010, au fost aprobate 4 Mobilit ăţi 

individuale-Formare continuă și au participat cadre didactice de la următoarele şcoli: Liceul 

Pedagogic „Gh. Şincai” Zalău (2 profesori), Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău, Şcoala 

„Silvania” Şimleu Silvaniei. 

S-au urmărit cunoaşterea de către cadre didactice şi de către elevi a proiectelor europene 

derulate în şcoală, a modalităţilor de iniţiere a proiectelor Comenius, de toate tipurile, a 

obiectivelor majore ale programelor de cooperare europeană, a produselor finale, beneficiile pe 

care le-au adus şcolii programele europene, măsurile pe care le ia conducerea instituţiei pentru 

iniţierea de noi parteneriate, dificultăţile întâmpinate în derularea proiectelor. De asemenea, am 

mai urmărit modalităţile de selecţie a elevilor în echipa de proiecte, cunoaşterea de către aceştia a 

obiectivelor proiectului european derulat în şcoală, disciplinele implicate în proiect, modul în 

care se face evaluarea diferitelor activităţi, în care se face diseminarea, vizibilitatea acţiunilor, 

pregătirea activităţilor viitoare etc., repartizarea sarcinilor către grupurile implicate în proiect: 

profesori, elevi, părinţi, directori. 

Pe data de 24 ianuarie 2011 cadre didactice de la Liceul Sportiv “A.Iancu”, Grupul Şcolar 

„Voievodul Gelu”, Grupul Şcolar „M.Viteazul”, Liceul Pedagogic „Gh. Şincai” Zalău, Grupul 

Şcolar „I.Ossian” Şimleu Silvaniei, I.S.J. Sălaj au participat la o reuniune de informare 

„Leonardo da Vinci”, la I.S.J. Satu Mare. 

În inspecţiile şcolare, de diferite tipuri, în diferite instituţii de învăţământ (Gr. Şc. „I. 

Ossian”,  Şc. „Porolissum” Zalău, Grupul Şcolar „L. Rebreanu” Hida, Grupul Şcolar „M. 

Viteazul” Zalău, Şcoala Bănişor, Grupul Şcolar „V. Gelu”, Şcoala Gimnazială „Marcus 

Aurelius” Creaca, Grupul Şcolar „Gh. Pop-de-Băseşti” Cehu Silvaniei, Liceul Teoretic „I. 

Agârbiceanu” Jibou, Şcoala Gimnazială „S.Bărnuţiu” Bocşa, Şcoala Gimnazială Ip, Şcoala 

Gimnazială Românaşi, Şcoala Gimnazială Someş-Odorhei, Grupul Şcolar „Cserey-Goga” 

Crasna, Liceul Sportiv „A.Iancu” Zalău, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”, Liceul de Artă 

„I.Sima” Zalău, Şcoala „L. Blaga” Jibou) am discutat cu conducerea şcolilor, cu coordonatorii de 

proiecte, cu colectivele de profesori despre posibilităţile de iniţiere a diferitelor tipuri de proiecte 

din programele sectoriale Comenius/Leonardo. 
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În perioada octombrie 2010 – februarie 2011, au fost trimise adrese de potenţiali parteneri 

în posibile proiecte europene, Socrates/Leonardo, tuturor coordonatorilor de proiecte din şcoli, 

licee şi grupuri şcolare din judeţ, teme în funcţie de specificul fiecărei instituţii. 

În ziua de joi a fiecărei săptămâni, conform graficului de consultanţe de la I.S.J., s-a 

acordat consultanţă tuturor persoanelor care au dorit să iniţieze parteneriate europene, lucru care 

a fost făcut, în permanenţă, şi prin intermediul corespondenţei electronice pe internet. 

� Puncte tari: 

Proiectele europene contribuie în mare măsură la dezvoltarea personală a elevilor, la 

învăţarea de către aceştia a mai multor limbi străine; sunt din ce în ce mai mulţi profesori care 

participă la Mobilităţi individuale-Formare continuă; directorii şi-au ameliorat experienţa 

managerială, părinţii susţin iniţierea proiectelor europene. Elevii propun ca în şcoli să fie cât mai 

multe parteneriate europene, acestea având un impact pozitiv mare asupra formării elevilor, 

directorilor şi profesorilor. În unele şcoli s-au realizat chiar şi produse finale suplimentare. 

� Puncte slabe: 

� Comunicare deficitară cu unele şcoli partenere din UE; 

� Suprapunerea activităţilor didactice cu activităţile din proiect; 

� Slabă reprezentare a grădiniţelor, a şcolilor din Centrul metodic Jibou, în 

proiectele europene (niciun proiect european, în oraşul Jibou!); 

� Şcoli din municipiul Zalău care nu au avut implicare în programele sectoriale 

Comenius/Leonardo da Vinci (Şcoala “I.Maniu” Zalău, Liceul de Artă “I.Sima” 

Zalău, Şcoala “C.Coposu” Zalău). 

  Pe data de 4 februarie 2011, respectiv 21 februarie 2011, s-au depus candidaturi LdV, 

respectiv Proiecte Comenius de către destul de multe instituţii de învăţământ: I.S.J., Grupul 

Şcolar “V.Gelu”, Liceul “A.Iancu”, Liceul Pedagogic “Gh. Şincai”, Şcoala “Gh. Lazăr”, Şcoala 

“M. Eminescu” Zalău, Grupul Şcolar “I.Ossian” Şimleu Silvaniei, etc.  

 

6.2. Fonduri structurale 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Casa Corpului Didactic Sălaj au în derulare două 

proiecte de grant și un proiect strategic, toate trei finanţate din fonduri structurale (Fondul Social 

European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).  

Cele două proiecte de grant: 

“Certificarea ECDL a cadrelor didactice din Zalău, un nou pas spre integrarea tehnicilor IT la 

orele de curs” și  

“Educaţia timpurie, primul pas spre o dezvoltare personală armonioasă, liberă și competentă”  

se derulează  de 10 luni, obținându-se deja în cadrul lor, certificarea ECDL a 116 cadre didactice 

și didactice auxiliare, respectiv certificarea CNFP în domeniul educației timpurii, a unui număr 

de 162 educatoare. 

Proiectul strategic “Dezvoltarea de competențe cheie de comunicare în limba engleză 

pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilității informației 

şi dezvoltării strategiilor educaționale proprii”, demarat începând cu 1 septembrie 2010, a 

debutat cu implicarea unui grup țintă de 42 de persoane, într-un program de formare vizând 

acreditarea de formator de adulți, care va continua cu acreditarea Cambridge Advanced a 

viitorilor formatori. Proiectul are deja elaborat un portal de eLearning și a făcut demersuri pentru 

realizarea achizițiilor de echipamente și cărți pentru studiu, care vor permite derularea în cele 

mai bune condiții a programului de formare vizat. 

În anul 2010, nu s-a lansat în cadrul POSDRU nici un apel la proiecte, la care ISJ Sălaj să 

fie eligibil în calitate de aplicant. Personalul din ISJ și din școli, beneficiază, însă, de o pleiadă 

de proiecte implementate de MECTS și de alți parteneri, în care sunt implicate variate grupuri de 

personal didactic, pe diverse teme, cum ar fi: asigurarea calității în educație, descentralizarea 

unităților de învățământ, dezvoltare profesională, mentorat, stagii de practică tehnologică, 

activități educative, management educațional etc. 
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CAPITOLUL VII 

ACTIVITATEA CENTRULUI JUDE ŢEAN DE RESURSE 

ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ 

 

7.1. Obiective specifice: 

�  Dezvoltarea personală şi prevenţia dispoziţiei afectiv-negative, a neîncrederii în sine, a 

comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, promovarea stării de bine, 

favorabile copiilor, elevilor, tinerilor;  

�  Evaluarea psihodiagnostică;  

�  Consilierea psihologică şi intervenţia terapeutică;  

�  Reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar şi social, fenomen cauzat de 

dizarmonii complexe la nivelul capacităţii adaptative, al atitudinilor şi comportamentelor 

dizarmonice ale elevilor/tinerilor;  

�  Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent;  

�  Promovarea unei culturi a valorilor educaţionale, morale, sociale, a toleranţei, prin 

participare motivată, asumată, prin cunoaşterea reciprocă şi acceptarea diversităţii, ca 

elemente fundamentale ale atitudinilor/comportamentelor proşcolare şi prosociale 

necesare integrării sociale şi pe piaţa muncii; 

�  Operaţionalizarea programelor propuse prin servicii de asistenţă psihopedagogică pentru 

orientarea şcolară şi consilierea carierei;  

�  Elaborarea şi  promovarea unei oferte de programe de dezvoltare profesională în 

concordanță cu nevoile determinate de obiectivele fundamentale ale C.J.R.A.E. şi cele ale 

beneficiarilor. 

 

Servicii educaţionale oferite / dezvoltate de C.J.R.A.E.: 

� Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin 

Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;  

� Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin Cabinetele logopedice interşcolare;  

� Servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de 

învăţământ de masă, prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;  
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� Servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin Centrele şcolare pentru 

educaţie incluzivă;  

� Servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi şi alţi membri 

ai comunităţii;  

� Servicii de orientare a formării ini ţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile 

abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;  

� Servicii de terapii specifice oferite prin Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică şi prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.  

 

Responsabilităţi C.J.R.A.E.: 

� Coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile 

educaţionale realizate de către CJAP, CSEI şi de către profesorii logopezi;  

� Participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice 

în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu;  

� Participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi 

colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop (Casa Corpului Didactic, instituţii de 

învăţământ superior, ONG-uri etc.);  

� Informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;  

� Informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;  

� Realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific 

pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;  

� Evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă 

psihopedagogică şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;  

� Realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor; 

semnează/aprobă documentele elaborare de profesioniştii din subordine;  

� Gestionează cărţile de muncă ale personalului din subordine cu excepţia personalului 

din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă (deşi în judeţul Sălaj încă această 

responsabilitate este doar parţial îndeplinită, întrucât până în prezent gestionăm doar cărţile 

de muncă ale personalului din C.J.R.A.E. şi CJAP, fără consilierii şcolari din CSAP-uri şi 

fără logopezi);  
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� Înfiin ţează cabinete de resurse în şcolile de masă pentru a oferi serviciile educaţionale 

direct beneficiarilor;  

� Realizează studii şi cercetări privind corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei 

forţei de muncă şi implementarea strategiilor moderne de predare-învăţare-evaluare în 

actul didactic;  

� Facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu 

comunitatea prin parteneriate, proiecte şi programe. 

 

7.2. Activităţi desfăşurate de C.J.R.A.E. prin intermediul Centrului Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) SĂLAJ 

Obiectivele consilierii psihologice:  

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine ( la nivel fiziologic, mental, emoţional şi 

social). 

Dezvoltare personală (autocunoaştere, relaţionare interpersonală, capacitatea 

decizională, controlul stresului şi conflictelor, autocontrol comportamental, tehnici de învăţare 

eficientă, gândire raţională, inteligenţă emoţională, orientarea carierei). 

Prevenţie (a comportamentelor de risc – tutun, alcool, droguri, delincvenţă, prostituţie, 

nutriţie; a dispoziţiilor afective negative, a situaţiilor critice, a conflictelor, a neîncrederii de sine, 

a eşecului şi dezadaptării şcolare şi sociale).  

  Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2010 – 2011, principalele activităţi desfăşurate 

de CJAP sunt următoarele: 

- Coordonarea activităţii consilierilor şcolari, implicarea şi oferirea de îndrumare 

profesională în remedierea cazurilor unor elevi; 

- Monitorizarea activităţii lunare a consilierilor; 

- Consiliere psihopedagogică la solicitarea unor elevi, părinţi şi cadre didactice; 
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- Consiliere psihologică la cerere (tematici frecvente: dependenţa de jocuri de noroc, deces 

în familie, dificultăţi de comunicare, timiditate excesivă, anxietatea de performanţă, 

tentativă de suicid, dispoziţie anxioasă, ADHD); 

- Orientare şcolară şi profesională la cerere, acordată elevilor din clase terminale, privind 

înscrierea la facultate; 

- Monitorizarea unor CSAP-uri, în cadrul deplasărilor şi inspecţiilor  pe teren de la: Liceul 

Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Grădiniţa Nr. 1 Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială 

„Silvania”, Şcoala Gimnazială Boghiş; 

- Participarea la inspecţii şcolare: Boghis, Valcăul de Jos, Valcăul de Sus şi Plopiş, Dragu, 

Hida, Sânmihaiul Almaşului; 

- Organizarea unor întâlniri de lucru cu consilierii şcolari în cadrul cărora s-a realizat 

dezbaterea unor studii de caz şi a unor strategii de lucru; 

- Desfăşurarea unor anchete privind cazurile unor elevi diagnosticaţi cu ADHD, la 

solicitarea Inspectoratului Şcolar Sălaj sau la solicitarea unor unităţi şcolare sau părinţi şi 

oferirea intervenţiei necesare în acest sens (Şc. Gimn. “Mihai Eminescu”); 

- Parteneriat cu Fundaţia Filantropia Porolissum în programul de prevenţie, intervenţie şi 

recuperare pentru persoanele dependente de alcool; 

- Organizarea cercului pedagogic al consilierilor şcolari din judeţ, pe tema „Educaţie 

raţional emotivă şi comportamentală prin poveşti”, desfăşurat la Grădiniţa Nr. 5. Zalău; 

- Participarea la cercul pedagogic al consilierilor educativi la Grup Şcolar „I. Ossian” 

Șimleul Silvaniei; 

- Proiect de parteneriat „Stop violenţa” realizat împreună cu Liceul Pedagogic „Gh. Şincai” 

Zalău; 

- Participarea profesorilor din CJAP în calitate de formatori la cursul: “Educaţie timpurie, 

primul pas spre dezvoltare liberă, competentă şi armonioasă”; 
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- Participarea, în cadrul proiectului POSDRU nr. 36217 realizat de SC. Cognitrom SRL, la 

cursurile de „Diagnoză, prevenţie şi intervenţie în ADHD”, „Evaluarea psihologică 

computerizată a copiilor şi adolescenţilor”, „Evaluare, prevenţie şi intervenţie în 

anxietate”, „Consilierea carierei prin TIC”, obiectivul proiectului fiind: „Creşterea 

calităţii serviciilor furnizate de consilierii şcolari”; 

- Perfecţionarea  psihologilor şcolari din CJRAE-CJAP ca profesori mentori şi formatori; 

- Participarea consilierilor din CJAP la  Cursul Postuniversitar - Magister: Dezvoltare, 

Consiliere şi Orientare; 

- Elaborarea unei metodologii privind organizarea Concursului „Consilierul anului”; 

- Participarea la activităţile din cadrul Zilelor învăţământului Sălăjean la Grup Şcolar „M. 

Viteazul” Zalău, tema „Relaţiile interumane-sursă de stres sau de pace”; 

- Participarea, în calitate de membri ai juriului, la concursul de creaţie „Tu-tun”, realizat la 

CNS Zalău; 

- Realizarea unei broşuri informative despre ADHD, a unui pliant privind serviciile oferite 

de CJRAE/CJAP şi a unui calendar „Semn de carte” cu sigla CJRAE; 

- Realizarea proiectului de combatere a consumului şi traficului de droguri: Drogul – 

“Capcana primei încercări“, în parteneriat cu Poliţia de Proximitate şi Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, proiect implementat la unităţile de 

învăţământ: Liceul Sportiv „Avram Iancu”Zalău,  Liceul Pedagogic „Gh. Şincai” Zalău, 

Grup Şcolar „V. Gelu” Zalău; 

- Realizarea unui studiu privind fenomenul violenţei în şcoli; 

- Realizarea proiectului pilot, la nivel judeţean: “Învaţă-l pe celălalt”, pe tema controlului 

furiei şi a comportamentului agresiv la adolescenţi; 

- Implementarea programului  de informare a cadrelor didactice pe tematica ADHD 

”Nevoia lor, prioritatea noastră” la Grup Şcolar „Ioan Sima” Zalău. 
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Activit ăţi realizate prin intermediul Cabinetelor Şcolare de Asistenţă Psihopedagogică 

 

 În judeţul Sălaj există 74 de unităţi de învăţământ, care beneficiază de existenţa unui post 

de consilier şcolar. În total, în judeţul Sălaj sunt 36 de consilieri şcolari (profesori 

psihopedagogi) în cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică. O mare parte din consilierii 

şcolari au arondate două, până la patru unităţi de învăţământ. Activitatea cabinetelor şcolare de 

asistenţă psihopedagogică este coordonată de CJAP. 

În cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică, principalele activităţi 

desfășurate de consilierii şcolari, în semestrul I al anului şcolar 2010 – 2011, sunt următoarele: 

 

Programe de prevenţie şi intervenţie realizate de consilierii şcolari: 

 

� Prevenirea consumului de droguri: ”În capcana drogurilor – efectele nocive ale plantelor 

etnobotanice”; 

� Intervenţie în cazul agresivităţii - controlul furiei: „Înva ţă-l pe celălalt”; 

� Prevenirea violenței:„Copii împotriva violenţei”;  

� Proiect educaţional: „Tineri pentru tineri”; 

� Proiect de prevenţie: „Alcoolul nu e şansa ta! Refugiu sau plăcere!..”; 

� Proiect de prevenţie: Absenteismul şcolar; 

� Proiect de prevenire a consumului tutun „ TU- tun” ; 

� Proiect de prevenire a actelor de violenţă în şcoli: ”Fii inteligent, nu fi violent”;  

� Campanie de informare cu privire la diferite modalităţi de luare corectă a deciziilor 

(specifice vârstei); 

� Proiect privind orientarea în carieră ”Decizia corectă, mănuşa perfectă”.  

 

Activit ăţi de consiliere psihopedagogică din cabinetele şcolare: 

 

Descrierea 

activităţii: 

Număr de 

activităţi: 

Principalele tematici: 

Consilieri 

individuale 

3021 Autocunoştere, Comportament sănătos-nesănătos, Absenteismul, 

Performanţă şcolară redusă, Nerespectarea regulilor şcolare, 
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cu elevii: Motivaţie şcolară scăzută, Divorţul părinţilor, Violenţa 

domestică, Comunicarea deficitară cu cei din jur, Jocul pe 

calculator şi efectele lui, Stări afective negative, Managementul 

stresului, Delincvenţa juvenilă, Deficit de atenţie şi 

hiperactivitate, Manifestări agresive în mediul şcolar, Dificultăţi 

de adaptare la mediul nou (Integrarea în grădiniţă la preşcolari), 

Dezvoltarea capacităţii decizionale, Relaţii intime în 

adolescenţă. 

Testare psihologică. 

 

Consilieri de 

grup cu 

elevii: 

789 

Beneficiari: 

1871 elevi 

 Managementul conflictelor, Toleranţă scăzută la frustrare, 

Stresul înaintea examenelor, Comportament agresiv, Autocontrol 

comportamental, Tehnici de comunicare eficientă în grup, 

Dezvoltarea încrederii în părinţi şi profesori, Prevenire şi 

intervenţie în consumul de tutun şi alcool, Absenteismul şi 

eşecul şcolar, Dezvoltarea gândirii raţionale, Dezvoltarea 

responsabilităţii propriilor acte. 

 

Consiliere 

psiho-

pedagogică 

la orele de 

dirigenţie: 

 

742 

Autocunoaştere, Valorizarea de sine, Însuşirea tehnicilor de 

comunicare eficientă, Promovarea stilului de viaţă sănătos, 

Metode eficiente de învăţare, Influenţele grupului de prieteni, 

Drepturile şi îndatoririle elevului, Educare în scopul acceptării 

copiilor cu dizabilităţi, Boli rare, Influenţa Mass-media, 

Internetul şi efectele lui. 

 

Consilieri cu 

părinţii: 

 

449 

Adolescenţa - criza copilului sau a părintelui, Şcoala părinţilor, 

Târgul familiei-expoziţii de produse realizate de membrii 

familiei, „Împreună: părinţi şi copii-scrisoare către părinţi”, 

Îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil, Recompense şi pedepse. 

Consilieri cu 

profesorii: 

429 Atitudinea şi comportamentul profesorului, Adecvarea 

conţinutului curricular la nevoile şi specificul vârstei elevilor,   

Relaţia profesor-părinte şi profesor-elev, Responsabilizarea 
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elevului în actul didactic, Evaluare fără anxietate, Obiectivitate 

în evaluare, Combaterea discriminărilor la clasă, Regulile clasei, 

Modalităţi de aplicare a întăririlor şi a pedepselor, Predare, 

învăţare şi evaluare la copii cu ADHD şi alte tulburări. 

Activităţi de 

orientare a 

carierei, 

individuale şi 

de grup: 

436 

Beneficiari:  

648 

elevi 

Concordanţă între aptitudinile personale şi cerinţele profesiei 

dorite, Ofertele pieţei muncii, Avantaje şi dezavantaje ale 

profesiilor, Luarea deciziei de carieră, Autocunoaştere, 

Rezolvarea de probleme, Influenţa părinţilor în luarea deciziei de 

carieră, Stereotipii și prejudecăţi legate de profesii, Stabilirea de 

obiective pe termen lung şi scurt în alegerea carierei.  

Orientare 

şcolară şi 

profesională 

la clase: 

 

136 

Oferta universităţilor, Profile educaţionale, Oferta cursurilor de 

calificare în diferite meserii, Marketing profesional, Aplicarea de 

teste şi chestionare în vederea autocunoaşterii şi orientării în 

carieră, Dificultăţi în luarea deciziei de carieră. 

 

Alte activităţi ale consilierilor şcolari: 

� Îndrumări profesionale la cererea cadrelor didactice: 395 de solicitări. 

� Activităţi cu părinţii: 109- Tematici principale: Cum ne comportăm cu un copil suspect 

de hiperactivitate?; Proiect cu părinţii: Şcoala părinţilor; Bariere în comunicare; 

Managementul învăţării; Ascultarea activă-comunicarea mesajului, Comportamente de 

risc în adolescenţă. 

� Studii realizate în şcoli de către consilierii şcolari pe teme ca: :”Influenţa credinţelor 

iraţionale asupra rezultatelor şcolare”, ”Motivaţia şcolară scăzută-cauză a absenteismului 

şcolar”, ”Violenţa în liceu” (prelucrarea şi interpretarea în programul SPSS a datelor 

obţinute în urma sondajului privind violenţa în şcoli, iniţiat de CJRAE),  ”Influenţa 

stereotipiilor sociale asupra comportamentului faţă de persoanele dependente de alcool” 

(documentare, realizarea planului de cercetare, stabilirea eşantionului, termenelor şi a 

modalităţilor de realizare). 
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7.3. Activitatea C.J.R.A.E. prin intermediul Cabinetelor Şcolare Logopedice 

 

 În judeţul Sălaj există 15 unităţi de învăţământ, care beneficiază de existenţa unui post de 
logoped şcolar. 
 

Obiectivele specifice activităţii de logopedie:  
 
1. Depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare 

la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici; 

2. Asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea 

unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii 

instalării dificult ăţilor de învăţare a scrisului şi a cititului la vârsta şcolară;  

3. Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi 

integrare şcolară şi socială;  

4. Corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de 

eşec şcolar.  

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2010 – 2011 s-au desfăşurat următoarele 
activităţi logopedice: 
 
Nr. crt. Deficienţa de limbaj Numărul elevilor 

Sem. I 
1 Dislalie 394 
2 Tulburări ale scris-cititului 102 

3 Bâlbâială 16 
4 Rinolalie 12 
5 Deficienţă mintală 1 
6 Sindromul Down 3 

7 Autism 4 
8 Alalie motorie 1 
9 Întârziere în dezvoltarea limbajului 1 
10 Hipoacuzie 8 
11 Întârziere în dezvoltarea generală a vorbirii 3 

12 Surditate neurosenzorială 1 
13 Malformaţii dento-maxilare 1 

 

 

 



 135

7.4. Activitatea C.J.R.A.E. prin intermediul asistentului social 

 

� prezentarea sarcinilor asistentului social în pliantul CJRAE şi promovarea serviciilor 

de asistenţă socială; 

� aplicarea, centralizarea şi interpretarea chestionarelor din inspecţia RODIS (Valcău 

de Jos și Almașu); 

� întocmirea studiilor de caz pentru elevii identificați cu probleme sociale de la Școala 
“Silvania” Șimleu  Silvaniei și  de la Școala Gimnazială Almașu; 

� colaborarea şi oferirea de informații consilierilor școlari, cu privire la drepturile 
copiilor, potrivit legislației în vigoare; 

� informarea părinților despre obligațiile lor, în cadrul  lectoratului cu părinții 
desfășurat la Școala Gimnazială Agrij, cu tema “Responsabilizarea părinților în 
educarea copiilor”; 

� redactarea suportului teoretic și semnarea parteneriatului cu Școala Gimnazială Agrij, 
în vederea oferirii serviciilor de specialitate pentru minorele identificate ca fiind 
viitoare mame; 

� servicii de voluntariat la Centrul de Consiliere și Informare a persoanelor dependente 
de consumul de alcool, din cadrul Asociației Filantropia Porolissum; 

� corectarea unei părți a materialului care a stat la baza redactării cărții “Cartea Școlilor 
Sălăjene”; 

� desfășurarea unor activități de distribuire a manualelor școlare, la solicitarea 
Inspectoratului Școlar Judeţean, în perioada septembrie- noiembrie a anului 2010. 

 

7.5. Aspecte pozitive şi aspecte negative desprinse din activităţile derulate de 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj prin intermediul structurilor 

subordonate 

 

Aspecte pozitive: 

- realizarea unui număr considerabil de proiecte de prevenţie, intervenţie şi cercetare de 

către consilierii şcolari; 

- creşterea numărului de consilieri individuale şi colective şi a rezultatelor pozitive în urma 

acestora; 

- s-a constatat un număr mare de solicitări pe diverse problematici venite din partea 

conducerii unităţilor de învăţământ şi a unor cadre didactice; 

-  apariţii în presa locală privind promovarea instituţiei şi a proiectelor instituţiei. 
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Aspecte negative: 

- lipsa unor proiecte cu finanţare europeană; 

- existența unui număr mare de unităţi şcolare arondate unui post de consilier şcolar,  ceea 

ce afectează eficienţa activităţii de consiliere în aceste unităţi de învăţământ. 
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CAPITOLUL VIII 

ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC 

 

  Casa Corpului Didactic Sălaj promovează programe care susţin învăţarea şi 

perfecţionarea de-a lungul întregii vieţi, în sprijinul asigurării calităţii în educaţie, programe care 

susţin politica educaţională promovată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj. 

 Complementar cu toate acestea, Casa Corpului Didactic Sălaj a încercat să devină treptat 

o organizaţie cu rol catalizator în sistem, una care să încurajeze, să faciliteze şi să promoveze 

dialogul între partenerii din întreg sistemul de învăţământ pe teme de mare interes pentru 

educaţie. Concretizarea misiunii Casei Corpului Didactic Sălaj se face printr-un set de obiective 

măsurabile şi verificabile care permit evaluarea şi controlul performanţelor, împreună cu 

folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, o colaborare eficientă şi rodnică cu directorii 

de şcoli şi licee, cu profesorii metodişti şi cu profesorii formatori, cu comunitatea locală şi mai 

ales cu adaptarea ofertei de cursuri la cererea venită din partea profesorilor din învăţământul 

sălăjean. 

 Precizăm câteva obiective din planul managerial al Casei Corpului Didactic Sălaj: 

• implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului de formare continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar; 

• menţinerea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj ca factor principal în formarea 

continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din reţeaua de 

învăţământ preuniversitar; 

• asigurarea cerinţelor de formare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sălaj; 

• dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale ale cadrelor didactice; 

• colaborarea strânsă cu diverşi parteneri în derularea programelor de formare continuă: 

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca şi Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din 

România, Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar 

(CNFP), Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

(CNCEIP), Fundaţia Education for an Open Society  (EOS); 
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 Obiectivul central al preocupărilor Casei Corpului Didactic Sălaj este promovarea unor 

idei  / practici / programe privind implementarea unui curriculum corespunzător indicatorilor şi 

standardelor de calitate. 

  La începutul lunii octombrie 2010, a fost lansată Oferta de Formare pentru anul şcolar 

2010-2011, prezentând un număr de 16 programe cu o tematică variată, rezultate din analiza de 

nevoi realizată la sfârşitul semestrului al II-lea al anului şcolar anterior: Consiliere şi orientare 

privind  dezvoltarea personală a elevului; Educaţie – Sprijin - Mediul incluziv; Educaţia 

timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă; Calculatorul 

şi proiectele interdisciplinare; Prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora; Prevenirea abandonului şcolar şi 

corectarea părăsirii timpurii a şcolii; Portofoliul – metodă alternativă de evaluare a elevilor; 

Formarea competenţelor digitale a cadrelor didactice care utilizează calculatorul în activitatea 

didactică; Tabla interactivă – o nouă tehnologie în activitatea didactică; Curcubeu - educaţie 

interculturală pentru copii şi tineri; Rromanipen  educaţional; Drepturile omului - Refugiaţii şi 

UNHCR; Educaţie pentru cetăţenie democratică; Organizarea şi conducerea contabilităţii în 

unităţile de învăţământ; A doua şansă; Evaluarea - parte integrantă a curriculum-ului. 

În primul semestru al acestui an şcolar, din lipsă de fonduri, nu a fost derulat nici unul 

dintre programele cuprinse în Oferta de Formare, urmând ca acestea să se desfăşoare în 

semestrul al II-lea al anului şcolar 2010 – 2011. 

În cadrul Programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, Axa 

prioritară 1 - Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere, DMI 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare 

profesională – PROIECT POSDRU/19/1.3/G/27639 – “Educaţia timpurie, primul pas spre 

dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă”  – prin programul de perfecţionare 

Perspective III. Calitate în promovarea dezvoltării şi educaţiei timpurii  au fost formate şi 

evaluate un număr de 148 cadre didactice din învăţământul preşcolar.  

  Împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj a 

organizat Zilele Învăţământului Sălăjean, ediţia a IV-a, în perioada 15 – 23 noiembrie 2010. 

Casa Corpului Didactic Sălaj a publicat o broşură care cuprinde toate activităţile derulate cu 

această ocazie, atât la nivel judeţean, cât şi la nivelul unităţilor şcolare. 
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Biblioteca CCD Sălaj dispune de un număr de 117752 volume, iar numărul de cititori s-a 

ridicat la 715. Prin Editura „Şcoala Noastră”, cu ocazia Ediţiei a IV-a a „Zilelor Învăţământului 

Sălăjean” au fost publicate „Cartea Şcolilor Sălăjene” şi Buletinul informativ „Şcoala sălăjeană” 

nr.1/2010 – 2011.  

Casa Corpului Didactic Sălaj, alături de alte trei judeţe din ţară (Cluj, Călăraşi, Ialomiţa), 

în baza adresei MECTS nr.25079/13.01.2011, Anexa 2, adresă care vizează întocmirea legislaţiei 

secundare necesare implementării Legii Educaţiei Naţionale, elaborează Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic.  

Prin oportunitatea programelor şi prin afirmarea activităţilor de formare continuă, prin 

şansele pe care le creează beneficiarilor, de acces la surse de informare diverse, la schimburile de 

bune practici, Casa Corpului Didactic Sălaj asigură cadrul propice pentru dezvoltarea 

personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar sălăjean. 
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CAPITOLUL  IX 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT  

 

În judeţul Sălaj funcţionează două unităţi de învăţământ special. Acestea şcolarizează un 

număr de 113 elevi cu deficienţe mintale medii, profunde şi asociate: Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, cu 73 elevi şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

„Speranţa” Zalău, cu 40 elevi. 

Distribuţia pe cicluri de învăţământ este următoarea: 

- clasele I – IV – 3 clase; 

- clasele V – X – 6 clase;  

- liceu tehnologic /ciclul inferior liceului – 2 clase; 

- şcoala de arte şi meserii special – 2 clase. 

În servicii de sprijin sunt cuprinşi un număr de 348 elevi. 

Personalul didactic, în număr de 70, asigură aplicarea curriculumului naţional şi local, 

după următoarele planuri cadru: 

- primar şi gimnazial - O.M.E.C. nr. 4.928/08.09.2005; 

- liceal - O.M.E.C.I, nr.3.414 /16.03.2009; 

- ŞAM special - O.M.E.C.T.S nr. 3.372/ 08.03.2004. 

Menţionăm că un număr de 33 de cadre didactice au gradul didactic I, 9 au gradul 

didactic II, 5 au obţinut definitivatul în învăţământ şi 12 cadre didactice sunt debutante. Un cadru 

didactic este necalificat. Personalul didactic auxiliar este reprezentat de 5 persoane, iar 

personalul nedidactic este format din 9 persoane. 

Curriculumul la decizia şcolii este realizat în conformitate cu precizările în vigoare, 

acestea fiind în număr de 12. 

Consiliile de administraţie, constituite în conformitate cu noile prevederi, au urmărit 

asigurarea unor condiţii de lucru, sub toate aspectele, la cel mai înalt nivel.  

Cadrele didactice sunt implicate în toate activităţile derulate în conformitate cu planurile 

manageriale elaborate şi prezentate celorlalte categorii de personal din unităţile noastre. Planurile 
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cadru, orarul şcolilor, structura anului şcolar au fost afişate la loc vizibil şi au fost respectate în 

permanenţă. 

În unităţile noastre se desfăşoară o intensă  activitate metodică. În acest sens, amintim 

funcţionarea următoarelor comisii metodice la nivel de şcoală, după cum urmează: 

- comisia profesorilor de psihopedagogie specială; 

- comisia metodică a profesorilor şi învăţătorilor educatori; 

- comisia metodică a cadrelor didactice de sprijin; 

- comisia diriginţilor; 

- comisiile interne de evaluare complexă. 

Toate acestea au întocmit documente la zi, cu tematici şi termene de derulare a unor 

dezbateri. Sunt prevăzute responsabilităţi pentru fiecare membru. Amintim câteva din titlurile 

unor activităţi desfăşurate:  

• Modul de integrare a evaluării în procesul didactic; 

• Contribuţia jocurilor didactice la dezvoltarea limbajului copiilor cu CES;  

• Rolul activităţilor de abilitare mintală în dezvoltarea copiilor cu deficienţe 

psihice; 

• Rolul planurilor educaţionale individuale în munca profesorilor de sprijin; 

• Stimularea motivaţiei învăţării şcolare, etc. 

În afara acestor comisii orientate spre activitatea didactică, mai facem referiri la alte 

comisii, cum ar fi comisia de disciplină, de securitate şi sănătate în muncă, de evaluare a calităţii, 

de asigurare şi promovare a nonviolenţei şcolare. 

Menţionăm existenţa în permanenţă a unei colaborări între cadrele didactice din şcoală şi 

cu alte categorii de dascăli din şcolile unde se asigură activităţi de sprijin.Vom sublinia în acest 

sens o activitate derulată de membrii comisiilor interne de evaluare complexă susţinută la Şcoala 

Gimnazială Valcău de Jos, unde au fost evaluaţi un număr de 15 elevi cu deficienţe ale 

limbajului, deficienţe datorate unor tulburări auditive. Urmează ca începând cu acest semestru să 

se desfăşoare activităţi logopedice cu aceşti elevi. 

Cercul pedagogic desfăşurat la C.S.E.I. Şimleu Silvaniei a fost o reuşită pentru cei 

prezenţi. Subliniem că sunt organizate trei cercuri pedagogice: pentru profesori şi educatori, 

pentru cadrele didactice de sprijin şi pentru profesorii logopezi. 
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În derularea procesului de învăţare se pedalează pe continuitatea demersului de 

implementare a PIP –urilor, elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială, asigurarea 

securităţii elevilor – întocmirea traseelor educaţionale, etc. 

Trebuie să amintim aspecte mai puţin plăcute care se întâlnesc la noi: neutilizarea cu 

ritmicitate a bazei materiale didactice existente, număr scăzut de interasistenţe şi o colaborare 

slabă cu familiile elevilor. 

Vom remarca o parte a preocupărilor de stabilire de parteneriate, proiecte cu alte şcoli din 

judeţ şi din ţară, cu alte instituţii publice, cum sunt primăriile, Societatea Naţională de Cruce 

Roşie,  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. 

Nu în ultimul rând vom face referire la activităţile extracurriculare, serbări şcolare, 

concursuri, activităţi ce sunt privite de dascăli şi elevi ca fiind foarte importante. Acestea sunt un 

prilej fericit de a-i obişnui pe elevi cu o formă de concurenţă, de socializare, activităţi ce 

contribuie la remedierea, recuperarea şi reabilitarea dizabilităţilor elevilor noştri. 
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CAPITOLUL X  
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORIT ĂŢILOR NA ŢIONALE 

 

 Priorităţile învăţământului pentru minorităţi în judeţul Sălaj se axează pe: şcolarizarea 

tuturor copiilor, formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice, asigurarea manualelor şcolare, 

îmbogăţirea dotării şcolilor, extinderea studiului limbii materne, alinierea calităţii învăţământului 

pentru minorităţi la standardele de performanţă ale ţărilor din U.E., dezvoltarea unui climat 

educaţional incluziv, dezvoltarea relaţiilor şcoală-comunitate şi facilitarea conlucrării cu 

autoritatea locală şi judeţeană. 

Statul asigură organizarea şi funcţionarea învăţământului cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale, predarea parţială a disciplinelor de studiu sau studiul limbii materne, al istoriei şi 

tradiţiei minorităţilor. 

 

10.1. Învăţământul în limba maghiară  

Învăţământul cu predare în limba maghiară reprezintă un sistem bine organizat de unităţi şi 

secţii, cu cadre didactice şi de conducere din rândul minorităţii maghiare, cuprinzând elevi care 

doresc să înveţe în limba maternă. Răspândirea geografică a învăţământului în limba maghiară la 

nivelul judeţului Sălaj este destul de echilibrată, excepţie făcând zona Hida-Ileanda. 

 

MAGHIAR Ă 2006/2007 2007- 2008 2008-2009 2009-2010 2010-20111

Unităţi şi secţii 111 96 76 76 76 

Număr copii/ elevi 8350 8265 8121 8052 8248 

 

Prin rezultatele la examene şi concursuri şcolare, elevii de la secţia maghiară demonstrează 

pregătirea foarte bună şi competitivitatea la nivel naţional. Sunt caracteristice multitudinea şi 

diversitatea activităţilor extraşcolare organizate atât la nivelul şcolilor, cât şi la nivel judeţean. 

Majoritatea cadrelor didactice sunt calificate, iar perfecţionarea acestora se realizează atât prin 

cursurile oferite de C.C.D. Sălaj, cursuri organizate de MECTS, cât şi în parteneriat cu UBB Cluj 

Napoca şi centre de perfecţionare din Ungaria. 

Limba maghiară se predă în regim facultativ în 4 unităţi şcolare:  Şcoala Dobrin, Şcoala 

Aghireş, Grup Şcolar Agricol Nuşfalău şi  Şcoala Horoatu Crasnei, fiind frecventat de 108 elevi. 
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 10.2. Învăţământul în limba slovacă 

 De-a lungul existenţei lor pe teritoriul judeţului, slovacii şi-au păstrat identitatea 

lingvistică, etnică, culturală şi spirituală datorită învăţământului. Reţeaua şcolară este stabilă, 

fiind formată din grădiniţe, şcoli primare şi o şcoală gimnazială. Şcolile în limba slovacă se 

regăsesc în jurul comunei Plopiş şi în satul Tusa. În general, educatoarele şi învăţătoarele care 

predau în limba slovacă sunt calificate. Limba şi literatura slovacă la clasele gimnaziale este 

predată de un cadru didactic din Slovacia, în baza înţelegerii interministeriale. Tot în baza 

aceleiaşi înţelegeri, anual, perfecţionarea cadrelor didactice se organizează de Centrul metodic 

din Banska Bystrica, Slovacia. 

 

SLOVACĂ 2006- 2007 2007- 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Unităţi şi secţii 5 5 5 4 4 

Număr copii/ elevi 130 142 134 125 128 

 

 

10.3. Învăţământul în limba germană 

Studiind datele din recensământul populaţiei în judeţul Sălaj se remarcă numărul foarte mic 

de etnici germani. Astfel, existenţa secţiei germane  în judeţ se explică prin satisfacerea cerinţei 

comunităţii, de a beneficia de oportunitatea învăţării limbii germane ca limbă maternă. 

Înfiin ţarea secţiei germane la Şcoala „M. Eminescu” Zalău datează din anul 1993, 

realizându-se extinderea învăţământului de limbă germană până la clasa a VIII-a. Dezvoltarea se 

datorează în mare măsură calităţii procesului instructiv-educativ desfăşurat cu efortul cadrelor 

didactice calificate şi perfecţionate. În toate activităţile desfăşurate, secţia germană se bucură de 

ajutorul Forumului German din Zalău, al partenerilor din Germania şi, nu în ultimul rând, de 

ajutorul părinţilor elevilor. 

 

GERMANĂ 2006- 2007 2007- 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Unităţi şi secţii 2 2 2 3 3 

Număr copii/ elevi 186 193 186 188 189 
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10.4. Predarea limbii rromani  

 Copiii rromi din judeţul Sălaj au optat pentru învăţarea limbii rromani, precum şi a 

istoriei şi tradiţiei rromilor. Aceste cursuri se predau în şcolile gimnaziale din Cheud, Tusa, 

Motiş, Pusta Vale şi „L.Blaga” Jibou de către profesori formaţi la Universitatea Bucureşti şi la 

cursurile de vară  organizate anual. Din păcate, la Şcoala Pustă Vale unul dintre cele două posturi 

nu a fost ocupat. Încă de la început, MECTS, în parteneriat cu diferite organizaţii, a elaborat 

instrumente de lucru (programe, manuale, materiale didactice auxiliare) pentru însuşirea limbii 

rromani. Numărul copiilor care învaţă limba rromani se ridică la 639, iar istoria şi tradiţia 

rromilor se învaţă de 92 elevi. Cultivarea limbii rromani s-a realizat prin organizarea de 

concursuri şi olimpiade de limbă maternă. Un rol deosebit în rezolvarea problemelor privind 

educaţia copiilor rromi au avut proiectele educaţionale realizate la nivelul judeţului.  

 Pentru promovarea educaţiei incluzive în mai multe unităţi şcolare multiculturale din 

judeţul Sălaj se predă cursul opţional denumit „Educaţie interculturală”. Curriculumul local şi 

activităţile extracurriculare sprijină dezvoltarea personală a elevului şi corespund nevoilor 

comunităţii.  

 

10.5. Activităţi specifice integrării copiilor şi tinerilor rromi în procesul instructiv 

educativ 

 

Având ca obiectiv prioritar sporirea calităţii actului educaţional prin formarea şi 

dezvoltarea competenţelor-cheie, Inspectoratul Şcolar Judeţean  Sălaj a continuat să dezvolte şi 

în cursul anului şcolar 2010-2011 programe de intervenţie educaţională. 

Acţiunile avute în vedere, care reflectă nevoile concrete ale fiecărei comunităţi cu procentaj mare 

de populaţie rromă, sunt sintetizate după cum urmează: 

- înscrierea la grădiniţă a copiilor de vârstă preşcolară cu domiciliul stabil în localităţile din judeţ 

prin campanie de informare a părinţilor; înscrierea copiilor la grădiniţă şi încadrarea cu 

educatoare calificate; 

- asigurarea, pe tot parcursul anului şcolar a frecvenţei copiilor înscrişi la grădiniţă prin 

dezvoltarea infrastructurii educaţionale, diversificarea ofertei curriculare şi implicarea 

comunităţii; 
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- extinderea reţelei educaţionale la nivel preprimar, primar şi gimnazial în localităţile vizate, în 

vederea asigurării accesului copiilor rromi la infrastructura educaţională; 

- îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru copiii cu risc de excluziune, pentru cei cu eşec şcolar 

în anii anteriori: pregătire remedială, meditaţii, angajare mediatori şcolari, parteneriat şcoală-

familie-şcoala părinţilor;  

- organizarea unor forme de educaţie complementară, în vederea finalizării învățământului 

obligatoriu pentru tinerii care nu mai pot participa la învăţământul de masă: campanie de 

mediatizare a programului a II-a şansă primar şi gimnazial, formarea cadrelor didactice care 

lucrează la a doua şansă, parteneriate cu grupurile şcolare pentru partea de profesionalizare - 

tandemuri educaţionale; 

- formarea cadrelor didactice participante la activităţile proiectului, în vederea aplicării educaţiei 

incluzive şi a centrării demersului educaţional pe nevoile elevilor. 

 

Proiectele şi programele derulate în judeţul Sălaj în această direcţie sunt: 

- proiectul strategic „TOŢI LA GR ĂDINI ŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I”. Programe integrate pentru 

creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor din comunităţi defavorizate, 

cu precădere rromi, proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin P.O.S.D.R.U. 2007- 2013. 

Programele educaţionale cuprinse în proiect sunt: 

- Grădiniţă de vară; 

- Şcoala părinţilor; 

- Şcoală după şcoală; 

- Parteneriate tip Grup de sprijin local; 

- Informare şi consiliere pentru părinţi şi comunitate; 

- Management de caz (speciale). 

În luna august, au fost deschise porţile grădiniţei de vară în Almaşu, Buciumi, Cheud, 

Fildu de Mijloc, Grădiniţa 3 Jibou, Nuşfalău, Românaşi, Sîg- Mal II şi Surduc pentru 186 copii, 

s-au primit materiale didactice (consumabile): Ghidul educatorului,  kit-ul educațional de 

pregătire preşcolară „De aici... în clasa I” şi hrană rece. Informarea, consilierea părinţilor precum 

şi managementul cazurilor speciale este în atribuţia promotorului comunitar selectat în fiecare 

comunitate. Proiectul se continuă cu programul „Şcoală după școală”, pe perioada 1 octombrie 

2010- 15 iunie 2011. 
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- Fundaţia MARA, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Hunedoara şi Sălaj, 

implementează, începând cu data de 1 august 2010, proiectul ŞI NOI VREM SĂ ÎNVĂŢĂM, 

proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin P.O.S.D.R.U. 2007- 2013. Obiectivul general 

este prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii de către persoanele expuse 

acestui risc, înscrise în învăţământul primar şi gimnazial din judeţele Hunedoara şi Sălaj. În 4 

unităţi de învăţământ din judeţul nostru, respectiv Şcoala Gimnazială „I.Maniu” Zalău, Grup 

Şcolar „Cserey-Goga”, Grup Şcolar Industrial Sărmăşag şi Şcoala „Bathory Istvan” Şimleu 

Silvaniei, se vor desfăşura programe educative de tip „Şcoală după şcoală” şi „A doua şansă”, 

activităţi susţinute de consilierii din cadrul Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

Sălaj (creat prin proiect). În acelaşi timp, pentru asigurarea calităţii activităţilor prestate se va 

acţiona în vederea formării consilierilor, profesorilor „ADS” şi animatorilor şcolari. 

- „Educaţia copiilor romi - calea spre un loc de muncă stabil” proiect POSDRU derulat de 

Agenţia Naţională pentru Rromi în parteneriat cu REF, MECTS, CRCR şi Asociaţia Pakiv 

România. Proiectul se concretizează prin lansarea concursului naţional de burse de studiu şi 

burse sociale pentru elevii de etnie rromă din clasele VII-VIII şi IX-X înscrişi în anul şcolar 

2010- 2011, într-o unitate şcolară din România. Astfel, în Sălaj, 52 elevi au câştigat dreptul la 

bursă. 

- Valorificarea Proiectului de parteneriat intern: Curcubeu-educaţie şi formare multiculturală 

pentru copii şi tineri;  

 - Diseminarea şi replicarea activităţilor proiectului PHARE „Contăm toţi, învățăm şi construim 

împreună”; 

- Atragerea şi identificarea persoanelor care au abandonat şcoala şi doresc să se înscrie la cursuri 

tip “A doua şansă” sau recuperare şcolară. 
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CAPITOLUL XI  
PROIECTE DE FINAN ŢARE ŞI DOTARE A UNIT ĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  împreună cu  ceilalţi factori 

implicaţi în susţinerea şi organizarea procesului de instruire şi educaţie a  preşcolarilor şi 

elevilor, continuă reforma în domeniul învăţământului preuniversitar, concentrându-se pe 

creşterea calităţii actului educaţional şi pe acţiunea de susţinere materială şi economico-

financiară a acestuia. 

Obiectivele şi priorităţile M.E.C.T.S. sunt  structurate într-o strategie de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung, care cuprinde mai multe programe şi direcţii de acţiune. 

Asigurarea şi dezvoltarea bazei materiale, precum şi finanţarea învăţământului 

preuniversitar de stat sunt componente esenţiale ale politicilor de modernizare şi perfecţionare a 

actului educaţional. 

 

11.1. Proiecte de finanţare şi dotare a unităţilor de învăţământ din bugetul 

Ministerului Educa ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

 

a) Finanţare, obiective de investiţii, reabilit ări, modernizări, repara ţii capitale 

În vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor 

educaţionale ale preşcolarilor, elevilor şi ale cadrelor didactice, s-a continuat derularea lucrărilor 

pentru obiective de investiţii – constând în  construcţii noi sau  extinderi de clădire, reabilitări, 

modernizări sau reparaţii capitale ale spaţiilor existente. 

La solicitarea factorilor implicaţi – autorităţi locale, şcoală, Inspectorat Şcolar - au fost 

alocate prin Hotărâri de Guvern din bugetul M.E.C.T.S. sume necesare continuării sau finalizării 

lucrărilor de natură investiţională menţionate, astfel: 

TOTAL sume alocate HG 655/2010 

Anexa 3 

HG 1033/2010 HG 1270/2010 TOTAL 

GENERAL 

Suma alocată 1.591.000 lei 1.660.000 lei 2.660.000 lei 5.970.000 lei 

Număr unităţi de 

învăţământ beneficiare 

39 35 65 139 
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În continuare, Inspectoratul Şcolar îşi propune întocmirea unei situaţii centralizatoare 

privind necesarul de sume pentru finalizarea lucrărilor de investiţii începute, precum şi 

identificarea nevoilor pentru noi investiţii sau de modernizare a celor existente. 

 

b) Programul Naţional de acordare de rechizite şcolare  

Ca în fiecare an au fost achiziţionate pachete de rechizite şcolare pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial care provin din familii cu venituri mici. Au fost achiziţionate şi 

repartizate 8581 pachete, iar suma alocată a fost de 208.372 lei. 

 

 c) Programul Naţional de dotare cu microbuze şcolare  

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a achiziţionat şi repartizat 

judeţului nostru un număr de 4 microbuze cu 16 locuri, pentru transportul elevilor, de care au 

beneficiat elevii din unităţile de învăţământ comasate. Pentru acest an am propus asigurarea 

dotării cu încă 17 microbuze şcolare. 

 

 11.2. Proiecte de finanţare şi dotare a unităţilor de învăţământ în cadrul unor 

programe cu finanţare externă 

Proiectele cu finanţare externă care sunt coordonate financiar şi organizatoric de Unitatea de 

Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare Bucureşti au ca 

obiective: reabilitarea, modernizarea şi mobilarea şcolilor din învăţământul preuniversitar şi prin 

aceasta, restabilirea siguranţei în exploatare a clădirilor şcolare şi a condiţiilor igienico-sanitare 

şi de confort, precum şi eliminarea dezavantajelor educaţionale ale elevilor care ocupă asemenea 

şcoli. 

La această dată se află în curs de implementare la nivelul judeţului trei proiecte cu finanţare 

externă, care se află în diferite faze de derulare: 
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1. PROIECTUL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII ŞCOLARE (PRIS) 

TRANŞA Total obiective  

din care: 

Faza de 

proiectare 

Faza de execuţie Faza de licitaţie 

de execuţie 

Tranşa V-B 

zidărie rural 

3 şcoli - 3 şcoli - 

Tranşa V-C 

zidărie rural 

5 şcoli - 1 şcoală 4 şcoli 

 

În cursul anului 2011 vor fi finalizate toate contractele din cadrul acestui proiect. 

 

2. PROIECTUL PENTRU REFORMA EDUCAŢIEI TIMPURII  

Acest proiect are ca obiective specifice îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului de 

educaţie timpurie prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor de educaţie. 

În cadrul acestui proiect vor fi construite 7 grădiniţe noi şi reabilitate/modernizate 8 

grădiniţe, astfel: 

 

Tip de grădiniţe Număr total de grădiniţe 

Grădiniţe noi 7 

Reabilitare grădiniţe 8 

TOTAL 15 

 

La această dată se află în derulare contractele de servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentaţiilor tehnice de execuţie pentru cele 7 grădiniţe noi, iar grădiniţele care vor fi 

reabilitate şi modernizate se află în faza de lansare a licitaţiei de proiectare.  

 

3. PROIECTUL DE EDUCAŢIE TIMPURIE INCLUZIVĂ 

Proiectul are ca obiective specifice crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale, în 

vederea respectării standardelor minime de funcţionare în şcolile cele mai sărace din cele mai 

dezavantajate comunităţi identificate, astfel încât să crească nivelul de acces la educaţia iniţială, 

timpurie şi de bază. 
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În judeţul nostru, se află în faza de finalizare a lucrărilor de execuţie o grădiniţă cu  program 

normal cu 2 grupe, în comuna Dragu. 

În perioada următoare ne propunem continuarea colaborării cu autorităţile locale, pentru 

identificarea nevoilor din punct de vedere al reabilitării, modernizării şi dotării unităţilor de 

învăţământ şi întocmirea documentelor specifice promovării acestora în cadrul unor programe 

naţionale. 
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CAPITOLUL XII 
FACILIT ĂŢI 

 
 

12.1. Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” 
Temeiul legal: H.G. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului 

financiar  ce se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială ,,Bani de 

liceu’’, Ordinul nr. 4839/1 octombrie 2004, modificat prin Ordinul Ministrului Educației și 

Cercetării nr. 5383/2006, și prin Ordinul  Ministrului Educatiei, Cercetării și Tineretului nr. 

1449/2007. 

În semestrul I al anului școlar 2010/2011 au beneficiat de bani de liceu un număr de 

1.535 de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sălaj. 

Astfel, din bugetul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj a fos alocată și cheltuită suma de 

1.100.595 lei, prin deschiderea de credite bugetare pentru toate unitățile de învățământ cu 

contabilitate proprie. 

 

12.2. Programul privind acordarea unui ajutor financiar î n vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare – ,,200 euro’’ 

Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziționării de calculatoare, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 

cu modificările și completările ulterioare, prevede acordarea unui ajutor financiar ce reprezintă 

echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator personal nou. 

Au fost încărcate în baza de date informațiile primite de la unităţile de învățământ 

preuniversitar din județ, iar pentru anul școlar 2009/2010 a fost aprobat un număr de 59 de 

beneficiari pentru anul 2010 -2011, efectuându-se plăți cu această destinație în valoare de 

50.602 lei, pe baza dosarelor depuse de furnizorii de calculatoare și verificate de compartimentul 

contabiliate al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. 

Este de menţionat faptul că nu au existat contestaţii cu privire la cererile depuse și la 

numărul de beneficiari aprobați de ordonatorul principal de credite. 
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12.3. Programul „Lapte corn” 

Tabelul de mai jos se referă la numărul beneficiarilor programului „Lapte-corn” pe 

parcursul semestrului I. Din luna ianuarie 2011, pentru clasele I-VIII, acest program s-a 

transformat în programul „Lapte-corn-mere”. 

Număr beneficiari la data de 
21 septembrie 2010  în 

învăţământul 

Număr beneficiari la data 
de 31 ianuarie 2011  în 

învăţământul 

DIFERENŢA număr beneficiari 
LA ÎNCEPUTUL ŞI 

SFÂRŞITUL SEMESTRULUI 

Preşcolar Primar Gimnazial Preşcolar Primar Gimnazial 

 
Preşcolar 

= 
creştere 

 
Primar    

=  
scădere 

 
Gimnazial    = 

scădere 

6293 10311 10326 6346 10281 10244 53 30 82 

 TOTAL DIFEREN ŢĂ = SCĂDERE 59 
 

OBSERVAŢIE: Întrucât fluctuaţia numărului de beneficiari este relativ mare, se impune o 

monitorizare atentă a mişcărilor de elevi şi raportarea responsabilă, la sfârşitul fiecărei luni, a 

numărului real de beneficiari, pe cele trei categorii. 

 

12.4. Burse sociale. Burse de studii. Burse de merit. Procedura de acordare a acestor 

burse 

Banii pentru plata burselor acordate  elevilor din învățământul preuniversitar provin din 

bugetele locale, având ca surse de finanțare cotele defalcate din impozitul pe venit, sume de 

echilibrare primite de la bugetul de stat și veniturile proprii ale Consiliilor locale. 

În baza prevederilor HG nr. 558/1998, în limita procentelor de 1% și de 1,5% din 

numărul total de elevi din județul Sălaj, a fost aprobat numărul de 231 burse de merit și 

performanța, precum și 9 burse de studiu pentru semestrul II al anului școlar 2009/2010, până la 

media 9,98 inclusiv. 
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12.5. Transport elevi 

În semestrul I al anului școlar 2010/2011, în județul Sălaj a beneficiat de decontarea 

cheltuielilor de transport în conformitate cu prevederile art. 4 din  Anexa nr.1 la Ordinul MECT 

nr. 329/13.02.2007, un număr de 1.442 de elevi care nu pot fi școlarizați în localitatea de 

domiciliu în limita a 50 km, pe baza abonamentelor eliberate de unitățile de transport. Pe baza 

necesarului de credite solicitat de unitățile de învățământ din județ, au fost utilizate credite în 

valoare de 958.330 lei.  

 

12.6. Rechizite şi manuale şcolare 

În baza Legii nr. 126/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, privind 

acordarea de rechizite școlare, prin Ordinul MECTS nr. 4672/2009, a fost repartizată 

Inspectoratului Școlar Județean Sălaj suma de 238.281 lei pentru un număr estimat de beneficiari 

de 10.227 elevi. 

În baza necesarului transmis de unitățile de învățământ, au fost achiziționate, cu 

respectarea procedurilor de achiziții, rechizite în valoare de 184.466 lei pentru un număr de 

7.695 elevi. 

În anul școlar 2009/2010, în conformitate cu ordinul MECTS privind repartizarea 

sumelor pentru achiziția de manuale școlare pentru anul școlar 2009/2010, au fost achiziționate 

și distribuite în unitățile de învățământ din județul Sălaj, prin Depozitul de manuale al I.S.J., 

manuale școlare în valoare de 184.692 lei. 
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