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CONTEXT  LEGISLATIV  
 

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare; 

 Strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar bihorean 2017-2021; 

 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învătământ preuniversitar; 

 ORDIN  MENCŞ nr. 5079 din 2016, privind aprobarea Regulamentului-Cadru  de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5571 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ; 

 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare 

a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară; 

 Ordinul nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei 

corpului didactic; 

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar; 

 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-

cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-

cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii; 

 ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului “A doua Şansă“ cu  

modificări în OMEN Nr. 4093/2017; 

 ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea 

şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către 

cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, 

învăţători/învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de 

profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de 

instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile 

copiilor; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; 
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 O.M.E.N. 6576/20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării 

competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a; 

 O.M.E.N. nr.  4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016; 

 O.M.E.N. 5910/28.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la 

finalul clasei a IV-a; 

 O.M.E.N. 3459/05.03.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la 

finalul clasei a VI-a; 

 O.M.E.N. 3334/24.04.2014 privin organizarea și desfășurarea evaluării naționale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a, a VI-a; 

 ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării 

unei funcţii didactice; 

 ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educatiei, aprobată cu completări şi modificări 

prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare;  

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea nr. 29/2010 de modificare 

a Legii nr. 35/2007. 

Documente de referinţă:  

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România; 

 Strategia Naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii, 2015-2020; 

 Strategia Naţională pentru învăţământ terţiar, 2015-2020; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie; 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană 

în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);  

 Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015, Recâştigarea încrederii în educaţie. 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR- FILOSOFIE ORGANIZAŢIONALĂ 

ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE STRATEGICĂ 
 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor a asigurat cadrul teoretic şi practic care să permită 

implementarea în condiţii de eficienţă şi înaltă calitate, a elementelor constitutive ale filosofiei 

organizaţionale şi a direcţiilor de acţiune strategice propuse. 

 

 

 

 

Principiile Strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar bihorean subscriu liniilor 

valorice consecvente al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, stabilind următorul set de principii: 

Relevanţa mediilor de învăţare şi a politicilor educaţionale locale 

  Prin implementarea acestui principiu, se asigură implicit o fundamentare a ofertei 

educaţionale a unităţilor de învăţământ bihorene, în acord cu cerinţele beneficiarilor şi cu elementele 

de context local. Totodată, se are în vedere analiza şi valorificarea elementelor de specificitate în 

spaţiul comunitar rural-urban, în vederea ameliorării disparităţilor educaţionale. 

Acces şi participare la educaţie 
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 Politicile educaţionale judeţene au în vedere identificarea pârghiilor şi a măsurilor concrete 

de intervenţie în sensul facilitării accesului la educaţie, inclusiv pentru grupurile cu  risc de excluziune 

educaţională sau socială.  

Inovare şi dezvoltare  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor susţine idea orientării spre inovare a organizaţiilor şcolare, 

îşi asumă rolul proactiv în sprijinirea concretă a unităţilor de învăţământ în vederea dezvoltării 

inovatoare. Răspunsul instituţional al organizaţiilor şcolare către beneficiari şi stakholderi trebuie să 

fie unul centrat de adecvare şi performanţă. 

Calitate  

Sistemul de învăţământ în plan naţional este caracterizat prin diferenţe semnificative exprimate în 

termeni de calitate şi acces. Prin raportare la indicatorii agreaţi şi utilizaţi în sistemul European şi 

naţional pentru analiza sistemului educaţional, se va realiza o analiză a stării învăţământului bihorean, 

astfel încât  să fundamenteze liniile de acţiune în vederea asigurării calităţii demersului paideutic atât 

în rural cât şi în mediul urban. Implementarea unei culturi a calităţii în organizaţiile şcolare asigură 

premisele unei culturi a succesului, cu incidenţă asupra a tot ce înseamnă strategia organizaţională, 

politicile unităţilor de învăţământ, calitatea resurselor şi impactul activităților și a ofertei educaționale 

asupra comunității locale și asupra diferitelor grupuri de beneficiari sau de interese.  

Strategia educațională a județului Bihor vizează: 

- Implementarea măsurilor sau a liniilor de acţiune prevăzute de principalele documente 

strategice din domeniul educaţional, în contextul învăţământului local; 

- Realizarea profilului absolvenților unităților de învățământ preuniversitar care să asigure 

inserția socială și profesională adecvată, susținând astfel ideea eficacității sistemului 

educaţional; 

- Demersul paideutic în acord cu standardele de calitate, cu așteptările și nevoile beneficiarilor 

educației direcți, indirecți și ai stakeholderilor; 

-Oferta educațională de calitate, curriculum relevant pentru cerințele societății în general, 

pentru piața forței de muncă în general; 

-Implementarea unor modele manageriale care permit promovarea unei culturi a succesului, 

a excelenței; 

-Valorizarea rețelei unităților de învățământ din perspectiva rezultatelor obținute, a relațiilor 

dintre ele în planul cooperării; 

-Identificarea măsurilor de intervenție în sensul asigurării unei infrastructuri educaționale 

moderne; 

-Stimularea parteneriatelor instituționale autentice, benefice dezvoltării organizațiilor școlare; 

  

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE FUNDAMENTATE PE DIAGNOZA 

LA NIVELUL JUDEŢULUI BIHOR CARE SUSŢIN OPŢIUNILE STRATEGICE 

 

  

 Susţinerea organizaţiilor şcolare bihorene în implementarea politicilor educaţionale 

naţionale şi locale, adaptarea acestora la contextul organizaţional specific şi promovarea unor 

modele manageriale centrate pe adecvare şi succes; 
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 Adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, în vederea creşterii gradului de 

inserţie socială şi profesională a absolvenţilor; 

 Implicarea activă a echipelor manageriale la nivelul managementului de contingenţă care 

să genereze stabilitate şi echilibru instituţional, motivarea şi implicarea tuturor actorilor din 

comunitatea şcolară. 

 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE 

1. asigurarea accesului elevilor la educaţie de calitate, stimularea participării şcolare şi 

a progresului academic; 

2.asigurarea mediilor educaţionale relevante, deschise spre modele manageriale de 

succes, eficiente în asigurarea educaţiei sustenabile; 

3.compatibilizarea învăţământului preuniversitar bihorean, din punct de vedere 

calitativ şi structural cu mediul educational European; 

       4. stimularea implicării active şi consecvente în educaţia şi formarea profesională, în  

activităţile de dezvoltare a carierei didactice; 

 5. susţinerea acţiunii de dezvoltare a unei infrastructuri şcolare competitive în contextul 

unui parteneriat comunitar eficient. 

 
ORGANIGRAMA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 
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CAPITOLUL I – REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT  
 

Reţeaua şcolară 

Pentru emiterea „ avizului conform” privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 

propusă de către autorităţile administraţiei publice locale, în anul şcolar 2017 - 2018, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor a avut în vedere următoarele criterii: 

 

- Respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea unităților de 

învățământ preuniversitar 

 

- Calitatea educației furnizate de către unitățile de învățământ preuniversitar corelată cu 

standardul național de acreditare/ autorizare sau evaluare periodică; 

 

- Asigurarea finanțării de bază pentru toți copiii/ elevii din învățământul preuniversitar de 

stat și particular și analiza eficienței utilizării resurselor financiare, materiale și umane 

de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

 

- Încadrarea cheltuielilor unității de învățământ în fondurile alocate pentru finanțarea de 

bază și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice aprobate; 

 

- Respectarea prevederilor art. 19 din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu 

modificările și completările ulterioare, privind efectivele de elevi și copii ale unităților 

de învățământ 

 

- Respectarea legislației în vigoare privind operațiunile specifice de înființare, desființare 

sau reorganizare a unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

 

- Respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de ”Colegiu” 

precum și respectarea prevederilor legale privind menținerea titlului de ”Colegiu”; 

 

- Respectarea cerințelor standardelor de autorizare provizorie/ acreditare 

 

 

EVOLUŢIA REŢELEI ŞCOLARE ÎN PERIOADA 2013 – 2018 

UNITĂTI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU 

PERSONALITATE 

JURIDICĂ DIN 

JUDEȚUL BIHOR 

  2013-

2014 
2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 
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COLEGII/LICEE 49 52 51 50 48 

ȘCOLI GIMNAZIALE 103 101 102 102 101 

ȘCOLI PRIMARE 2 2 2 2 2 

GRĂDINIȚE  21 18 18 18 18 

TOTAL GENERAL 175 173 173 172 169 

 

 

ANALIZA REŢELEI  ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 

În anul şcolar 2017 – 2018, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică s-

a modificat la nivel liceal, operându-se fuzionarea prin contopire a Liceului Tehnologic ”George 

Barițiu” din Oradea și a Liceului Tehnologic ”Ioan Bococi” rezultând astfel o nouă unitate de 

învățământ cu personalitate juridică Liceul Tehnologic Special Nr. 1 din Oradea. Astfel, din cele 50 

de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică de nivel liceal existente în anul 2016-2017, au rămas 

48 de unităţi. La nivelul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din învăţământul gimnazial 

s-a produs o singură modificare, în speță, Școala Gimnazială Nr. 1 Șerani devind structură arondată 

Liceului Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod. 

 

Reteaua centralizată a unităților de învățământ cu personalitate juridică, în anul scolar 2017 – 

2018 

 

 

TIP UNITATE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNITĂTI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU 

PERSONALITATE 

JURIDICĂ 

MEDIU   

URBAN RURAL   
COLEGII/LICEE 48 38 11   
ȘCOLI GIMNAZIALE 101 18 83   
ȘCOLI PRIMARE 2 0 2   
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GRĂDINIȚE CU PROGRAM 

PRELUNGIT 18 17 1   
GRĂDINIȚE CU PROGRAM 

NORMAL 0 0 0   
TOTAL  169      

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Reteaua centralizată a unităților de învățământ – structuri arondate, în anul scolar 2017 – 2018 

 

TIP UNITATE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT  UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT - 

STRUCTURI 

ARONDATE 

MEDIU 

URBAN RURAL 

COLEGII/LICEE 0 0 0 

ȘCOLI GIMNAZIALE 69 5 64 

ȘCOLI PRIMARE 140 8 132 

GRĂDINIȚE CU PROGRAM 

PRELUNGIT 65 30 35 

GRĂDINIȚE CU PROGRAM 

NORMAL 322 29 293 

 

 

 

 

 

    

29%

59%

1%

11%

0%

UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU 
PERSONALITATE JURIDICĂ, 

an școlar 2017 - 2018
COLEGII/LICEE

ȘCOLI GIMNAZIALE

ȘCOLI PRIMARE

GRĂDINIȚE CU PROGRAM 
PRELUNGIT
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1.2.Implementarea programului „A Doua Şansă”  

INDICATORI SPECIFICI DERULĂRII PROGRAMULUI „A DOUA ŞANSĂ” ÎN  

JUDEŢUL BIHOR 

 

 Unitățile de învățământ în care s-a desfăşurat programul „A doua şansă”  

 

 

COLEGII/LICEE
0% ȘCOLI GIMNAZIALE

10%

ȘCOLI PRIMARE
21%

GRĂDINIȚE CU 
PROGRAM 
PRELUNGIT

9%

GRĂDINIȚE CU 
PROGRAM 
NORMAL

60%

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  STRUCTURI

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

10/299 

 

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de învăţământ Nivelul de învățământ pentru ”A 

doua șansă” 

1. Școala Gimnazială ”Lucreția Suciu” Oradea primar, gimnaziu 

2.  Școala Gimnazială nr. 1 Finiș  

Structura Școala Gimnazială nr. 2 Ioaniș 

primar 

3.  Liceul Tehnologic nr. 1 Dobrești 

 

primar 

4. Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău 

Structura Școala Gimnazială nr. 2  

Borumlaca 

gimnaziu  

 

primar 

5. Școala Gimnazială ”Miskolczy Karoly” 

Mișca 

gimnaziu 

6. Școala Creștină Privată din Cartierul 

Rromilor Tinca 

(unitate de învăţământ particular) 

primar 

 

 

Cadre didactice implicate în programul “A doua şansă” 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice care 

predau în 

programul „A 

doua şansă”, 

în anul şcolar 

2017-2018, 

nivel primar 

 

 

 

din care: număr 

cadre didactice 

care au fost 

formate în anul 

şcolar 2017-

2018 pentru 

implementarea 

programului „A 

doua şansă”, 

nivel primar 
(situaţia până la 

31 martie 2018)  

Număr cadre 

didactice care 

predau în 

programul „A 

doua şansă”, în 

anul şcolar 

2017-2018, 

nivel 

gimnazial 

 

 

 

din care: număr 

cadre didactice 

care au fost 

formate în anul 

şcolar 2017-

2018 pentru 

implementarea 

programului „A 

doua şansă”, 

nivel gimnazial 
(situaţia până la 

31 martie 2018) 

1. Liceul Tehnologic nr. 1 

Dobreşti 

4 0   

2. Şcoala Gimnazială nr. 1 Finiş   11 0 

3. Şcoala Gimnazială „Lucreţia 

Suciu” Oradea 

2 0 9 0 

4.  Şcoala Gimnazială „Miskolczy 

Karoly” Mişca 

  7 1 

5. Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu 

de Barcău 

3 0 7 0 

6. Şcoala Creştină Privată din 

cartierul Romilor Tinca 

3 0   
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7. TOTAL 12 0 32 1 

 

Din analiza datelor statistice referitoare la formarea cadrelor didactice implicate în programul 

„A doua şansă”, se desprinde constatarea conform căreia rezultă o situaţie deficitară a acestui segment 

de formare profesională, fapt pentru care unul dintre obiectivele  îmbunătăţirii calităţii acestui 

program va consta în  identificarea şi soluţionarea nevoilor de formare profesională a acestor cadre 

didactice. 

Totuşi, în acest context, cadrele didactice implicate în desfăşurarea programului „A doua 

şansă” au  beneficiat de materialele didactice rezultate din proiectul ”Educația - șansă către societatea 

cunoașterii” (POSDRU/162/2.2/S/136375) implementat de Ministerul Educației Naționale prin 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) în perioada aprilie 2014 

– octombrie 2015. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară – 2 ”Corelarea 

învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.2 – ”prevenirea și 

corectarea părăsirii timpurii a școlii”. Obiectivul general a vizat creșterea calității serviciilor 

educaționale furnizate de către sistemul de învățământ de stat, cu scopul diminuării numărului de 

persoane care abandonează sistemul de învățământ obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod real 

persoanele aflate în situație de risc de părăsire a școlii, prin dezvoltarea și implementarea de programe 

moderne, aflate în strânsă legătură cu dinamica actuală a pieței muncii.  

Pentru atingerea obiectivelor, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management 

al Proiectelor cu Finanțare Externă, a desfășurat, pe parcursul celor 19 luni de implementare a 

proiectului, o serie de activități, printre care, pentru programul de tip ”A doua șansă” – destinat 

recuperării tinerilor care au abandonat învățământul obligatoriu și au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite: 

- Dezvoltarea unui ghid transdisciplinar și a instrumentelor TIC inovatoare suport. Ghidul 

transdisciplinar a transpus în format interactiv, digital, reprezentând suportul informatic 

de desfășurare a cursului transdisciplinar destinat programelor de tip ”A doua șansă”; 

- Formarea cadrelor didactice care predau în programele speciale de tip ”A doua șansă”, în 

vederea aplicării la clasă a ghidului transdisciplinar și a instrumentelor TIC dezvoltate; 

- Aplicarea propriu-zisă la clasele de tip ”A doua șansă”, evaluarea elevilor, certificarea și 

acordarea subvențiilor. 

Pagina web a proiectului: http://proiecte.pmu.ro/web/a_doua_sansa va rămâne în continuare o 

legătură activă și o sursă de informații utile pentru toți cei interesați (inclusiv pentru cei din județele 

în care nu a fost implementat proiectul) de materialele dezvoltate în cadrul proiectului, rezultate 

obținute, resursele dezvoltate, oferta educațională și alte informații relevante despre proiect.  

 

 Beneficiarii programului „A doua şansă” 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Număr cursanţi 

cuprinşi în 

programul „A doua 

şansă” înv.primar în 

anul şcolar 2017-

2018 (situaţia la 30 

iunie 2018)  

 

 

 

din care: 

număr de 

cursanţi care 

au finalizat 

Număr cursanţi 

cuprinşi în programul 

„A doua şansă” înv. 

secundar inferior în 

anul şcolar 2017-

2018 (situaţia la 30 

iunie 2018) 

 

 

 

din care: număr 

de cursanţi care 

au finalizat 

programul ADS 
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programul 

ADS înv. 

primar în anul 

şcolar 2017-

2018 (situaţia 

la 30 iunie 

2018) 

înv. secundar 

inferior în anul 

şcolar 2017-

2018 (situaţia la 

30 iunie 2018) 

1. Liceul Tehnologic nr. 

1 Dobreşti 

32 18   

2. Şcoala Gimnazială 

nr. 1 Finiş 

  56 47 

3. Şcoala Gimnazială 

„Lucreţia Suciu” 

Oradea 

56 16 22 1 

4.  Şcoala Gimnazială 

„Miskolczy Karoly” 

Mişca 

  39 2 

5. Liceul Tehnologic nr. 

1 Suplacu de Barcău 

12 9 42 4 

6. Şcoala Creştină 

Privată din cartierul 

Romilor Tinca 

19    

 TOTAL 119 43 159 54 

 

 

 Dificultăţi întâmpinate în implementarea programului “A doua şansă” 
În cadrul programului „A doua șansă”, de nivel secundar inferior, mulți elevi se înscriu în baza 

deciziei Serviciului de Probaţiune Bihor, conform căreia li se impune urmarea unui curs de 

pregătire şcolară şi profesională; aceşti elevi frecventeză cursurile doar pe perioada impusă de 

Serviciul de Probaţiune, după care abandonează cursurile, motiv pentru care există mulţi elevi cu 

situaţia şcolară neîncheiată. 

În cazul școlilor gimnaziale care desfășoară programul „A doua șansă”, majoritatea elevilor 

înscrişi la nivelul secundar inferior, parcurg doar modulele pentru educaţia de bază, nu 

frecventează orele de pregătire practică şi nu au echivalate orele de instruire practică  în baza unor 

adeverinţe de la locul de muncă; aceştia, la final de ciclu, rămân cu situaţia şcolară neîncheiată.   

 

Nevoi de formare, de resurse educaţionale pentru program 
- formarea periodică (anuală) a cadrelor didactice, în special a cadrelor didactice noi care 

nu au mai predat în cadrul programului „A doua șansă”; 

- perfecționarea cadrelor didactice se poate realiza în funcție de următoarele teme propuse:        

metode de lucru cu persoanele adulte; tehnici de motivare, consiliere și informare a 

persoanelor adulte, fără educație, provenite din medii defavorizate; cursuri pentru 

dezvoltarea competențelor digitale, a competențelor lingvistice (limba romani) și a 

competențelor de consiliere; 

- organizarea unor mese rotunde cu schimb de experienţă în domeniul „A doua șansă”; 
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- materiale didactice specifice. 

 

Propuneri de îmbunătăţire a Metodologiei privind organizarea procesului de 

învăţământ în cadrul programului ,,A doua şansă”:  

- posibilitatea încheierii unui contract de parteneriat între unitatea de învăţământ, unitatea 

administrativ teritorială şi operatorul economic, unde să fie stabilite condiţiile de 

colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor; încheierea unui contract individual de 

pregătire practică între elev, respectiv părintele, tutorele, sau susţinătorul legal în cazul 

elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ;  

- ar fi indicat ca pregătirea practică să fie exclusiv gestionată de către şcolile profesionale, 

licee tehnologice (notele, creditele privind practica comasată şi instruirea practică să nu 

figureze în catalogul şcolii gimnaziale, deoarece îngreunează încheierea situaţiei şcolare 

prin neprezentarea acestora la pregătirea practică), absolvirea ciclului inferior al liceului 

fiind condiţionată de parcurgerea integrală a orelor de instruire practică; 

- recomandăm ca elevii care au parcurs toate modulele din educaţia de bază, mai puţin orele 

de instruire practică  şi practica comasată să poată fi încheiaţi pentru învăţământul 

gimnazial, să li se poată elibera foaia matricolă pentru învăţământul gimnazial, iar 

certificatul inferior al liceului să-l obţină acei elevi care au parcurs integral orele de 

instruire practică şi practica comasată. 

 

Alte aspecte relevante 
- este necesară elaborarea documentelor școlare  specifice programului "A doua şansă": 

cataloage, registre matricole, în care să se evidenţieze distinct atât media modulului 

parcurs, cât şi numărul de credite aferente modulului; cataloagele să fie prevăzute  şi cu 

rubricatură pentru modulele restante, deoarece elevii care au un procent de 75% din 

numărul total de credite alocate unui an de studiu, pot fi înscrişi în anul de studiu următor, 

aceştia având posibilitatea parcurgerii modulelor restante sau nepromovate,  pe parcursul 

programului. 

 

1.3 Date privind unitățile de învățământ 

 Asigurarea condițiilor din unitățile de învățământ în funcție de sursa de încălzire 

Total clădiri Centrală pe 

curent 

Centrală 

proprie pe 

lemne 

Centrală pe 

gaz 

Centrală pe 

combustibil 

lichid 

Sobe cu 

lemne 

847 2 401 58 20 366 

 

Situația autorizațiilor ISU la unitățile de învățământ din județul Bihor. 

Total clădiri Clădiri cu autorizație 

ISU, inclusive cele 

care nu necesită 

Clădiri în curs de 

obținere a 

autorizației ISU 

Clădiri fără 

autorizație ISU 

847 635 104 108 

 

Situația autorizațiilor sanitare de funcționare la unitățile de învățământ din județul Bihor. 
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Total clădiri Clădiri cu autorizație 

sanitară de funcționare 

Clădiri în curs de 

obținere a 

autorizației sanitare 

de funcționare 

Clădiri fără 

autorizație sanitară 

de funcționare 

847 673 80 94 

 

Situația lucrărilor investiționale (construcții noi, reparații capitale, reabilitări, extinderi) la 

unitățile de învățământ din județul Bihor. 

Total unități de învățământ cuprinse cu 

lucrări investiționale 

Construcții noi Extinderi, reparații 

capitale, reabilitare, 

modernizare 

91 11 80 

 

Situația microbuzelor școlar la unitățile de învățământ din județul Bihor 

Total microbuze școlare Alocate de la Ministerul 

Educației Naționale prin școli 

Alocate de la Ministerul 

Dezvoltării prin primării 

162 101 61 
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CAPITOLUL   II –  MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE 
 

2.1 Casa Corpului Didactic a Județului Bihor 

 

Obiectivele stabilite în Planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor este principalul organizator de formare continuă 

pentru  personalul didactic din învăţământul preuniversitar bihorean, în conformitate cu Legea  nr. 1/ 

2011, Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Casei Corpului Didactic, OMECTS 5554/2011. Proiectarea activităţii Casei Corpului 

Didactic a Judeţului Bihor are la bază principiile adecvării, eficienţei şi ameliorării permanente.  

Activitatea desfăşurată de CCD Bihor, în anul școlar 2017-2018, a urmărit atingerea 

obiectivelor formulate în documentele de proiectare managerială. Obiectivele propuse, vizând 

calitatea actului educaţional, impactul formării continue şi susţinerea dezvoltării profesionale prin 

proiecte și parteneriate, au derivat din politica educaţională MEN, Strategia de dezvoltare a I.Ş.J. 

Bihor și nevoia de formare identificată la nivelul judeţului Bihor, precum şi din valorificarea 

experienţei dobândite în domeniul formării de C.C.D. Bihor. 

 

Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.Ş.J. Bihor  în domeniul dezvoltării resurselor umane 

Obiectivele generale și specifice ale C.C.D. Bihor au fost corelate cu obiectivele strategice ale 

I.Ş.J. Bihor în domeniul dezvoltării resurselor umane şi al perfecţionării / formării continue a cadrelor 

didactice și cu strategia M.E.N: asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului 

didactic prin monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de 

învăţământ preuniversitar; perfecţionarea personalului didactic pentru aplicarea noului curriculum şi 

abordarea unor strategii didactice eficiente prin cuprinderea unui număr cât mai mare de cadre 

didactice la cursurile de formare; descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului 

educativ, la nivelul instituţiilor de învăţământ; asigurarea incluziunii, egalității de șanse şi 

performanței școlare; educaţia permanentă în vederea extinderii specializării şi perfecţionării; 

formarea cadrelor didactice în vederea utilizării unor practici didactice moderne şi a asumării 

responsabilităţii faţă de creșterea calităţii actului de predare-învățare-evaluare; asigurarea unui climat 

de muncă eficient bazat pe cooperare şi lucrul în echipă; menţinerea legăturii cu instituţiile ierarhic 

superioare şi cu cele abilitate în domeniul educației și al formării continue. 

 

 Considerații privind gradul de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente. Comentarii. 

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, ca furnizor de programe de formare continuă 

asigură cadrul de implementare a calităţii în educaţie. Obiectivele formulate în documentele de 

proiectare managerială, la începutul anului școlar, au vizat diagnosticarea obiectivă a nevoii de 

formare pentru fundamentarea ofertei de programe, asigurarea calității și a egalității de șanse, 

monitorizarea impactului activităților de formare, asigurarea climatului de muncă necesar dezvoltării 

personale și profesionale, acreditarea de noi programe de formare. Programul managerial al casei 

corpului didactic a fost elaborat prin precizarea  și planificarea tuturor resurselor necesare: umane, 

materiale, financiare,  în conformitate cu direcțiile strategice ale M.E.N. și I.Ş.J Bihor și cu 

respectarea cadrului legislativ în vigoare. Planul operaţional a cuprins programe/acţiuni pentru care 

au fost precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate aşteptate), resursele utilizate (umane, 
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materiale, financiare, de informaţie, de timp, de expertiză etc), termenele de realizare, 

responsabilităţile, precum şi indicatorii de realizare (reperele observabile ale atingerii obiectivelor 

propuse). 

 

Domeniul: Perfecţionare / Formare continuă pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar (programe acreditate/ avizate MEN) 
Oferta de programe de formare continuă răspunde exigențelor actuale de pregătire și formare 

continuă, racordându-se noilor direcții, tendințe și strategii de dezvoltare naționale și europene.  

Oferta de programe acreditate/avizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv Direcţia 

Generală Management Preuniversitar a fost elaborată conform precizărilor MEN, transmisă unităţilor 

de învăţământ din judeţ şi postată pe site-ul instituţiei. Oferta de programe a fost prezentată, la 

începutul anului școlar, unui număr de 2185 cadre didactice și s-a bazat pe  identificarea şi analiza 

nevoii de formare, diagnosticate prin: aplicarea de chestionare de investigare a nevoii de formare 

(chestionar nr. 982/28.08.2017), 1538 chestionare aplicate cadrelor didactice din mediul urban şi 

rural; 12 interviuri aplicate inspectorilor şcolari (ghid de interviu nr. 978/28.08.2017), 55 interviuri 

directorilor și directorilor adjuncți din unităţile de învăţământ (ghid de interviu nr. 977/28.08.2018), 

115 chestionare de investigare aplicate responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de 

învăţământ, 51 chestionare profesorilor pentru învăţământul profesional şi tehnic, 295 chestionare 

profesorilor pentru învăţământul primar, 195 profesorilor pentru învăţământul preşcolar, 11 

chestionare profesorilor documentariști. Au fost consultate rapoarte, statistici ale inspectorilor școlari, 

responsabililor cu dezvoltarea profesională, directorilor de unităţi şcolare, formatorilor colaboratori 

externi și celor din activităţile desfăşurate în parteneriat, precum și chestionare de evaluare a 

programelor derulate în anul şcolar 2016-2017, rapoarte ale metodiştilor ISJ /CCD, date provenind 

din fişele de evaluare a programelor de formare şi a chestionarelor de impact. 

 

Gradul de răspuns  privind nevoia de formare, pe categorii de personal didactic 

 
Programe de formare ale C.C.D. Bihor - Raportul programe de formare acreditate versus 

programe avizate MEN respectă cadrul metodologic legal privind participarea personalului didactic 
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și didactic auxiliar la programe de perfecționare prin sistemul acumulării de credite, O.M.E.C.T.S. 

Nr. 5562/2011, în concordanță cu Metodologia formării continue a personalului didactic, de 

conducere, îndrumare și control și cu standardele profesionale pentru profesia didactică O.M.E.C.S.T. 

Nr. 5561/2011.  C.C.D. Bihor, ca furnizor de formare continuă, deține acreditare pentru 16 programe 

de formare continuă, iar Oferta de formare, avizată M.EN., cuprinde programe propuse de profesori 

metodiști ai C.C.D.Bihor, inspectori școlari și programe de formare ale partenerilor externi, 

colaboratori, specialiști în domeniul educației. În anul școlar 2017-2018, CCD Bihor a răspuns 

solicitărilor de formare continuă unui număr total de 3272 cadre didactice, personal de conducere, 

îndrumare și control și personal didactic auxiliar.  

 

Distribuția beneficiarilor programelor de formare pe categorii de personal didactic și 

didactic auxiliar 

 
 

Dintre acestea, 1250 cadre didactice au absolvit programe de formare acreditate M.E.N., iar 

2022 programe din Oferta de programe de formare continuă, avizată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 

38477/29.11.2017. În activitatea de formare se evidențiază un interes crescut pentru programele ce 

asigură dezvoltarea competenţelor de didactică generală, în special pentru cadrele didactice 

debutante, dar și cele de asigurarea a calității în structurile educaționale sau de management al 

carierei: Pro Paideia. Educație permanentă în contextul social actual. Programele de dezvoltare a 

competenţelor de colaborare: Parteneriat educaţional şcoala-comunitate, de educație pentru 

sănătate: Educație pentru sănătate în școala românească și de comunicare: Comunicare eficientă 

în mediul educațional s-au bucurat de un larg interes, din partea tuturor categoriilor de personal 

didactic, indiferent de vechimea în învățământ. Porgramul O șansă pentru fiecare. Educația 

grupurilor dezavantajate a fost foarte popular în rîndul cadrelor didactice provenind din mediul rural. 

Programul Abilitarea curriculară a cadrelor didactice pentru clasa pregătitoare, aflat în strategia 

M.E.N. de dezvoltare a resurselor umane, a înregistrat în acest an un total de 75 cadre didactice (secția 

română și maghiară), având în vedere faptul că în anii precedenți, la nivelul județului nostru s-au 

derulat mai multe grupe și stagii de formare. La începutul anului școlar s-au înregistrat solicitări din 

partea profesorilor diriginți, pentru programul de dezvoltare profesională: „Consiliere educațională” 
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(limba română și maghiară). Se evidențiază un interes crescut, comparativ cu anii anteriori,  pentru 

programele destinate debutanților, pregătirea cadrelor didactice pentru examenul național de 

definitivare în învățământ și concursul național de titularizare, iar rezultatele obținute de cadrele 

didactice demonstrează eficiența organizării lor. De un interes constant se bucură programele de 

dezvoltare personală și profesională care răspund provocărilor actuale: „Copilul dificil în 

clasă/grupă. Tehnici de intervenție”, dar și cele de creare a resurselor educaţionale, adecvate noului 

curriculum: „Dezvoltarea de noi competenţe privind curriculumul revizuit pentru educaţia 

timpurie”. 

 

Programe din Oferta de formare continuă, avizată M.E.N., derulate în 2017-2018 

 

 
 

Comparativ cu anul școlar precedent, în care C.C.D. Bihor a răspuns solicitărilor unui număr 

total de 1841 cadre didactice, în anul școlar 2017-2018, a crescut capacitatea instituțională de livrare 

a programelor de formare, datorită extinderii echipei de formatori și a locațiilor în cadrul majorității 

programelor de formare.  
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Programe acreditate MEN, furnizate de CCD Bihor în 2017/2018 

 

În scopul asigurării unei oferte de formare în concordanță cu nevoile identificate și în 

conformitate cu strategia I.S.J. și M.E.N., de dezvoltare a resursei umane, C.C.D. Bihor a propus și a 

obținut, în anul școlar 2017-2018, acreditare pentru 3 programe de formare continuă. „Engleza pas 

cu pas, dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză” (nivel A2-B1 CECRL), 

„Consiliere și orientare în mediul școlar” (în parteneriat cu CJRAE) și „Educație pentru sănătate 

în școala românească” (în parteneriat cu DSP Bihor). 

Pe întreg parcursul anului școlar, s-a avut în vedere acoperirea nevoilor de formare a tuturor 

categoriilor de cadre didactice, din mediul urban și rural. Pentru a facilita accesul cadrelor didactice 
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din mediul rural, s-au organizat stagii de formare în locațiile acreditate, pe zone, din județ: Marghita, 

Beiuș, Bratca, Popești precum și în locațiile CDI din județ, astfel încât procentul acestor beneficiari 

se află într-o continuă creștere.  

 

Distribuția beneficiarilor programelor de formare, în funcție de mediul de proveniență 

 

 

Prin urmare, oferta de programe corespunde exigențelor actuale de pregătire și formare 

continuă ale cadrelor didactice, dovadă fiind rezultatele analizei și interpretării chestionarelor de 

feedback ale participanților la programele C.C.D. Bihor și rezultatele obținute de cadrele didactice la 

examenul național de definitivare în învățământ și la concursul de ocupare a posturilor vacante. 

Domeniul: Parteneriat extern 

Programe de formare în parteneriat. În scopul livrării programelor solicitate de diferite categorii 

de personal didactic și didactic auxiliar s-au organizat programe de formare în parteneriat cu centre 

de formare locale și naționale. În parteneriat cu SC School Consulting a fost organizat cursul 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pentru operatori de date personale. În cadrul 

parteneriatului cu Asociația Top Formalis și Facultatea de Psihologie, Universitatea din Oradea, s-a 

urmărit pregătirea cadrelor didactice pentru a răspunde problemelor și provocărilor actuale, din 

educație, cu care se confruntă cadrele didactice: Fizionomia în artă și în activitatea didactică, 

Artterapia ca metodă în dezvoltarea comportamentală, emoțională și socială a elevilor, Tehnologia 

și viața socială a copiilor și adolescenților și Educație și intervenție prin povești terapeutice. În 

cadrul parteneriatului cu CCD Brăila, s-a derulat programul de formare acreditat: Informatică și TIC 

pentru gimnaziu-clasa a V-a destinat profesorilor de informatică. 

S-au încheiat parteneriate cu centre de formare naționale pentru implementarea unor noi 

programe de formare: Asociația START PENTRU FORMARE  Educație non-formală și tehnici 

alternative de învățare,  Inovații curriculare în învățământul primar, programe destinate cadrelor 

didactice din învățământul primar, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și 

Tehnic Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor, destinat diriginților și 

consilierilor școlari. Cu Fundația Educating for an Open Society din Timișoara s-a urmărit 

implementarea cursului Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative. 

Pentru buna pregătire a personalului didactic participant la concursul de ocupare a funcţiilor 

de director şi director adjunct, respectiv înscrierea în Corpul naţional al experţilor în managementul 

educaţional, s-a avut în vedere colaborarea cu furnizori de formare profesională externi, pentru 
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programe autorizate ANC: „Formator”, „Metodist” (School Consulting, Sighișoara), Leadersip și 

Management în organizațiile școlar (Asociația ProEuro Cons).  

În activitatea de formare subliniem impactul pozitiv al implicării unor parteneri, furnizori de 

programe, fără alocarea de resurse bugetare: Consiliul Britanic, Universitatea din Zevebergen Belgia, 

Music as therapy Anglia, Institutul Francez, Colegiul Psihologilor din România, Asociaţia Română 

de Psihologie Comunitară, ARPC, Asociaţia CES, Asociaţia Naţională a Profesorilor Psihopedagogi 

„Orizont”, Pyramid Center, Fundaţia Ruhama etc. Au fost reactualizate parteneriate vechi, s-au 

încheiat 44 protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, ONG-uri, centre de formare naționale 

și internaționale, unități deconcentrate, C.C.D.-uri și alte instituții abilitate privind educația adulților.  

 

Domeniul: Activități metodice, științifice și culturale exercită un interes constant din partea 

cadrelor didactice. Mesele rotunde, sesiunile de comunicări și simpozioanele organizate de C.C.D. 

Bihor, în parteneriat cu Universitatea din Oradea și IS.J. Bihor au atras participarea unui număr de 

958 cadre didactice, înregistrându-se o creștere calitativă, comparativ cu anii precedenți, mai ales 

referitor la modul de elaborare și prezentare a materialelor supuse dezbaterilor și a tematicii abordate, 

lucrările evidențiindu-se prin creativitate și inovație didactică. Au fost prevăzute sesiuni științifice 

pentru cadrele didactice care predau în învățământul minorităților naționale (limba maghiară).  

 

Participarea cadrelor didactice la activitățile metodice, științifice și culturale 

 
 

În cadrul activităților specifice desfășurate în mediul rural s-a înregistrat un număr de 183 

participanți: Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție, (Ștei), Dimensiunea socială a 

educației. Perspectiva reducerii excluziunii sociale prin educație (Șimian, Vășad), Problematica 

adaptării școlare (Săcueni, Bogei), iar la cele destinate educației adulților, din zonele defavorizate și 
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a grupurilor vulnerabile, 104 participanți: „Învăţarea prin cooperare/ABC- ul cooperării” (Oradea), 

Integrarea grupurior vulnerabile (Tinca). 

Pe parcursului anului școlar 2017-2018 s-au desfășurat activităţi culturale, de loisir şi sport, 

pentru petrecerea timpului liber: 

Excursii tematice  și de team- building, spectacole: „Zâmbet de copil”, spectacol dedicat zilei de 1 

Iunie;/Palatul Copiilor Oradea; „Dar de colind”, şezătoare populară, decembrie, 2017/C.C.D. Bihor; 

lansări de carte: „De la grădiniță la școală”, Galina Pantea; „Scrieri pentru copii de la Bunica”, 

Viorica Furcoiu; „În sfera tăcerii”, Maria Hulber; Vernisaje: Aranjamente festive-expoziţie origami; 

Omagiu Poetului Național, expoziție de creații artistico-plastice realizate în cadrul proiectului cultural 

educativ al Școlii Gimnaziale „Oltea Doamna”, Oradea; Expoziție în spiritul sărbătorilor de iarnă, cu 

produse realizate de Ascociația SOS Autism; „Planeta Ursuleților"- expoziție de mărțișoare, în cadrul 

proiectului educativ al GPP 3 Ursuleți, Oradea; „Tradiții și obiceiuri de primăvară" expoziție de 

lucrări plastice, în cadrul proiectului cultural-educativ; Icoane pe sticlă - expoziţie de Paști; Expoziție 

de carte școlară și materiale didactice auxiliare, Editura CD PRESS, București; Expoziție de 

diseminare în cadrul proiectului ERASMUS + KA201; Expoziție de creații artistico-plastice „Învață-

mă să dăruiesc”, 2018. 

  Domeniul: Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii  

În cadrul editurii Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, s-a asigurat editarea de 

reviste,  buletine informative, ghiduri metodologice, culegeri și manuale, în scopul facilitării 

accesului cadrelor didactice la resurse educaționale și materiale didactice inovative, dar și al stimulării 

progresului și cercetării în activitatea didactică și al promovării exemplelor de bună practică în 

învățământul preuniversitar bihorean: Revista Didactica Militans, nr. 5/2018, Revista Sfera, nr. 

2/2017, 3/2018, Revista Zâmbet de copil 3/2018, Revista psihopedagogiei generale, Volumul VII, 

Nr. 7/2017, Petronela Suciu, Mariana-Florina Baicu: Ghid de bune practici în cadrul proiectului 

educațional ,,Fii fericit dăruind”, Ramona-Manuela Tătar: Limba și literatura română: 40 de teste 

pentru Evaluarea Națională. Clasa a VIII-a, Teodora Pantazi, Carmen Ilisie, Anca Tirla: Jocuri 

și scenarii: produs final al parteneriatului strategic Erasmus+ KA2 ,,Valuing play”, Bodiu Carmen 

(coord.): Pedagogia spiritului critic etc.  

 

Domeniul: Informare, documentare şi consultanţă 

S-au desfășurat activități care au vizat:  

- Asigurarea de consultanţă și informare pentru perfecţionare/dezvoltare profesională şi examene; 

consultanţă faţă în faţă, la cerere, privind consilierea cadrelor didactice în vederea înscrierii la 

programe de formare, consultanţă prin telefon, email.  S-a avut în vedere consilierea profesională 

și îndrumarea metodologică a responsabililor cu dezvoltarea profesională, bibliotecarilor, 

profesorilor documentariști, precum și coordonarea  activităților de formare destinate acestora. 

La începutul anului școlar, a fost stabilită organizarea întâlnirilor tematice a bibliotecarilor 

școlari: Metode de bune practici în bibliotecile şcolare. Rolul şi importanţa bibliotecii în 

educaţie – 26 octombrie 2017, Lectura, primii paşi spre cunoaştere – 31 mai 2018. A mai avut 

programul educativ Luna Internaţională a Bibliotecii Şcolare şi manifestarea cultural-ştiinţifică 

Biblioteca, paradisul cunoaşterii, cea din urmă organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Bibliotecarului, a Cărţii şi a Drepturilor de Autor. S-a avut în vedere proiectarea activităților 

cu responsabilii CDI, a cercurilor pedagogice și a întâlnirilor de lucru semestriale, privind 

creșterea eficienței și  implicării acestora în viața școlii și a comunității: Metoda proiectului în 

C.D.I., Informație v. cunoaștere. Metode de prelucrare a informației. Proiectul rețelei de centre 
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de documentare și informare a fost realizat prin corelarea propunerilor unităților de învățământ 

din județ, operatori economici, comunitatea locală. La nivelul județului Bihor funcționează 28 de 

centre de documentare și informare care își desfășoară activitatea conform O.M.E.C.T.S. 5556/ 

2011, Regulament de Organizare și Funcționare a Centrelor de Documentare și Informare. 

Coordonarea metodologică a C.D.I.-urilor se realizează pe baza Planului Managerial, Graficului 

de monitorizare semestrială, întâlnirilor/ședințelor de lucru pe zone, cu profesorii documentariști 

și cercurilor pedagogice semestriale. 

- Actualizarea bazelor de date necesare activităţii compartimentelor CCD: formatori,  unităţi de 

învăţământ, colaboratori, metodişti ISJ și, pentru ușurarea efectuării statisticilor, s-a ţinut, 

electronic, evidenţa cursurilor şi a cursanților, însă este necesară o mai bună colaborare cu I.Ș.J. 

Bihor pentru realizarea eficientă a bazelor de date privind metodiștii și responsabilii cu 

dezvoltarea resursei umane de la nivelul unităţilor de învăţământ;  

- Informarea personalului din învățământul preuniversitar referitor la oportunitățile de formare; 

- Împrumutul de carte şi materiale din fondul bibliotecii 2335 „informare-documentare” 

documente bibliografice împrumutate; 

- Dezvoltarea culturii organizaționale prin aplicarea și promovarea unui set de valori, exemple, 

bune practici și norme la nivelul instituției;  

- Actualizarea paginii Web; tipărirea de pliante și afișe de promovare a activităților CCD; 

- Prezentarea Ofertei de formare, diseminarea activităţilor şi a impactului acestora pe site: 

www.ccdoradea.ro; 

- Mediatizarea și promovarea CCD în cadrul comunității prin activități specifice și omagiale: Ziua 

Educației, 5 octombrie, s-a organizat ediția a V-a a programului omagial „Măria Sa, Dascălul”,  

care urmărește promovarea profesiei didactice în comunitate;  

- Realizarea dosarului de presă: comunicate, articole, spoturi publicitare și brifing în comunicarea 

cu mass-media locală și națională: OviDan, Jurnalul bihorean, Crișana, Bihoreanul, Bihari Napló, 

Digi TV Oradea, Matricea Românească. 

 

Activitățile desfășurate de CCD Bihor în parteneriat cu ISJ Bihor, care au condus la creșterea 

calității actului didactic în școlile din județ 

- derularea, la solicitarea și în colaborare cu IȘJ Bihor a programelor de formare în concordanță 

cu obiectivele strategice MEN în domeniul resurselor umane, la care grupul ţintă a fost stabilit 

de către inspectoratul școlar: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care predau la clasa 

pregătitoare, dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice: Expert în evaluarea 

cadrelor didactice, Dezvoltarea competențelor profesionale și manageriale ale metodiștilor, 

Strategia națională anticorupție în educație, Consiliere educațională, Educație inculzivă, 

șansa fiecăruia. La solicitarea și în colaborare cu ISJ Bihor au fost organizate, în baza 

priorităţilor stabilite la nivel MEN și ISJ Bihor, programe/activități de formare destinate 

directorilor de unități școlare: Managementul în unitățile de învățământ preuniversitar, 

Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv-educativ, Managementul clasei de 

elevi, Gestionarea situațiilor de criză, Parteneriatul educațional școală – comunitate etc.  

- derularea în parteneriat cu ISJ Bihor și Universitatea din Oradea a programelor de pregătire 

pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ și concursul 

național de ocupare a posturilor vacante;  
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- activități privind responsabilii cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare, în scopul 

sensibilizării angajaţilor din domeniul educaţional pentru propria dezvoltare profesională şi 

personală (informare, promovare oportunităţi de formare şi perfecţionare) și evoluție în carieră;  

- participarea profesorilor metodişti la Consfătuirile pe discipline de la începutul anului şcolar; 

implicarea în comisiile examenelor și concursurilor naţionale pentru elevi şi profesori; 

participarea la cercurile pedagogice (monitorizare/formare); participarea directorului la şedinţele 

CA ale ISJ Bihor; participarea angajaţilor la activităţile ISJ Bihor, ca urmare a invitaţiilor, 

convocărilor din partea IȘJ Bihor; 

- implicarea personalului didactic al CCD Bihor în activitățile ISJ Bihor, conform graficului anual 

de monitorizare și control: deschiderea anului școlar, inspecții tematice, curente și speciale, 

organizarea de concursuri școlare/olimpiade județene (concursul „Speak Out”, olimpiada de 

limba engleză, olimpiada de limba română, olimpiada de limba maghiară, concursul de creație 

literară „Tinere Condeie”) și naționale (concursul Speak Out);  

- organizarea de activităţi metodico-ştiinţifice, de tip simpozioane, conferinţe în parteneriat cu IȘJ, 

Universitatea din Oradea și Universitatea ”Emanuel” din Oradea: Conferinţa Naţională Educația 

azi: Modernitate, Acceptare, Inovație – 23 mai 2018, Modelul Christic în Educație,  sesiuni de 

comunicări „Managementul activităților cultural-educative”, ,,Educație și formare în context 

european”, mese rotunde „Sărbătorim diversitatea lingvistică”, „Dimensiunea socială a 

educației. Perspectiva reducerii excluziunii sociale prin educație”, „Problematica adaptării 

școlare”, simpozioane interjudețene: „Pedagogia grupului și învățarea prin cooperare” și 

naționale „Roman Ciorogariu-spirit european” ediția a XI-a, „Gustă Știința!”, „Educație 

pentru viitor – 2018”,  etc.;  

- inițierea și derularea de proiecte/activități cultural-educative în parteneriat cu IȘJ Bihor și 

instituții de educație din județul Bihor: Vis de toamnă, „Învață-mă să dăruiesc!”, Copiii, 

prietenii soarelui, Români mici cu inimi mari, Urmează Pacea, Hârtie reciclată = Bibliotecă 

dotată, Podul Prieteniei, inclus în CAEN al M.E.N., nr. 26401/16.02.2017 etc.; 

- inițierea de parteneriate, în cadrul programelor/activităților de formare cu IȘJ Bihor, unități 

deconcentrate și actori comunitari: DSP Bihor: „Educație pentru sănătate în școala 

românească”, CRPECA, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane: „Școala fără 

droguri”,  Poliția Municipiului Oradea „Școala fără violență” , CJRAE Consiliere și orientare 

în mediul școlar, etc.  

- diseminări în cadrul proiectelor internaționale: ERASMUS + KA2 „Valuing play”, Erasmus+ 

KA1 ,,School education staff mobility – European training for psychologists”, Erasmus+ LED, 

Erasmus+ GAME; 

- elaborarea, în parteneriat cu IȘJ, și editarea de materiale didactice auxiliare: broşuri, ghiduri, 

portofolii, culegeri, revista CCD „Didactica Militans”; organizarea de târguri și lansări de carte 

educațională;  

- colaborarea pe departamente, privind îndrumarea metodologică și consilierea profesorilor 

documentariști, a bibliotecarilor școlari, precum și a personalului didactic auxiliar: secretari, 

administratori financiari, laboranți, pedagogi, informaticieni, ingineri de sistem, etc.  

- încheierea de acorduri de parteneriat cu inspectorii de specialitate privind colaborarea pe 

discipline și arii curriculare; analiza nevoii de formare a cadrelor didactice, pe baza ghidului de 

interviu și a consultării rapoartelor de inspecții școlare, în scopul elaborării Studiului privind 

analiza nevoii de formare, la nivelul județului Bihor; consultări periodice cu inspectorul şcolar 

general/ inspectorii școlari generali adjuncţi și inspectorul responsabil cu perfecționarea resursei 
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umane, transmiterea, centralizarea informațiilor și întocmirea rapoartelor de analiză: Raport 

anual al activității din CDI, Raport asupra calității, privind impactul programelor de formare, 

precum și a materialului concluziv Starea învăţământului bihorean; 

- aplicarea şi interpretarea chestionarelor de impact, la finalul fiecărei activităţi/program de 

formare organizate de CCD Bihor. În urma colectării, analizei şi interpretării datelor din 

chestionarele aplicate beneficiarilor programelor de formare ale CCD Bihor, în anul şcolar 2017-

2018, s-au obţinut informaţii relevante, referitoare la calitatea formării raportată la nevoile şi 

aşteptările participanţilor. 

La întrebarea Cât din subiect, după aşteptările dumneavoastră, a fost acoperit aproape toți 

dintre respondenţi (91%) au ales varianta complet, 9% au răspuns că, raportat la aşteptările lor, 

subiectul a fost acoperit în mare parte. Niciun participant la formare nu a dat răspunsul deloc sau în 

mică parte. 

 
 

Referitor la aprecierea valorii practice a materialelor prezentate, aproape toți dintre cadrele 

didactice şi personalul auxiliar (90%) au evaluat pragmatismul formării drept complet, 7% au declarat 

că materialele au în mare parte valoare practică, iar 2% au dat răspunsul aproximativ jumătate. Nu 

s-a înregistrat nicio opţiune deloc. 

 

91%

9%

0%
0% 0%

GRADUL DE ACOPERIRE A SUBIECTULUI

Complet

În mare parte

Aproximativ jumătate

În mică parte

Deloc
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În ceea ce priveşte noutatea conţinutului, 48% dintre cursanţi au apreciat informaţiile complet 

noi, 30% în mare parte noi, iar 15% aproximativ jumătate noi. 7% au declarat că informaţiile 

prezentate le erau în mare parte cunoscute şi niciun participant nu a susţinut că era familiar cu întregul 

conţinut al sesiunilor de formare. 

 
 

Datele și informațiile obținute pe baza chestionarelor de impact au fost valorificate în vederea 

adaptării continue a ofertei de programe și activități propuse personalului didactic și didactic auxiliar 

din învățământ, de către CCD Bihor, astfel încât impactul formării să se regăsească în activitatea și 

în rezultatele obținute de cadrele didactice în procesul de predare-învățare. 

 

5. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei  

Dezvoltarea instituţională:  

90%

7%
2%

1% 0%

VALOAREA PRACTICĂ A MATERIALELOR 
PREZENTATE

Complet

În mare parte

Aproximativ jumătate

În mică parte

Deloc

48%

30%

15%

7% 0%

NOUTATEA CONȚINUTULUI

Complet
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- Proiectarea activităţii CCD Bihor (strategică şi bugetară) în concordanţă cu atribuţiile stabilite 

prin Legea națională a educației, nr. 1/ 2011, cu metodologiile aferente; 

- menţinerea unei colaborări permanente şi eficiente între CCD Bihor şi IȘJ Bihor, precum şi 

întărirea rolului CCD Bihor ca partener al IȘJ Bihor, în vederea sprijinirii şi realizării acţiunilor 

de formare continuă la nivel local sau judeţean, prin programe de formare care să răspundă 

nevoilor de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice din judeţ;  

- construirea dimensiunii interne a calităţii, astfel încât, pentru majoritatea activităţilor, să se 

asigure un nivel optim de realizare; formularea de standarde de referinţă proprii; 

- găsirea de soluţii instituţionale pentru antrenarea în elaborarea de proiecte / granturi a tuturor 

angajaţilor; 

- valorificarea şanselor pe care le oferă inovarea rapidă în domeniul tehnologiei informaţiei şi a 

comunicării; 

- un grad mai mare de cuprindere a personalului didactic de la CCD Bihor în activitățile/inspecțiile 

tematice ale IȘJ Bihor; 

- dezvoltarea CCD Bihor ca centru concurenţial de informare, formare şi dezvoltare profesională 

şi personală, promovarea educației permanente și a unei culturi a învăţării la nivel individual şi 

organizaţional; 

Optimizarea ofertei de formare pentru: 

- continuarea definirii conţinutului formativ al programelor de formare; corelarea nevoilor de 

formare cu cerinţele unui învăţământ performant; 

- identificarea şi susţinerea, prin oferta educaţională, a necesităţii formării pe tot parcursul 

vieţii; 

- asigurarea calității, egalității de șanse şi eficienţei programelor de formare; 

- asigurarea calităţii învăţământului destinat minorităţilor naţionale;  

- asigurarea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu CES;  

- acordarea de sprijin şi consultanţă cadrelor didactice debutante;  

- susţinerea cursurilor de perfecţionare destinate personalului didactic auxiliar;   

- atragerea programelor de actualitate în domeniul formării profesionale, solicitate pe piaţa 

muncii;  

- asigurarea formării cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării profesionale;  

- susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării; 

- creşterea rolului CCD Bihor ca principal furnizor de formare, în concordanţă cu nevoile 

profesionale ale tuturor categoriilor de personal didactic din învățământul preuniversitar.  

 

 

 

2.2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (C.J.R.A.E. BH) este o unitate conexă 

a învățământului preuniversitar, de tip special integrat, cu personalitate juridică, subordonată 

Ministerului Educației Naționale și coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bihor. 

CJRAE BH reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în oferirea, 

coordonarea şi monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/ elevilor, cadrelor 

didactice, părinților şi membrilor comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate, 

precum şi asistența necesară în acest sens. CJRAE BH oferă servicii specializate de mediere școlară, 
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servicii de sprijin educațional şi terapii specifice pentru copiii din grupuri dezavantajate, consiliere 

psihopedagogică, orientare școlară şi profesională, informare şi formare continuă. 

CJRAE BH coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel județean activitatea: 

- Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) Bihor; 

- Centrului Logopedic Interșcolar (CLI) Bihor; 

- Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) Bihor; 

- Medierea școlară. 

CJRAE BH colaborează cu centrele școlare de educație incluzivă în vederea asigurării 

serviciilor educaționale specializate. 

Statul de personal al CJRAE Bihor pentru anul școlar 2017-2018, cuprinde un număr de 80,7 

de posturi, dintre care: 1 personal de conducere (didactic) + personal didactic = 71,5, personal didactic 

auxiliar = 8,2 și personal nedidactic = 1, conform organigramei anexate. 

Repartiția serviciilor CJRAE Bihor la nivel județean se prezintă după cum urmează: 48 

de profesori consilieri școlari acordă asistență psihopedagogică de specialitate în 77 de cabinete 

amenajate din unitățile de învățământ de masă; 14 profesori logopezi acordă servicii logopedice în 

29 de cabinete amenajate din unități preșcolare, școlare și interșcolare (cu nivel primar) de masă; 1 

mediator școlar realizează servicii de mediere într-o unitate de învățământ din Oradea.  

Profesorii consilieri școlari din CJAP Bihor (6 norme didactice) susțin activități de consiliere, 

evaluare la sediu și în unități de învățământ din Oradea și județ care nu sunt arondate în mod curent 

unui cabinet de asistență psihopedagogică, la cererea beneficiarilor sau cu ocazia diferitelor acțiuni 

educaționale.  

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind funcționarea unui cabinet de 

consiliere școlară și terapie logopedică (1 cabinet psihopedagogic pentru o unitate școlară cu min. 

800 elevi, respectiv 1 cabinet logopedic pentru o unitate preșcolară / școlară cu min. 500 preșcolari 

sau / și școlari de nivel primar), în județul nostru o parte din profesorii consilierii școlari și logopezi 

își desfășoară practic activitatea în 2 unități de învățământ de masă de stat cu personalitate juridică. 

Statistic, situația poate fi observată din cele 2 grafice de mai jos; fapt care ne permite să apreciem că, 

la nivelul județului nostru, aprox. o treime din unitățile școlare de stat de masă beneficiază de servicii 

de consiliere psihopedagogică (77 de cabinete acoperă 31% din școlile de masă de stat) și doar 16% 

de terapia tulburărilor de limbaj (29 de cabinete interșcolare acoperă 16% din grădinițele/ școlile de 

masă de stat) La nivelul forurilor de conducere, se are în vedere în permanență extinderea acestor 

servicii în vederea unei mai bune acoperiri a nevoilor elevilor și copiilor în domeniul asistenței 

psihopedagogice, cu încadrarea în numărul posturilor didactice alocate județului la nivel de 

învățământ special și special integrat. 
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Problematica abordată prin aceste servicii de asistență psihopedagogică este diversă și 

specifică vârstei elevilor, contextualizată la mediul social și statutul economic al familiilor de 

Unități scolare de 
stat cu PJ, 168, 

69%

Cabinete 
psihopedagogice, 

77, 31%

GRADUL DE ACOPERIRE AL UNITĂȚILOR 
ȘCOLARE DE MASĂ CU SERVICII DE CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ

Unități șolare de stat 
cu Pj la nivelul cărora 

pot funcționa cabinete 
logopedice, 154, 84%

cabinete logopedice, 
29, 16%

GRADUL DE ACOPERIRE AL UNITĂȚILOR ȘCOLARE/ 
PREȘCOLARE DE MASĂ CU SERVICII DE LOGOPEDIE

Unități șolare de stat cu Pj la nivelul cărora pot funcționa cabinete logopedice cabinete logopedice
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proveniență. Tabelele de mai jos sumarizează situația la nivel județean, constatându-se o cerere 

crescută pentru consilierea de grup (colectivă/la clasă) și mai ales pe problematici de managementul  

informației  și al învățării; dezvoltare personală, cognitivă, emoțională; orientare școlară si 

profesională. 

 

Tabel 1. Număr beneficiari ai  activității cabinetelor  de asistență psihopedagogică 

 

Tabel 2. Cazuistica cu cea mai mare frecvența înregistrată în județ în anul școlar 2017-2018 

  

Nivelul unității de 

învățământ: 

Cazuistica 

Grădinițe Tulburări de comportament și carențe educaționale 

Tulburări emoționale și anxietate de separare 

Tulburări de limbaj 

Școli Tulburări de comportament 

Dificultăți de învățare 

Probleme emoționale și de relaționare 

Licee/colegii Probleme emoționale  

Consiliere 

individuală (nr. de 

persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere) 

Nr. beneficiari ai activității cabinetelor  de asistență psihopedagogică 

Elevi Părinți Profesori 

3711 1600 1389 

  

Consiliere de grup 

în cabinet  

Nr.  grupuri 
Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinți 

Nr.  

grupuri 
Nr. profesori 

463 300

8 

74 548 36 257 

  

Consiliere de grup 

la clasă 

Număr 

total activități 

Număr total 

beneficiari 
Tematica abordată 

4716 62519 managementul  informației  

și al învățării; dezvoltare 

personală, cognitivă, 

emoțională; orientare școlară 

si profesională; comunicare 

și abilități sociale; adaptare 

și integrare școlară;  stil de 

viață sănătos; educație 

sexuală; consum de droguri; 

bullying - violența si 

urmările ei; rolul 

psihologului in școală etc. 
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Dificultăți de relaționare cu părinții sau familia 

Orientarea carierei  

 

 

 Tabel 3. Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate   

 Nr. cazuri în unitatile şcolare 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

 3006 224 

    

 Tabel 4. Copii în risc de abandon școlar   

 Nr. cazuri în unitatile şcolare 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

 777 185 

    

    

 Tabel 5. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară   

 

Numar cazuri de agresivitate/violenţă identificate la nivelul 

unităţilor şcolare în județul dvs. 

393 

 

 Număr de elevi consiliaţi individual 292  

 Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase) 2384  

 

Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor 

identificaţi având comportamente violente) 

149 

 

 Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 228  

    
    

 

Tabel 6. Activităţi de prevenire a consumului de substanţe 

ilegale   

 Număr subiecţi consiliaţi individual 51  

 Număr activităţi de informare, prevenire 151  
 

   Tabel 7. Situația la nivelul serviciilor de terapia tulburărilor de limbaj 
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La nivelul Serviciului de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională Bihor s-au înregistrat 

2149 de solicitări: de orientare (re-orientare) școlară / profesională, completare dosare, adeverințe, 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

32/299 

 

 

convocatoare, informări, planuri de servicii psihoeducaționale etc; dintre care 951 au fost cazuri 

soluționate de Comisia de Orientare Școlară și Profesională Bihor conform prevederilor legale în 

vigoare (orientare / înscriere în învățământul special, acordare servicii educaționale de sprijin în 

învățământul de masă /includere în terapii specifice, școlarizare la domiciliu, scutire de școlarizare, 

etc.), 1198 de răspunsuri întocmite la diverse solicitări / statistici / informări etc.  

Echipa SEOSP Bihor a fost constituită în conformitate cu prevederile legale prin decizia 

directorului unității, iar activitatea de evaluare complexă a copiilor  / elevilor a avut loc doar la sediul 

CJRAE Bihor. În egală măsură, activitatea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională Bihor s-a 

caracterizat prin profesionalism și celeritate. 

În privința depistării și încadrării copiilor / elevilor în categoria celor cu cerințe educaționale 

speciale se constată o creștere semnificativă a cazurilor mai ales în învățământul de masă: 515 de 

cazuri de preșcolari / școlari au primit orientare (re-orientare) școlară spre învățământul de 

masă (integrare în învățământul de masă cu structuri de sprijin din care la nivel preșcolar - 45 copii, 

la nivel primar – 215 elevi, la nivel gimnazial – 217 elevi, la nivel liceal și profesional – 34 elevi, 

școlarizare la domiciliu – 4 elevi); 423 de cazuri au fost orientate (re-orientate) spre învățământul 

special (la nivel preșcolar – 70 copii, la nivel primar – 108 elevi, la nivel gimnazial – 145 elevi, la 

nivel profesional – 100 elevi); 13 cazuri de scutiri / sistări de școlarizare. O explicația pentru 

această creștere a cazurilor noi depistate și identificate cu CES ține și de aplicarea H.G. nr. 904/2014 

pentru acordarea unor sume de bani, care până în anul 2016, nu s-au acordat decât copiilor și tinerilor 

cu CES aflați în sistemul de protecție socială;  de intrarea în vigoare a  Ordinului nr. 1985/2016 și de  

H.G. 454/2017. 

Un rezultat remarcabil al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor l-a 

reprezentat obținerea  Premiului I pentru proiectul "Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor 

în contextul dezvoltării durabile" POSDRU/157/1.3/S/141511 la Secțiunea Educație ,,Școala 

face omul OM” la cea de-a doua ediție a Galei Fondurilor Structurale Europene. Gala a avut loc 

în 18 decembrie 2017, la București, fiind organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România 

și Structural Consulting Group. Gala este parte a campaniei „Succesul e…MOLIPSITOR!” un proces 

interactiv de descoperire, împărtășire și apreciere a bunelor practici și a impactului generat de 

proiectele finanțate din fondurile europene. În cadrul Galei au fost apreciate și premiate proiecte 

finanțate din fonduri europene (dar și din surse alternative) care au generat impact și au adus valoare 

adăugată şi care pot genera efect multiplicator prin „puterea exemplului”. Proiectul a fost implementat 

în parteneriat cu FDSC și REPER21 în perioada mai 2014 – decembrie 2015, de activitățile sale 

beneficiind 1056 de cadre didactice din întreaga țară.  

În ceea ce privește domeniul participării și implementării de proiecte comunitare, unitatea a 

derulat proiectul educațional  prin programul ERASMUS +: ,,Promovarea egalității de șanse prin 

strategii creative de comunicare”, 2017-1-RO01-KA104 – 035992, în consorțiu alcătuit din 3 

organizații partenere:  CJRAE Bihor,  CSEI Orizont, Centrul European ACTA – coordonator. Acesta 

a fost finanțat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1 - Mobilități  pentru Educația 

Adulților, perioada de derulare fiind 01.08.2017 - 31.07.2018. Proiectul vizează sprijinirea 

personalului didactic din învățământul special pentru a dobândi cunoștințe, abilitați și competente de 

comunicare la nivelul standardelor europene, pentru îmbunătățirea calității actului de predare și 

facilitarea incluziunii educaționale și sociale a persoanelor din grupuri vulnerabile. Astfel, 10 

profesori din învățământul special și special integrat  au participat în luna februarie 2018  la cursul 

de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities 
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in education" timp de 7 zile in Olanda, in vederea dezvoltării abilitaților și competențelor de 

comunicare prin schimb de informații si bune practici. 

În mod constant, unitatea are în vedere și accesarea altor fonduri destinate susținerii 

programelor sale educaționale, cum ar fi cele de finanțare INTERREGIO, POCU etc. În acest sens, 

din luna iunie 2018, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor are în vederea 

pregătirea pentru implementarea, în calitate de partener, a proiectului ,,Consolidarea inovației sociale 

și a competențelor antreprenoriale la elevii de liceu prin inițierea unui nou sistem de învățare” 

(InnoSchool, cod proiect DTP2-021-1.2), susținut financiar prin Programul Transnațional Dunărea, 

în perioada septembrie 2018 – august 2021. 

 

2.3 Palatul Copiilor și Elevilor Oradea 

Activităţi complexe cu valoare instructiv educativă  
 Activităţile de cerc diferă mult comparativ cu activităţile din şcoli atât din punct de vedere al predării 

cât şi al evaluării. Strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii 

evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variabile posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu ( ca 

ansamblu de cunoştinţe ) dar, mai ales, ceea ce pot să facă ( priceperi deprinderi, abilităţi ). Evaluarea 

şi autoevaluarea măsoară exprimă atât progresele elevilor cât şi eficienţa strategiilor folosite. 

Metodele complementare de evaluare sau metodele alternative de evaluare au un potenţial formativ 

care susţine individualizarea actului educaţional. Evaluările finale ale activităţilor extracurriculare de 

la palate şi cluburi se fac prin participările elevilor la concursurile, sinpozioanele regionale, naţionale 

şi internaţionale înscrise în Calendarul Competiţional al Activităţilor Extraşcolare, (CAEN, CAER, 

CAEJ), elaborat de către MEN, precum și la competițiile realizate de către terți (asociații sportive, 

federații sportive, ong-uri etc)  

 După cum se ştie, efectele educaţionale sunt: efectul de feed-back care poate fi feed-back-ul formativ 

sau feed-back-ul sumativ precum şi efectul de backwash sau washback. Nivelurile la care se poate 

observa acţiunea acestora sunt: metodele curente de predare-învăţare activate; nivelurile 

motivaţionale ale elevilor; calitatea interacţiunilor directe dintre profesori şi elevi, inclusiv stimulare 

prin evaluare a unor elevi.  

 Evaluările la nivel naţional sunt recunoscute a avea cele mai puternice efecte de această natură în 

cadrul procesului educaţional, S-a asigurat cadrul optim necesar pregătirii şi participării copiilor şi 

elevilor la concursurile de profil. Elevii au participat la concursuri internaţionale, naţionale, regionale, 

interjudețene, judeţene.( de exemplu: Festivalun Național al Sporturilor de Iarnă- Comandău 

Harghita; Concurs Național de Ecologie; Concurs Interjudețean Apa Pentru Viitor – Pașcani-

Iași; ETC 
 De asemenea, PCE Oradea a fost organizator de concursuri şi festivaluri internaţionale, naţionale, 

regionale, judeţene, alături de partenerii şi colaboratorii săi. (Festivalulul de Datini și Obiceiuri de 

Crăciun și Anul Nou; Expoziție de icoane pe sticlă; Expoziție Foto; Concurs Karting; Concurs 

internațional de Karate Modern ”Cupa Platului”,  Concurs de Canto-Muzica ușoară, Concurs 

de teatru, Concurs de Ecologie „ Floare de Lotus”)  
 Elevii de la PCE Oradea au participat cu rezultate deosebite la spectacole , expoziţii, simpozioane 

naţionale, regionale, judeţene organizate de palat. (Spectacol dat cu ocazia Zilelor Orașului 

Oradea-Toamna Orădeană; Eminesciana Oradea ; Parteneriat Transfrontalier cu ocazia 

Zilelor Eminescu; Spectacol cu ocazia Olimpiadelor Naționale desfășurate în Oradea  etc. 

 Activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat cu: 
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- 23 norme didactice,  

- 4 norme didactic auxiliar la Palatul Copiilor Oradea, 

- 6 norme personal nedidactic la Palatul Copiilor Oradea. 

La Palatul Copiilor și Elevilor Oradea, și la structurile din județ s-au înscris 5018 copii 

repartizați în 401 grupe (începători, avansați și performanță), după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Denumire  Nr. Total copii Nr. Grupe 

1. Palatul Copiilor și Elevilor ORADEA 2474 199 

2. Clubul Copiilor și Elevilor BEIUȘ 360 25 

3 Clubul Copiilor și Elevilor ȘTEI 552 45 

4. Clubul Copiilor și Elevilor ALEȘD 564 44 

5. Clubul Copiilor și Elevilor MARGHITA 420 35 

6. Clubul Copiilor și Elevilor SALONTA 648 53 

 

 

Nr. copii înscriși 

Pentru anul școlar 2017-2018, Palatul Copiilor și Elevilor Oradea și a elaborat proiecte care 

au fost înscrise în CAER și CAEN 2017, după cum urmează: 

1. Campionatul Internaţional de Karate intitulat Open-ul Bihorului & Turneul 

Campionilor 2017 

2. Campionatului Naţional Şcolar de Karate şi Discipline Asociate 2017 

3. Concurs Regional de Teatru- Floare de Lotus”- Iunie 2018 

4. Concursul National de Karting Scolar ,,Floare de Lotus” 2018 

5. Proiect de Concurs Interjudeţean de Informatică „Floare de lotus”, ediţia a XVIII-a, 

10-16 iunie 2018, C.A.E.R. 2018, poz. 2040.  

6. Concurs Interjudetean „Micul constructor ecologist”, editia I, organizat la 

ClubulCopiilorsiElevilorAlesd, inscris in CAERI 2018, Domeniultehnic, poz. nr. 

2042-2017. 

7. Concursulinterjudeţean de muzicăuşoarăvoci de vis 2018. 
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8. Concursuljudeţean de muzicăuşoarăflori de mai 2018. 

9. Concursul local de muzicăuşoarăbucuriamuzicii 2017. 

10. Festivaluljudetean “Datinisiobiceiuri de CraciunsiAnulnou”, editia a XIX – a, Oradea 

– 2017. 

Palatul Copiilor și Elevilor Oradea a obținut un număr total de 951 premii la 

concursurile interjudețene, regionale, naționale și internaționale, după cum urmează: 

1. Comisia tehnico-aplicativă (110 distincții), dintre care: 

Premii naţionale (93 distincții): 

 Premiul I – 36 premii 

 Premiul II – 43 premii 

 Premiul III – 14 premii 

Premii internaționale: (17 distincții): 

 Premiul I – 4 premii 

 Premiul II – 3 premii 

 Premiul III – 10 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 36 43 14 93 

Internaționale 4 3 10 17 

 

 

Comisia tehnico-aplicativă 

2. Comisia cultural-artistică (82 distincții), dintre care: 

Premii naţionale (61 distincții): 

 Premiul I – 41 premii 

 Premiul II – 13 premii 

 Premiul III – 7 premii 

Premii internaționale: (21 distincții): 

 Premiul I – 15 premii 

 Premiul II – 6 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 41 13 7 61 
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Internaționale 15 6 - 21 

 

 

 

Comisia cultural-artistică 

3. Comisia sportiv-turistică (699 distincții), dintre care: 

Premii naţionale (369 distincții): 

 Premiul I – 138 premii 

 Premiul II – 108 premii 

 Premiul III – 123 premii 

Premii internaționale: (330 distincții) 

 Premiul I – 129 premii 

 Premiul II – 72 premii 

 Premiul III – 129 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 138 108 123 369 

Internaționale 129 72 129 330 
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4. Comisia științifică (60 distincții), dintre care: 

Premii naţionale (49 distincții): 

 Premiul I – 31 premii 

 Premiul II – 10 premii 

 Premiul III – 8 premii 

Premii internaționale: (11 distincții): 

 Premiul I – 10 premii 

 Premiul II – 1 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 31 10 8 49 

Internaționale 10 1 - 11 

 

 

Comisia științifică 

Concursuri Nr. Total Premii P.C.E. Oradea 

Naționale 572 

Internaționale 379 
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Nr. total premii - P.C.E.Oradea 

A) Clubul Copiilor și Elevilor Salonta 

Activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2017-2018, s-a desfășurat cu: 

- 6 norme didactice 

- 0,5 normă didactic auxiliar (0,5 normă administrator financiar) 

La Clubul Copiilor Salonta s-au înscris 648 de copii repartizați în 53 de grupe (începători și 

avansați). 

În anul şcolar 2017 - 2018, elevii de la Clubul Copiilor Salonta au obținut un număr total de 

64 premii la concursuri naționale și internaționale, după cum urmează: 

 Premii naţionale (60 distincții): 

 Premiul I – 38 premii 

 Premiul II – 16 premii 

 Premiul III – 6 premii 

Premii internaționale: (4 distincții): 

 Premiul II – 2 premii 

 Premiul III – 2 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 38 16 6 60 

Internaționale 2 2 - 4 

572

379

Nr. Total Premii Palatul Copiilor și 
Elevilor Oradea
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Premii C.C.E. Salonta 

B) Clubul Copiilor și Elevilor Beiuș 

 Activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat cu: 

- 3 norme didactic 

- 1 norme personal nedidactic 

La Clubul Copiilor Beiuș s-au înscris 360 copii repartizați în 25 de grupe (începători, avansați 

și performanță). 

În anul şcolar 2017 - 2018, elevii de la Clubul Copiilor Beiuș au obținut un număr total de 15 

premii la concursuri naționale, după cum urmează: 

 Premii naţionale (15 distincții): 

 Premiul I – 7 premii 

 Premiul II – 2 premii 

 Premiul III – 4 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 7 2 4 
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Premii C.C.E. Beiuș 

C) Clubul Copiilor și Elevilor Ștei 

 Activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat cu: 

- 6 norme didactice 

- 1 normă didactic auxiliar 

- 1 normă personal nedidactic 

La Clubul Copiilor Ștei s-au înscris 552 copii repartizați în 45 de grupe (începători și avansați). 

În anul şcolar 2017 - 2018, elevii de la Clubul Copiilor Ștei au obținut un număr total de 18 

premii la concursuri naționale și internaționale, după cum urmează: 

 Premii naţionale (15 distincții): 

 Premiul I – 8 premii 

 Premiul II – 6 premii 

 Premiul III – 1 premii 

Premii internaționale: (3 distincții): 

 Premiul I – 1 premii 

 Premiul II – 1 premii 

 Premiul III – 1 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 8 6 1 
15 

Internaționale 1 1 1 
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Premii C.C.E. Ștei 

D) Clubul Copiilor și Elevilor Marghita 

 Activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat cu: 

- 4 norme didactice 

- 0,5 normă didactic auxiliar (administrator financiar) 

 

La Clubul Copiilor Marghita s-au înscris 420 copii repartizați în 35 de grupe (începători și 

avansați). 

În anul şcolar 2017 - 2018, elevii de la Clubul Copiilor Marghita au obținut un număr total de 

24 premii la concursuri naționale și internaționale, după cum urmează: 

 Premii naţionale (24 distincții): 

 Premiul I – 10 premii 

 Premiul II – 9 premii 

 Premiul III – 4 premii 

Premii internaționale: (1 distincție): 

 Premiul I – 1 premiu 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 10 9 4 24 

Internaționale 1 - - 1 
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Premii C.C.E. Marghita 

E) Clubul Copiilor și Elevilor Aleșd 

 Activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat cu: 

- 4 norme didactice 

- 0,5 normă didactic auxiliar (administrator financiar) 

La Clubul Copiilor Aleșd s-au înscris 564 copii repartizați în 44 de grupe (începători, avansați 

și performanță). 

În anul şcolar 2017-2018, elevii de la Clubul Copiilor Aleșd au obținut un număr total de 30 

premii la concursuri naționale și internaționale, după cum urmează: 

 Premii naţionale (25 distincții): 

 Premiul I – 13 premii 

 Premiul II – 8 premii 

 Premiul III – 4 premii 

Premii internaționale: (5 distincții): 

 Premiul I – 1 premii 

 Premiul II – 2 premii 

 Premiul III – 2 premii 

 

CONCURSURI Locul I Locul II Locul III Total Premii 

Naționale 13 8 4 25 

Internaționale 1 2 2 5 

 

0

5

10

15

20

25

Locul I Locul II Locul III Total
Premii

10
9

4

24

1
0 0

1

Naționale

Internaționale

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

43/299 

 

 

 

Premii C.C.E Aleșd 

Concursuri Nr. Total Premii Structuri Județ 

Naționale 139 

Internaționale 13 

 

 

 

 Nr. total premii structuri  

 

 

Concursuri Nr. Total Premii BIHOR 

Naționale 711 

      Internaționale 392 
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Nr. total premii BIHOR 2017-2018  

Palatul și 

Cluburi ale 

Copiilor 

 an școlar 

2017-2018 

Palatul 

Copiilor 

Oradea 

Clubul 

Copiilor 

 Ștei 

Clubul 

Copiilor 

Aleșd 

Clubul 

Copiilor 

Salonta 

 

Clubul 

Copiilor 

Marghita 

Clubul 

Copiilor 

Beiuș TOTAL 

Personal 

didactic 
23 6 5 6 

4 3 
47 

Personal 

didactic 

auxiliar 

4 1 0,5 0,5 

0,5 - 

6,5 

 Personal 

nedidactic 

5 1 0,5 - 

- 1 9,5 

ocupate 

7,5 

Total elevi 

înscriși 
2474 552 564 648 

420 360 
5018 

 

 

2.4 Managementul resurselor umane 

 

Compartimentul Managementul Resurselor Umane din cadrul Inpectoratului Şcolar Judeţean 

Bihor, a gestionat partea de mobilitate a personalului didactic. Scopul principal a fost de a asigura 

personal didactic calificat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Bihor. Activitatea a fost realizată 

cu respectarea Legii 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi a metodologiilor specifice în vigoare. 

De-a lungul întregului an şcolar precedent, s-au desfăşurat toate etapele de mobilitate a 

personalului didactic prevăzute de calendar, etape la care au participat aproximativ 2650 cadre 

didactice titulare, angajate pe perioadă determintă, pensionari ori cadre didactice asociate. 
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La începutul anului calendaristic, conform Calendarului mobilităţii pentru anul şcolar 2018-

2019, au fost introduse în aplicaţia electronică 2476 posturi didactice/catedre declarate 

vacante/rezervate de unităţile de învăţământ din judeţul Bihor. În perioada de mobilitate a cadrelor 

didactice titulare a fost întregită norma didactică pentru 9 persoane, iar în cadrul şedinţelor de 

repartizare desfăşurate au fost ocupate în vederea completării normei didactice 56 fracţiuni de catedră. 

De asemenea, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate respectiv transfer conform art. 48 din 

Metodologia menţionată mai sus, au fost realizate 37 repartizări, iar 62 de fracţiuni au fost ocupate 

prin detaşări pentru nesoluţionarea restrângerilor de activitate. Conform prevederilor art. 253 din 

Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 

prevăzută de calendar, au fost repartizate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată 121 cadre 

didactice. 

În perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, în sala festivă a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” 

Oradea, au fost preluate cereri, împreună cu documentele solicitate în acestea, pentru mai multe 

categorii de cadre didactice, printre care şi cele care doreau înscrierea la Concursul naţional de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar 2018. Pentru concurs au fost 

înregistrate cererile a 1357 persoane. Candidaţii care au absolvit în  promoţii anterioare au avut ca 

perioadă de validare a cererilor de înscriere la concurs perioada 7-8 mai 2018. Absolvenţii promoţiei 

curente şi-au validat cererile de înscriere la concurs după susţinerea examenelor de finalizare a 

studiilor, în perioada 5-9 iulie 2018.  

Desfăşurarea concursului a avut loc în patru centre a căror asociere cu disciplinele de concurs 

a fost: 

 Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea pentru disciplinele tehnice şi învăţători – 

educatoare în limbile minorităţilor naţionale; 

 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea pentru ştiinţe şi învăţători limba română; 

 Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea pentru arte, istorie, geografie, ştiinţe socio-

umane, limba română, limbi moderne şi religie; 

 Şcoala Gimnazială „Dacia” Oradea pentru educaţie fizică şi sport şi educatoare limba română. 

Concursul s-a desfăşurat în data de 11 iulie 2018, afişarea rezultatelor fiind programată pentru 

24 iulie 2018. Menționăm că la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor 

vacante/ rezervate organizat în județul Bihor, din cei 1309 de candidați validaţi, 73 s-au retras din 

examen (4 motive medicale, 69 motive personale), 130 au fost absenți, niciun candidat nu a fost 

eliminat.  În cadrul concursului de titularizare, din totalul de 1106 lucrări evaluate s-au înregistrat 184 

contestații. Potrivit rezultatelor după soluționarea contestațiilor, în Bihor s-au înregistrat 151 

(13.65%) de candidați cu note cuprinse între 1.01 și 4.99, 378 (34.18%) au avut note cuprinse între 

5-6.99, iar 577 (52.17%) de candidați au avut note peste 7. Au fost înregistrate 8 medii de 10.  
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Despre Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din 

învăţământul preuniversitar sesiunea 2018 şi din analiza unor date comparative la nivel naţional, 

putem afirma că, după municipiul Bucureşti, judeţul nostru are cel mai mare număr de candidaţi din 

ţară. Acest lucru scoate în evidenţă faptul că la nivelul judeţului Bihor există un număr mare de 

persoane interesate de sistemul de învăţământ, sistem considerat astfel atractiv. De asemenea, 

participarea anuală într-un număr atât de mare, stimulează concurenţa şi implicit performanţa, 

totodată oferind posibilitatea inspectoratului şcolar de a repartiza cadre didactice bine pregătite pe 

posturile/catedrele vacantate. 

În acest an participarea titularilor la concursul naţional a fost într-un număr mare deoarece au 

avut o etapă de repartizare separată. 

Următoarea etapă de mobilitate a fost pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ 

preuniversitar, etapă în care 79 cadre didactice titulare s-au pretransferat. 

Cu privire la etapele de mobilitate, observăm încă, o participare în număr mare a cadrelor 

didactice, în special în cadrul etapelor de pretransfer şi detaşare, deşi faţă de anul trecut numărul 

acestora sa redus simţitor. În general, la nivelul inspectoratului şcolar se urmăreşte o reducere a 

numărului de persoane participante la etape de mobilitate, în măsura în care legislaţia în vigoare 

permite. Acest aspect este urmărit deoarece unul din motivele permise în legislaţie de a întrerupe 

continuitatea activităţii la aceleaşi grupe respectiv clase de preşcolari/elevi, este participarea la etapele 

de mobilitate, iar din punctul nostru de vedere, continuitatea este un principiu care trebuie respectat. 

După finalizarea tuturor etapelor de mobilitate şi implicit debutul anului şcolar 2018-2019, 

situaţia statistică a personalului didactic (număr de persoane), luând în considerare modul de angajare, 

a fost următoarea: 

 

 

 

Numar total cadre didactice 7209 

Cadre didactice titulare 5649 

Personal calificat angajat pe perioadă 

determinată 
1409 

14%

34%
52%
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Personal didactic asociat 45 

Personal didactic pensionat 40 

Personal fără studii corespunzătoare 

postului 
66 

 

 
 

Categoria cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului apare datorită faptului că 

există un număr mare de clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, iar cadrele didactice nu 

au studii corespunzătoare, ori nu au pregătire psihopedagogică efectuată. De asemenea, e greu de 

identificat personal cu specializări în anumite ramuri sportive ori pentru a ocupa posturi ce necesită 

anumite avize de alternative educaţionale. Prin colaborările pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Bihor le stabileşte, se urmăreşte diminuarea constantă a numărului cadrelor didactice necalificate 

angajate în sistemul de învăţământ preuniversitar bihorean. 

Cu privire la numărul de posturi, judeţul Bihor se încadrează în numărul total de posturi 

aprobate prin ordin de ministru, iar în ceea ce priveşte personalul didactic de predare, situaţia pe 

forme de finanţare este următoarea: 

 

Număr 

total 

posturi 

didactice 

de predare 

Finanţare MEN 
Finanţare Consiliul 

Judeţean 

Finanţare Consiliul 

Local 

7046,73 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

87,00 0 381,77 81,47 3589,62 2906,87 

Numar total cadre 
didactice
50.00%

Cadre didactice 
titulare
39.18%

Personal calificat 
angajat pe perioadă 

determinată
9.77%

Personal didactic 
asociat
0.31%

Personal didactic 
pensionat

0.28%

Personal fără studii 
corespunzătoare 

postului
0.46%
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87,00 463,24 6496,49 

  

Astfel, se poate constata o distribuţie a numărului de posturi didactice de predare pe regim de 

mediu după cum urmează: 

 

 
 

Diferenţa de posturi dintre cele două regimuri de mediu fiind una relativ mică, putem afirma 

că, din acest punct de vedere, judeţul Bihor nu este un judeţ puternic urbanizat. În această situaţie, 

este cu atât mai dificilă reducerea numărului de posturi cu cât în mediul rural efectivele de elevi nu 

pot fi duse spre maximele prevăzute de lege, pe fiecare nivel de învăţământ.  

2.5 Salarizare – normare 

În cadrul compartimentului Salarizare-normare, în anul şcolar 2017-2018 s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 a fost întocmit statul de funcţii al Inspectoratului Şcolar şi înaintat spre aprobare consiliului de 

administraţie şi M.E.N.; 

 au fost întocmite lunar, în termenele stabilite, statele de plată pentru personalul propriu al 

Inspectoratului Şcolar; 

 au fost respectate prevederile legale în raporturile de muncă, în salarizarea personalului angajat 

din aparatul propriu al inspectoratului şcolar şi s-au acordat toate drepturile cuvenite 

personalului din unităţile  de învăţământ preuniversitar; 

 a fost asigurat fluxul informaţional în domeniul de competenţă pentru personalul similar din 

unităţile de învăţământ; 

 au fost întocmite şi avizate statele de personal ale aparatului propriu; 

 au fost întocmite, actualizate procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului; 

 s-a asigurat informarea  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ cu legislaţia  

privind salarizarea personalului angajat şi/sau orice alte prevederi legislative; 

 s-a urmărit încadrarea în numărul de posturi aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 4049/2017; 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Urban Rural

4058.39

2988.34

Repartiția pe regim de mediu

8405 8390

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Total posturi an şcolar 2017-2018

Aprobate

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

49/299 

 

 

 

 

 

 

 

 a fost asigurată analiza-diagnoza încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

şi evidenţa personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar de masă, special şi conexe din judeţul Bihor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 au fost organizate, coordonate, verificate şi centralizate la nivelul judeţului lucrările privind 

normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic - posturi ocupate – vacante - pe fiecare 

sursă de finanţare şi mediu de predare – urban şi rural ; 
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 s-a întocmit şi centralizat indicatorii privind stabilirea costului mediu/elev(preşcolar), în 

vederea finanţării, împreună cu compartimentul reţea şcolară; 

 a fost asigurată asistenţa tehnică de specialitate Consiliilor locale/Consiliului Judeţean Bihor - 

Serviciul Buget prin centralizarea, analizarea si elaborarea situaţiilor privind fundamentarea 

cheltuielilor de personal, în vederea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din cote TVA, destinate finanţării cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat; 

 au fost organizate, coordonate, verificate şi centralizate la nivelul judeţului lucrările privind 

fundamentarea cheltuielilor de personal pentru toate unităţile din învăţământul preuniversitar 

de stat; 

  au fost verificate şi aprobate lunar statele de personal şi plată în aplicaţia EDUSAL; 

 au fost centralizate solicitările unităţilor de învăţământ pentru suplimentari de posturi didactice 

auxiliare si nedidactice, prezentate spre aprobare conducerii I.S.J. şi s-au formulat răspunsurile 

către unităţile respective; 

 au fost centralizate solicitările unităţilor de învăţământ pentru organizarea concursurilor în 

vederea ocupării posturilor vacante; 

 au fost aprobate transformările de posturi didactice auxiliare şi nedidactice în conformitate cu 

legislaţia în vigoare la data solicitării; 

 a fost asigurată fluenţa fluxului informaţional în vederea comunicării rapide între M.E.N., 

inspectoratul şcolar şi unităţile de învăţământ din judeţul Bihor; 

 au fost realizate acţiuni de îndrumare şi control în domeniu; 

 este  coordonată şi îndrumată  pe tot parcursul anului şcolar  2017-2018, activitatea unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Bihor pe linie de salarizare; 

 a existat o colaborare cu compartimentul managementul resurselor umane în vederea încadrării 

în numărul total de posturi aprobat de M.E.N; 

 s-a urmărit şi s-a răspuns solicitărilor şi sesizărilor adresate compartimentului, în termenul 

prevăzut de lege. 

 

2.6 Dezvoltarea resursei umane 

Activitatea privind evoluţia în carieră, formare continuă şi dezvoltarea resursei umane, s-a 

desfăşurat în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului Şcolar Județean Bihor şi a 

obiectivelor specifice privind pregătirea profesională.  

Pornind de la premisa că formarea personalului didactic, dezvoltarea în carieră reprezintă un 

proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate pe 

conceptul educaţiei permanente, în colaborare cu CCD Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a 

iniţiat şi derulat acţiuni / programe de formare continuă care să dezvolte capacităţi şi competenţe 

psihopedagogice şi manageriale. 
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Documentele care au stat la baza planificării, organizării şi desfăşurării activităţii de inspecţie 

şcolară au fost: 

 Graficul unic de monitorizare şi control prin inspecţia şcolară, semestrul I şi II, anul şcolar 

2017-2018. 

 Graficul inspecţiilor şcolare pe discipline. 

 Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru anul școlar 2017-2018: sprijinirea unităţilor 

şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii; sprijinirea evaluării calităţii ofertei 

educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi la nivel naţional, judeţean şi local, prin 

furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie; evaluarea calităţii personalului din învăţământ 

şi evaluarea calităţii managementului şcolar;creşterea calităţii serviciilor educaţionale;perceperea 

inspecţiei/controlului ca instrument de sprijinire a managerilor şcolari  în eficientizarea activităţii 

manageriale;asigurarea şi dezvoltarea  resursei umane, în planul perfecţionării şi formării continue  a 

cadrelor didactice; funcţionarea optimă a fluxului informaţional. 

Criteriile care au stat la baza selectării unităților de învățământ și a cadrelor didactice 

inspectate: 

 Cadre didactice înscrise la diferite forme de perfecţionare ( definitivat, grad didactic I şi II); 

 Recomandări în urma inspecţiilor realizate; 

 Monitorizarea calităţii în Învățământul preuniversitar. 

 

 

Formarea personalului didactic prin examene de definitivare, gradul II și gradul I 

 

Număr inspecții planificate 

 

Semestrul  

Perioada 

Etape 

Inspecție 

Gradul/seria sau 

seiunea 

Tipul 

inspecției 

Număr 

inspecții 

planificate 

Observații 

 

 

 

 

 

I 

 

2 octombrie 

2017- 

31 ianuarie 

2018 

 

 

02-13 octombrie 

2017 

Grad II-2019  

Curentă I 

- Cazuri speciale 

(candidați care au 

obținut 10 la 

gradul didactic 

anterior) 

Grad I 2018-2020 

5 

     

01 noiembrie 

2017 – 

31 mai 2018 

 

Grad I 

2016-2018 

 

Specială 

 

172 

Inspecția specială 

a fost susținută în 

fața unei comisii 

formate din 3 

membri 

     

 

16 octombrie – 

08 decembrie  

2017 

 

Grad I 

2017-2019 

 

Curentă 2 

     

    150 

 

 

1 noiembrie 

2017-31 ianuarie 

 

Definitivare 2018 

 

Specialitate 

la clasă nr. 1 

 

200 
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2018 

      

 

 

 

II 

 

12 februarie- 

31 mai 2018 

 

 

12 februarie-31 

mai 2018 

 

Definitivare 2018 

 

Specialitate 

la clasă nr. 2 

 

544 

 

 

12 februarie-31 

mai 2018 

Grad II- 2018 

 

Specială 

 

 

236 

 

Grad II-2019 

 

  Curentă 2 215  

           Grad I 

2017-2019 

 

Curentă 2 

     196  

     

 

12 februarie-31 

mai 2018 

Grad II- 2020 

 

 

Curentă 1 

 

200  

Grad I  2019-2021 183  

     

  TOTAL 2101  

 

Număr inspecții realizate 

 

Semestrul  

Perioada 

Etape 

Inspecție 

Gradul/seria sau 

seiunea 

Tipul 

inspecției 

Număr 

inspecții 

planificate 

Observații 

 

 

 

 

 

I 

 

2 octombrie 

2017- 

31 ianuarie 

2018 

 

 

02-13 octombrie 

2017 

Grad II-2019  

Curentă I 

- Cazuri speciale 

(candidați care au 

obținut 10 la 

gradul didactic 

anterior) 

Grad I 2018-2020 

3 

     

01 noiembrie 

2017 – 

31 mai 2018 

 

Grad I 

2016-2018 

 

Specială 

 

138 

Inspecția specială 

a fost susținută în 

fața unei comisii 

formate din 3 

membri 

     

16 octombrie – 

08 decembrie  

2017 

 

Grad I 

2017-2019 

 

Curentă 2 

     

    150 

 

1 noiembrie 

2017-31 ianuarie 

2018 

 

Definitivare 2018 

 

Specialitate 

la clasă nr. 1 

 

220 

 

      

 12 februarie-31     
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II 

 

12 februarie- 

31 mai 2018 

 

mai 2018 Definitivare 2018 Specialitate 

la clasă nr. 2 

500 

 

12 februarie-31 

mai 2018 

Grad II- 2018 

 

Specială 

 

 

187 

 

Grad II-2019 

 

  Curentă 2 198  

           Grad I 

2017-2019 

 

Curentă 2 

     178  

     

 

12 februarie-31 

mai 2018 

Grad II- 2020 

 

 

Curentă 1 

 

185  

Grad I  2019-2021 179  

     

  TOTAL 1938  

 

În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, anexă la OMECTS 5561/2011, OMEN 5397/05.11.2013, OMEN nr. 3240 / 2014, 

privind modificarea şi completarea metodologiei de formare continuă, precum și OM 4814 din 31 

august 2017 privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ 

sesiunea 2018, s-au aplicat şi respectat toate procedurile şi etapele pentru înscrierea şi obţinerea 

gradelor didactice, inclusiv aprobarea unor amânări legale, respectiv încadrarea într-o altă serie, 

pentru motive bine întemeiate. 

Activităţi / acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului      

 În anul şcolar 2017-2018, etapele pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământul 

preuniversitar au fost: înscrierea cadrelor didactice la examenele pentru susţinerea gradelor didactice 

I, II şi definitivare în învăţământ: 1-31 octombrie 2017, conform calendarului şi procedurilor 

stabilite;preluarea şi înregistrarea cererilor pentru efectuarea inspecţiilor curente 1, la gradul didactic 

II şi I , în vederea depunerii dosarelor în octombrie 2017; verificarea actelor depuse la dosar: 1-15 

noiembrie 2017; semnarea, ştampilarea fişei de înscriere la gradul didactic în curs: 1-30 noiembrie 

2017; transmiterea dosarelor pentru cei înscrişi, către centrele de perfecţionare: 1-15 ianuarie 2018; 

finalizarea demersurilor, în vederea susţinerii Colocviului de admitere, pentru candidaţii înscrişi la 

gradul didactic I, seria 2016-2018; efectuarea şi monitorizarea inspecţiilor curente şi speciale pentru 

completarea dosarelor în vederea prezentării candidaţilor la examenele din sesiunea – august 2018; 

transmiterea, conform graficului, la centrele de perfecţionare, a dosarelor pentru  gradul didactic I, 

sesiunea  2018-2020; respectarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind 

echivalarea, pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, sesiunea a V- a; 

înregistrarea, în aplicaţia informatizată a datelor candidaţilor care s-au înscris pentru susţinerea 

examenului de definitivat, sesiunea 2018, şi validarea fişelor, conform OMEN nr.4814 / 31.08.2017; 

transmiterea la DPPD-uri, centrele de perfecţionare, a listelor, pentru  gradul didactic II, sesiunea  

2018; organizarea şi respectarea Calendarului unic pentru Examenului naţional de definitivare în 

învăţământ, sesiunea 2018; selectarea şi constituirea Corpului de metodişti ai Inspectoratului şcolar 

judeţean Bihor, pentru anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu precizările metodologice şi 

procedurile stabilite. 

Față de anul școlar 2016-2017 s-a obținut un procent de promovabilitate mai mare la examenul 
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național de definitivare în învățământ: 73,87 % față de 65,82% în sesiunea 2017.  Acest procent 

oglindește o mai bună pregătire metodică, psihopedagogică şi de specialitate a candidaţilor înscrişi la 

examen, eficiența cursurilor de pregătire pentru examenul de definitivat organizat în colaborare cu 

Casa Corpului Didactic Bihor; cunoaşterea temeinică a legislaţiei în domeniu, de către toţi factorii 

implicaţi în procesul de perfecţionare şi dezvoltare a resurselor umane din învăţământul 

preuniversitar, selecţia riguroasă şi perfecţionarea cadrelor didactice metodiste, pe specialităţi şi zone 

geografice, monitorizarea activităţilor/cursurilor de perfecţionare la nivelul unităţilor şcolare, pentru 

obţinerea creditelor profesionale transferabile, obligatorii, creşterea motivaţiei cadrelor didactice 

pentru înscrierea şi susţinerea examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice.realizarea, de către 

fiecare cadru didactic, a cel puţin 90 credite obligatorii, în ultimii 5 ani. 

2.7 Management instituțional 

 

 În vederea realizării diagnozei au fost utilizate date obţinute din diferite surse: cercetări 

realizate la nivelul judeţului, rapoarte elaborate de directorii unităţilor de învăţământ, materiale 

sinteză privind activităţi semnificative din viaţa organizaţiilor şcolare sau a managerilor bihoreni, 

documente din cadrul inspecţiilor de diferite tipuri sau din cadrul evaluării de etapă a directorilor. 

Activitatea în domeniul managementului instituţional a avut în vedere Diagnoza mediului 

educaţional la nivel judeţean, prin raportare la realitatea educaţională din judeţ şi la sistemul de 

indicatori naţionali pentru educaţie.   

Tabel 1. Diagnoza 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Asigurarea condiţiilor de respectare şi 

implementare în organizaţiile şcolare,  a 

legislaţiei, a reglementărilor ministerului 

de resort, a prevederilor metodologice şi 

regulamentare; 

 Existenţa unei baze de date actualizate a 

managerilor din şcolile bihorene; 

 Diversitatea ofertei manageriale în 

departamentele IŞJ Bihor şi la nivelul 

unităţilor şcolare; 

 Realizarea documentelor de raportare, 

analiză la nivelul departamentului de 

management educaţional, în raport cu 

reglementările ministerului de resort; 

 Calitatea de experţi în Corpul Naţional al 

Experţilor în Managementul Educaţional a 

tuturor managerilor şi implicit pregătirea 

lor academică şi expertiza profesională;  

 Creşterea numărului de parteneri şi a 

proiectelor care aduc plus-valoare în 

 Disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de 

proces, grad ridicat de subiectivism în 

evaluarea activităţii manageriale; 

 Slaba monitorizare a programelor de 

intervenţie propuse în urma controalelor 

tematice; 

 Consiliul consultativ –domeniul 

management are o activitate insuficient  

valorizată;  

 Modul de realizare a documentelor de 

proiectare ale directorilor nu permite 

relevarea unor aspecte care necesită 

măsuri de intervenţie punctuală, respectiv 

nu permite diferenţierea lor în vederea 

acordării calificativelor; 

 Unele documente (fişa de post şi fişa de 

evaluare a directorilor adjuncţi) nu sunt 

personalizate, după specificul activităţii din 

diferite unităţi de învăţământ  
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practica managerială, în plan teoretic şi 

practic; 

 Colaborarea eficientă şi relaţionarea 

pozitivă cu reprezentanţii comunităţii 

locale; 

 Informarea adecvată a şcolilor, în timp 

util, prin departamentul de management 

educaţional, sub raport legislativ, 

procedural, metodologic; 

 Sistemul de comunicare cu directorii este 

suficient de operativ; 

 Organizarea cercurilor cu directorii pe 

tipuri de unităţi de învăţământ, respectiv 

pe zone, ca măsură de eficientizare a 

activităţii. 

 

 Număr mic de întâlniri cu directorii, în 

afara şedinţelor de lucru. 

 Nu sunt aplicate suficiente chestionare de 

opinie sau alte instrumente care să 

permită identificarea nevoilor şi intereselor 

de cunoaştere ale directorilor, în suficientă 

măsură 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Promovarea unor modele organizaţionale 

şcolare bazate pe eficienţă şi adecvare; 

 Promovarea de către Departamentul de 

management instituţional a unui 

management al schimbării; 

 Stimularea comunicării instituţionale şi la 

nivelul organizaţiilor şcolare prin 

implementarea unor sisteme de 

comunicare eficientă; 

 Susţinerea unor parteneriate la diferite 

nivele, care să faciliteze dezvoltarea 

organizaţională; 

 Promovarea modelelor de bună practică 

managerială din şcolile bihorene prin 

mijloace şi cu instrumente diferite; 

 Deschiderea la schimbare a managerilor 

şcolilor bihorene, în mare măsură;  

 Existenţa reţelei de învăţământ 

preuniversitar alternativ, ca resursă de 

filosofii şi practici manageriale şi 

 Nu în toate Consiliile de Administraţie fac 

act de prezenţă reprezentanţii comunităţii 

locale, punând în dificultate actul 

decizional în organizaţia şcolară, şi 

parteneriatul la nivel local; 

 Lipsa de consecvenţă a managerilor în 

satisfacerea intereselor şi nevoilor 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin 

oferte curriculare adecvate şi deschise 

specificului comunitar; 

 Grad scăzut de implicare a managerilor în 

programe şi activităţi de formare-

dezvoltare personală şi profesională 

specifică, respectiv în activităţi de 

publicare; 

 Număr redus de şcoli care au accesat sau 

au resursă umană cu competenţe în 

scrierea şi implementarea proiectelor; 

 Existenţa unor unităţi de învăţământ care 

au înregistrat rate scăzute de 
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educaţionale diverse, în raport cu 

învăţământul tradiţional; 

 Realizarea arondării şcolilor la inspectori 

de sector, facilitând cunoaşterea 

semnificativ mai bună a activităţii 

manageriale; 

 Asigurarea prin inspectorii de sector, a 

evaluării de etapă a directorilor unităţii de 

învăţământ, punctual şi cu ritmicitate. 

 Realizarea unei platforme electronice 

pentru încărcarea şi gestionarea 

documentelor privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de inspecţie 

şcolară. 

 

 

promovabilitate la diferite examene 

naţionale; 

 Receptivitate scăzută a unor manageri sau 

a unor membri ai comunităţii şcolare, la 

schimbare şi dezvoltare organizaţională. 

 Disparităţi educaţionale înregistrate la 

nivelul unităţilor de învăţământ din spaţii 

comunitare diferite; 

 Existenţa unor cazuri de neasumare a 

responsabilităţii în exercitarea actului 

managerial; 

 

 

 

La nivelul judeţului Bihor au funcţionat în anul şcolar 2017-2018, 177 de unităţi cu 

personalitate juridică (unităţi de învăţământ preuniversitar, Palatul copiilor şi elevilor Oradea şi 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor), astfel că acestea au fost manageriate 

de 177 de directori şi 88 directori adjuncţi. 

În anul şcolar 2017-2018, compartimentul Management instituţional din cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor a configurat activitatea respectând specificul  a trei domenii 

funcţionale: Management educaţional, Dezvoltare organizaţională şcolară, Parteneriat educaţional 

şi relaţii comunitare, prin raportare la finalităţile şi setul axiologic care fundamentează planul 

managerial al inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct şi Strategia de 

dezvoltare a învăţământului bihorean 2017-2021. Implementarea liniilor de acţiune strategică şi 

operaţională în domeniul management a fost susţinută de activitatea Consiliului consultativ format 

din directori cu expertiză profesională şi un background managerial relevant pentru diferite tipuri de 

unităţi de învăţământ. Consiliul Consultativ îşi desfăşoară activitatea după un grafic stabilit, un 

regulament asumat, Portofoliul Consiliului Consultativ-domeniu management relevă organizarea şi 

activitatea acestuia. 

Au fost constituite 8 cercuri pedagogice ale directorilor pentru anul şcolar 2017-2018, cu 

respectarea  criteriului tip de unitate de învăţământ, premisă a realizării unei agende de lucru şi de 

discuţii commune, pe baza specificităţilor. Tematica abordată a fost Cultura organizaţională şi 

modele organizaţionale, ca predictori ai succesului organizaţiei şcolare, conform Graficului de 

întâlniri tematice cu directorii, înregistrat la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.  

În cadrul parteneriatului cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-umane, s-au 

derulat numeroase activităţi de formare, inclusiv a managerilor, precum Programul de formare 

postuniversitar „Managementul instituţiilor educaţionale”.  
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Pentru peridoada  05.10.2018-06.10.2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, cu implicarea 

inspectorilor pentru management instituţional, a membrilor Consiliului Consultativ al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Bihro- domeniul management şi a altor colegi directori, a realizat primele demersuri 

în vederea organizării în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Personalului Didactic, a Conferinţei cu participare internaţională “Simbioza 

educator-manager în contextual paradigmei educaţionale inovatoare”, adresată în special 

managerilor. 

La nivelul inspectoratului şcolar s-a realizat o distribuire a inspectorilor pe zone, astfel încât 

consilierea managerilor şcolari a fost realizată în timp util, fiind o abordare punctuală, proactivă și 

eficientă în ameliorarea sau dezvoltarea aspectelor identificate în cadrul unităților de învățământ. 

În vederea asigurării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personal de conducere s-au 

desfăşurat probe de interviu pentru detaşarea pe funcţiile de director/director adjunct. Lista funcţiilor 

vacante din unităţile de învăţământ a cuprins 24 de funcţii director şi 19 funcţii director adjunct, 

majoritatea la unităţi de învăţământ din mediul rural.  

Direcţiile de lucru pentru anul şcolar 2017-2018 propuse în domeniul managementului 

instituţional au vizat următoarele: 

-eficientizarea sistemelor de lucru şi comunicare în cadrul reţelei de manageri ai unităţilor 

şcolare bihorene; 

-stimularea dezvoltării organizaţionale şi promovarea unor modele organizaţionale centrate 

pe performanţă şi adecvare; 

-cultivarea unor relaţii parteneriale la diferite nivele, la standarde de calitate şi eficienţă 

ridicate; 

-identificarea unor pârghii concrete, la nivel conceptual, teoretic, practic în măsură să 

eficientizeze activitatea compartimentului de management educaţional. 

S-a constatat că este necesară implementarea unui set de cerinţe unitare pentru realizarea şi 

utilizarea unor instrumente de lucru, pentru elaborarea documentelor manageriale, pentru pregătirea 

unităţilor de învăţământ în vederea evaluării externe. Activitatea de control trebuie susţinută de un 

proces de monitorizare a activităţii din unităţile de învăţământ, a activităţii manageriale. Se impune 

identificarea unor forme şi modalităţi de diseminare a exemplelor de bune practici şi propunerea unor 

programe de formare pentru manageri în domeniul managementului calităţii. O altă linie de acţiune 

este dată de valorizarea directorilor adjuncţi şi a membrilor CEAC  din şcoli, în diferite activităţi prin 

care sunt implementate politicile inspectoratului şcolar şi ale şcolilor. În vederea realizării unei 

activităţi de îndrumare, se vor realiza cercetări la nivel local şi judeţean astfel încât să fie posibilă 

stabilirea unor măsuri de intervenţie pentru ameliorarea diferitelor probleme sociale identificate în 

comunităţile şcolare. 
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CAPITOLUL III - CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ 
 

3.1 Educație timpurie în limba română 

  “Vârsta preşcolară a fost şi va rămâne pentru copii, temelia educativă a întregii vieţi” 

Pestalozzi 

 Pornind de la această premisă, putem susţine faptul că,  la o evoluţie pozitivă a copilului, 

unul dintre cei mai importanţi factori este grădiniţa. Fiind prima verigă a sistemului de învăţământ, 

ea reprezintă un element crucial în procesul, dar şi în dezvoltarea fizică, psihică şi emoţională a 

copilului. Analiza procesului educational la nivelul județeului Bihor s-a  realizat  prin raportarea la 

indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne a sistemului. Diagnoza are la bază gradul de 

realizare a obiectivelor formulate în Planul managerial al inspectorului de specialitate  şi  Planul 

managerial al IS.J. Bihor pentru anul şcolar 2017-2018.Prin grija managerilor, printr-o excelentă 

colaborare cu autoritățile locale, putem afirma că toate grădinițele dispun de spații ce oferă condiții 

foarte bune de educație, multe dintre acestea beneficiind în ultimii ani de modernizare și reamenajare.  

 Întregul demers educaţional şi organizaţional al anului şcolar 2017-2018 a fost construit 

pe o strategie prin care toţi factorii educaţionali dar şi educabilii au înţeles  nevoile grădiniţei, au fost 

determinați să fie deschişi către priorităţile unei educaţii moderne, reprezentative pentru comunitatea 

în care trăim. 

 Obiectivele generale stabilite la începutul anului şcolar 2017-2018 au fost: 

 Asigurarea conducerii operaţionale la nivelul disciplinei educație timpurie şi optimizarea 

managementului instituţional în cadrul grădiniţelor din mediul urban şi rural din jud. Bihor; 

 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor dezvoltării personale şi comunitare; 

 Orientarea demersului instructiv-educativ spre dezvoltarea competenţelor fundamentale, 

vizând pregătirea copiilor pentru o societate şi o economie bazate pe informaţie şi pe 

cunoaştere; 

 Asigurarea egalităţii şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie;             

 Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale 

(curriculare şi extracurriculare); 

 Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane, materiale şi 

financiare; 

 Consolidarea parteneriatului unităţilor de învăţământ cu mediul social şi economic. 

În ceea ce privește curriculumul,  accentul s-a pus pe următoarele aspecte: 

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri 

educaţionale; 

 Cunoașterea curriculum-ului preșcolar și aplicarea lui; 

 Întocmirea corectă a documentelor de planificare, în    conformitate cu prevederile  

Curriculum-ului pentru învatamantul preşcolar şi adaptat specificului grupei; 

 Creativitate si originalitate în conceperea şi desfaşurarea activităţilor integrate; 

 Conceperea şi realizarea proiectelelor didactice cu responsabilitate şi profesionalism ; 

 Crearea  unor scenarii didactice originale care suscită interesul copiilor preşcolari pentru 

activitate; 
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 Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne pentru un plus de eficientă in  actul 

didactic; 

 Preocupare  pentru valorificarea potențialului copilului, în vederea pregătirii pentru 

școală; 

 Asigurarea calităţii educaţiei; 

 Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice; 

 Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern; 

Din punct de vedere al resurselor umane, accentul s-a pus pe următoarele aspecte: 

 Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind 

încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice  a personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic; 

 Creşterea calităţii resurselor umane; 

 Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţii; 

 Participarea la programe de formare continuă acreditate,destinate dezvoltării 

competenţelor personalului didactic şi didactic auxiliar din sistemul educaţional; 

  Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de 

pregătire si obţinere a gradelor didactice; 

Privitor la resursele materiale accentul s-a pus pe următoarele aspecte:  

 Fluidizarea fluxului informaţional; 

 Gestionarea eficientă a resurselor  materiale; 

 Elaborarea bugetului; 

Aspectele vizate în cadrul parteneriatelor și programelor au fost:  

 Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat; 

 Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe; 

 Încheierea de parteneriate cu alte unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG –uri etc  

Privitor la relațiile publice, comunicare și imagine am urmărit:  

 Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale; 

 Promovarea imaginii unităţilor de învăţământ preşcolar ( în interior şi exterior ) prin diverse 

activităţi de relaţii publice ( ex: organizarea “ Zilei porţilor deschise “ ); 

 Participarea la activităti de perfecţionare în management a directorilor (simpozioane, 

conferințe, mese rotunde, şedinţe); 

Tematica controlului a fost elaborată la nivelul I.S.J. Bihor şi a vizat:  

o -monitorizarea unităţilor de învăţământ preşcolar ( documente manageriale, cunoașterea și 

aplicarea reglementărilor curriculare în vigoare, evaluarea și monitorizarea gradului de 

implementare a principiilor educației incluzive, constituirea colectivelor de copii, portofoliile 

cadrelor didactice, ale comisiilor din unitate şi ale copiilor. 
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S-a constatat că unităţile de învăţământ au ţinut cont de recomandările din inspecţia 

tematică anterioară, au contribuit la reducerea absenteismului şi la completarea mai 

atentă a documentelor şcolare şi au rezolvat disfuncţiile apărute. 

Puncte tari: 

o Oferta educaţională a fost fundamentată  pe baza nevoilor dezvoltării personale şi comunitare; 

o Demersul instructiv-educativ a fost orientat spre dezvoltarea competenţelor fundamentale, 

vizând pregătirea copiilor pentru o societate şi o economie bazate pe informaţie şi pe 

cunoaştere; 

o S-a asigurat egalitatea şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie;             

o Se constată creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor 

educaţionale (curriculare şi extracurriculare) dar și utilizarea eficientă, la nivelul standardelor 

naţionale, a resurselor umane, materiale şi financiare; 

o Documentele școlare au fost riguros întocmite, vizând aplicarea noutăților curriculare și 

legislative, promovând o educație de calitate centrată pe copil, ca beneficiar al ofertei 

educaționale; 

o Grădinițele și-au elaborat CDS–ul,  în manieră atractivă răspunzând solicitărilor părinţilor şi 

nevoilor copiilor; 

o Derularea unor activităţi curriculare şi  extracurriculare atractive, variate, cu impact pozitiv în 

comunitate,  desfășurate conform  calendarului propus; 

o Elaborarea proiectării didactice ţinând cont de prevederile programei naţionale, reflectate în: 

strategii activ-participative, rigoare şi acurateţe ştiinţifică, obiective corect formulate, 

valorificând resurse informaţionale complexe şi adecvate nivelului de vârstă preşcolară în 

special în mediul urban; 

o În unităţile din mediul urban s-au selectat materiale auxiliare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi s-au utilizat în conformitate cu capacităţile de învăţare ale copiilor; 

o Stabilirea corectă şi corespunzătoare a activităţilor şi a temelor (proiecte tematice 

educaţionale) în funcţie de interesul manifestat de copii şi de capacităţile lor de înţelegere în 

special în grădiniţele din mediul urban; 

o Eficientizarea activităţii de perfecţionare prin comisia metodică, cercuri pedagogice şi cursuri 

de formare atât în mediul rural cât şi urban; 

o Preocupări constante pentru o mai bună ambientare a spaţiului educaţional al copiilor în toate 

unităţile preșcolare; 

Puncte slabe: 

o Comisiile nu funcţionează cu eficienţă în mediul rural; 

o Percepția greșită a structurării activităților integrate; 

o Neimplicarea unor cadre în activități de echipă; 

o Existența unor grupe cu efective minime de preşcolari, în mediul rural; 

o Lipsa personalului medical permanent în  fiecare unitate; 

o Lipsa unui psiholog în fiecare unitate. 

Inspecţiile curente şi speciale efectuate în vederea obţinerii gradelor didactice de către educatoare 

au pus în evidenţă: 

Aspecte pozitive: 

 Fiecare cadru didactic poate descrie pentru fiecare grupă de educabili, punctele tari şi cele slabe 

privind realizarea obiectivelor curriculare; 
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 Cadrele didactice folosesc cu precădere stimulente pozitive (lauda, încurajarea); 

 Autoevaluarea şi interevaluarea educabililor sunt folosite sistematic în activităţile de învăţare; 

 Evaluarile sumative sunt valide şi fidele; 

 Cadrele didactice valorifica în activitatea educaţională rezultatele cercetărilor din domeniu; 

 Participarea cadrelor didactice la activităţi metodice desfăşurate la nivel teritorial a crescut 

numeric; 

 Cadrele didactice valorifica in activitatea educationala rezultatele participării la activităţle 

metodice. 

Aspecte de revizuit în urma efectuării inspecțiilor: 

 Crearea unor situaţii de învăţare care să asigure implicarea copilului în experienţe şi 

acţiuni care să conducă la realizarea obiectivelor propuse atât prin sarcini directe cât 

şi indirecte; 

 Controlarea şi coordonarea învăţării, monitorizarea progresului prin asigurarea unui 

feed-back corect; 

 Stabilirea demersurilor didactice pentru asigurarea continuităţii între niveluri de 

învăţământ şi prevenirea sincopelor în dezvoltarea continuă a copilului; 

 Strategiile de instruire să vizeze acţiunea nemijlocită a preşcolarului asupra realităţii 

pe care trebuie să o înţeleagă; 

 Ponderea activităţilor de dezvoltare personală şi socială să ocupe un loc important în 

plaja orară şi să vizeze rutine ( întâlniri de dimineaţă) tranziţii şi activităţi opţionale. 

Au fost inspectate: 301 de cadre didactice din care: 

  pentru definitivat: 112 

În ceea ce privește promovarea examenului național de definitivare în învățământ prezentăm 

următoarea situație:76 candidați în seria curentă, 77 candidați au promovat examenul 

(aceștia fiind și din seriile trecute) 

  pentru gradul didactic II: 112 

  pentru  gradul didactic I: 113 

Analiza SWOT: 

 Stabilirea corectă şi corespunzătoare a activităţilor şi a temelor (proiecte tematice 

educaţionale) în funcţie de interesul manifestat de copii şi de capacităţile lor de înţelegere în 

special în grădiniţele din mediul urban; 

 Eficientizarea activităţii de perfecţionare prin comisia metodică, cercuri pedagogice şi cursuri 

de formare atât în mediul rural cât şi urban; 

 Preocupări constante pentru o mai bună ambientare a spaţiului educaţional al copiilor în toate 

unităţile inspectate; 

 Preocuparea  cadrelor didactice pentru realizarea unor parteneriate reale, concretizate 

prin.schimburi de experienţe locale, interjudeţene, dezvoltarea unor proiecte locale, judeţene, 

naţionale şi internaţionale; 

 Existenţa documentelor de proiectare realizate în manieră originală; 

 Situaţiile de învăţare au fost optim structurate; 

 Interes pentru modernizarea actului didactic; 
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 Demersuri didactice şi scenarii  bine fundamentate pe conţinuturi accesibile, încadrate în 

proiectele tematice propuse şi în temele anuale stabilite; 

 Strategiile didactice au fost atent selectate şi aplicate cu profesionalism de educatoare; 

 Activităţile integrate şi-au sporit valoarea interactivă şi formativă prin selectarea corectă a 

mijloacelor didactice şi prin modul ingenios de concepere şi realizare a scenariului zilei; 

 Creșterea preocupării educatoarelor pentru individualizarea învățării și pentru observarea 

sistematică a copilului; 

 Competenţe socio-relaţionale foarte bune; 

 Spaţii educaţionale sectorizate corespunzător; 

 Preocupare pentru pregătirea profesională, continuarea studiilor şi participare activă  la cursuri 

de formare. 

 La Examenul de titularizare în învățământ s-au prezentat 304 candidați, dintre care 178 au 

obținut nota peste 7. 

Puncte slabe: 

 Strategiile de instruire nu  vizează de regulă, acţiunea nemijlocită a preşcolarului asupra 

realităţii pe care trebuie să o înţeleagă; 

 Folosirea excedentară a auxiliarelor didactice în detrimentului materialului concret, ceea 

ce limitează aplicarea creativă a demersurilor didactice, de către educatoare și reducerea 

timpului de joacă al copilului; 

 Utilizarea exclusivă a xeroxurilor, ce împiedică atât formarea reprezentărilor reale cât și 

redarea acestora, din perspectiva particularităților de vârstă și individuale; 

Oportunități și amenințări: 

 Individualizarea activităţii cu copiii şi implicarea activă a acestora în procesul instructiv-

educativ; 

 Cuprinderea în  anul şcolar următor, în cadrul comisiilor metodice, a problemelor de 

ambientare şi a desfăşurării corecte a activităţilor integrate, corespunzător indicaţiilor, sub 

formă de dezbateri, mese rotunde, activităţi demonstrative sau schimburi de experienţă; 

 Ponderea activităţilor de dezvoltare personală şi socială trebuie să ocupe un loc important în 

plaja orară şi să vizeze rutine  ( întâlniri de dimineaţă) tranziţii şi activităţi opţionale. 

 Valorificarea cunoştinţelor copiilor (şi din mediul rural) în scopuri educative, mai ales prin 

activităţi de educaţie ecologică, sanitară, rutieră, religioasă şi prin activităţi opţionale şi 

extracurriculare; 

 Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în amenajarea mediului educaţional al grupelor şi 

în procurarea mijloacelor de invăţământ necesare; 

 Popularizarea activităţilor la nivel de comunitate prin mass-media chiar şi în mediul rural; 

 Strategii de realizare a evaluării iniţiale şi la grădiniţele din mediul rural, documentare 

temeinică și completarea corectă a fișei de progres; 

 Preocuparea unităţilor de învăţământ preşcolar de la sate în implementarea şi derularea unor 

programe/ proiecte locale şi naţionale; 

 Găsirea unor noi modalităţi de realizare a parteneriatului pentru educaţie în beneficiul 

copiilor; 

 Indentificarea măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare; 
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Programul ” SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”a vizat: 

 Creativitate în planificarea activităţilor cu copiii: 

 Organizarea de activităţi interactive părinţi – copii; 

 Concursuri între grădiniţe partenere în proiecte educaţionale judeţene; 

 Confecţionarea de postere cu temă de educaţie ecologică, rutieră, expunerea lor în vitrinele 

din municipiu; 

 Acțiuni derulate în parteneriat cu alte instituții din comunitate; 

 Participări la activități organizate sub sloganul Ziua porților deschise; 

 Excursii, vizite, drumeţii cu tematici diferite; 

  

3.2 Învăţământ primar – limba română 

 

I. INSPECŢII REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 INSPECŢII ÎN SPECIALITATE:  280  INSPECŢII  

 

Gradul 

didactic 
Seria Candidați 

Inspecții curente 

1 
Inspecții curente 2 Inspecții speciale 

Definitivat  2018 61 0 0 103 

Gradul 2 

2016-2018 25 0 0 25 

2017-2019 21 0 21 0 

2018-2020 25 25 0 0 

Gradul 1 

2016-2018 37 0 0 37 

2017-2019 13 0 13 0 

2018-2020 27 0 27 0 

 2019-2021 29 29 0 0 

 TOTAL 54 61 165 

 

 

PUNCTE TARI 

 

 proiectarea şi planificarea activităţii didactice în concordanţă cu noul curriculum  pentru 

învăţământ primar; 

 întocmirea şi completarea corectă a documentelor şcolare; 

 concordanţa dintre curriculum-ul şcolar şi proiectele didactice întocmite;  

 activităţile desfăşurate cu ocazia cercului pedagogic au demonstrat creativitatea cadrelor 

didactice; 

 calitatea managementului clasei de elevi;  

 dotarea unor clase cu mijloace de învăţământ eficiente;  

 eficienţa strategiilor didactice utilizate pentru dezvoltarea personală a elevilor;  

 egalizarea şanselor educaţionale pentru întregul colectiv de elevi; 

 relaţionarea eficientă cu elevii, părinţii acestora, cadrele didactice şi comunitatea locală;  
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 colaborarea eficientă a şcolii cu familia în derularea unor proiecte şi activităţi cu caracter 

umanitar; 

 derularea unor proiecte educaţionale în parteneriat cu diverse instituţii; 

 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare eficiente; 

 cunoaşterea particularităţilor individuale ale elevilor, ceea ce a permis individualizarea 

parcursurilor şcolare ale acestora;  

 utilizarea eficientă a curriculumului adaptat în vederea integrării elevilor cu cerinţe educative 

speciale în colectivul clasei; 

 îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele activ-participative;  

 preocuparea pentru evaluarea rezultatelor şcolare cu accent pe calitate, nu pe cantitate; 

 creativitatea în conceperea lecţiilor;  

 abordarea transdisciplinară şi transcurriculară a conţinutului curriculum-ului şcolar; 

 aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică;  

 obţinerea de rezultate bune şi foarte bune cu elevii la concursurile şcolare, olimpiada de limba 

şi literatura română, matematică şi educaţie civică; 

 participarea unui număr important de cadre didactice cu lucrări la sesiunea de comunicări 

ştiinţifice organizate de CCD Bihor şi Universitatea  Oradea;  

 realizarea unor portofolii personale de bună calitate de către un număr mare de cadre didactice, 

care reprezintă instrumente utile de evaluare; 

 elaborarea, în multe şcoli, a unor discipline opţionale de calitate, menite să asigure satisfacerea 

nevoii de învăţare a tuturor elevilor;  

 apariţia unui număr considerabil de auxiliare didactice elaborate de cadrele didactice din 

judeţul Bihor.  

 

PUNCTE SLABE 
 

 slaba dotare a unor şcoli cu mijloace didactice moderne; 

 caracterul preponderent informativ al activităţii de învăţare; 

 modul deficitar de repartizare şi gestionare a bugetului de timp; 

 nivelul scăzut de responsabilizare a elevilor; 

 neatingerea standardelor educaţionale de către unii elevi;  

 procentul destul de scăzut în tratarea diferenţiată a elevilor; 

 lipsa preocupării stimularea interesului pentru lectură şi pentru calitatea scrisului la elevii din 

mediul rural;  

 preocuparea scăzută din partea unor debutanţi în ceea ce priveşte pregătirea metodică; 

 slaba implicare a părinţilor din unele comunităţi în actul educaţional; 

 dozarea necorespunzătoare a muncii independente şi a temelor, determinând astfel 

supraîncărcarea elevilor; 

 insuficienta preocupare a părinţilor în organizarea timpului liber al elevilor; 

 supraîncărcarea elevilor datorită numărului mare de auxiliare didactice;  

 implicarea elevilor într-un număr mare de concursuri şcolare, având acelaşi efect de 

suprasolicitare a elevilor. 

 

OPORTUNITĂŢI  
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 capacitarea comunităţii locale şi a celorlalţi factori educaţionali în vederea implicării lor în  

procesul didactic; 

 realizarea de proiecte cu finanţare la nivel naţional/internaţional prin care şcolile au 

posibilitatea modernizării bazei materiale; 

 colaborare eficientă ISJ Bihor – CCD Bihor – Universitatea Oradea privind identificarea 

nevoilor de formare şi  realizarea de cursuri în specialitate; 

 derularea alternativelor educaţionale în paralel cu învăţământul tradiţional; 

 creşterea numărului de psihologi şcolari şi profesori de sprijin pentru consilierea elevilor cu 

dificultăţi de învăţare;  

 preocuparea pentru crearea unui climat educaţional favorabil prin modernizarea unităţilor 

şcolare; 

 nevoia acută de introducere a activităţii de mentorat pentru debutanţii în învăţământ; 

 stimularea interesului familiei pentru activitatea didactică. 

 

AMENINŢĂRI  

 

 numărul redus al populaţiei şcolare ca urmare a scăderii natalităţii; 

 petrecerea unui timp îndelungat în faţa calculatorului şi a televizorului, în detrimentul lecturii; 

 timpul redus petrecut de copii împreună  cu ceilalţi membri ai familiei;  

 slaba dotare cu mijloace de învăţământ moderne a unor şcoli; 

 numărul mare de concursuri şcolare care nu corespund nivelului de dezvoltare a elevilor de 

vârstă şcolară mică; 

 creşterea numărului de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

 

Putem aprecia că, la nivelul învăţământului primar se înregistrează o preocupare constantă a 

profesorilor pentru învăţământ primar pentru obţinerea definitivării în învăţământ. Procentul de 

promovare al examenului de definitivat se situează, la fel ca şi în anul precedent, între 70% şi 80%. 

Se constată aceeaşi „migrare” în înscrierea candidaţilor învăţători/profesori pentru învăţământ primar 

la disciplina Limba română şi literatură pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din 

învăţământul preşcolar, fenomen menit să crească şansele de promovare, având în vedere dificultatea 

examenului la învăţători, dificultate care rezidă din numărul mare de discipline incluse într-un singur 

examen şi exigenţele disciplinei de matematică.  

În anul şcolar 2017-2018, au participat la examenul naţional pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor vacante un număr de 174 de candidaţi. Repartizarea acestora pe intervale de 

notare este aproximativ asemănătoare cu cea din anul şcolar trecut, cu un număr scăzut de note 

sub 5, dar şi cu două note de 10. 

Interesul crescut al profesorilor pentru învăţământ primar pentru propria dezvoltare 

profesională rezultă şi din numărul mare de participanţi la cursurile/modulele de formare continuă 

propuse de CCD Bihor.  

 

 

 INSPECŢII TEMATICE:  
 Modul de constituire a formaţiunilor de studiu, documentele comisiilor metodice, 

mapa învăţătorului; 
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 Întocmirea planificărilor, abordarea în manieră integrată a conţinuturilor 

disciplinelor şcolare, parcurgerea integrală a programei școlare;  

 Modul de de elaborare, evaluare şi valorificare a testelor iniţiale; 

 Asigurarea accesului la educație al tuturor elevilor; 

 Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și 

optimizării procesului de învățare, ritmicitatea notării;  

 Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării elevilor;  

 Modul de completare a  documentelor şcolare,  încheierea situaţiei la învăţătură şi 

purtare, situaţia absenteismului;  

 Proiectarea disciplinelor opţionale. 

Se constată că, în general, formaţiunile de studiu pentru învăţământ primar din unităţile 

verificate se încadrează în limitele legale, formaţiunile  care funcţionează sub efective şi peste 

efectivele legale au avizul ISJ Bihor. Dosarele comisiilor metodice ale învăţătorilor şi mapele 

învăţătorilor conţin toate documentele necesare activităţii desfăşurate. Planificările sunt corecte, 

respectă abordarea în manieră integrată a conţinuturilor disciplinelor şcolare. Testele iniţiale sunt 

corect elaborate şi aplicate, rezultatele acestora sunt prelucrate şi valorizate în scopul ameliorării 

demersului didactic. Evaluarea continuă permite optimizarea procesului de învăţare şi 

consemnarea ritmică a calificativelor în cataloage. 

În general, la nivelul învăţământului primar se realizează o tratare diferenţiată  şi 

individualizată a predării-învăţării-evaluării elevilor, bazată pe o planificare/eşalonare riguroasă a 

timpului/resurselor, pe o prefigurare coerentă a activităţii de învăţare, pe crearea de situaţii de 

învăţare eficiente şi stimulative pentru elevi. Există însă şi situaţii în care tratarea diferenţiată se 

realizează sporadic sau deloc. Completarea documentelor şcolare, a cataloagelor, registrelor 

matricole evidenţiază responsabilitate şi rigurozitate, cunoaşterea prevederilor legale privind 

încheierea situaţiei la învăţătură şi purtare. Având în vedere că noul plan cadru permite la nivelul 

învăţământului primar lipsa opţionalului din schema orară a clasei, se constată o scădere 

semnificativă a numărului de opţionale propuse de către profesorii pentru învăţământ primar.  

 

INSPECŢII GENERALE:     

 

  Şcoala Gimnazială „Alexandru Roman” Auşeu 

Constatări  şi aprecieri: 

Documentele școlare verificate au reflectat preocuparea cadrelor didactice pentru 

desfăşurarea unui act educativ de calitate. Portofoliile elevilor oglindesc munca susținută a 

învățătorilor, precum și a elevilor. 

Lecțiile asistate au dovedit un interes major din partea învățătorilor pentru calitatea 

actului didactic – au fost notate cu calificativul FOARTE BINE.  Activitatea didactică a fost  densă, 

cu implicarea elevilor într-un parteneriat real și constructiv. Pe tot parcursul activităților a existat un 

ritm susținut de lucru, stilul cadrului didactic fiind adaptat particularităților de vârstă și individuale. 

Metodele și procedeele utilizate se înscriu în paleta celor activ-participative, experiența de viață a 

copiilor fiind folosită ca suport pentru dezbaterile provocate de tema în discuție, împletite fericit sub 

forma jocului didactic. Mijloacele de învăţământ alese sprijină constructiv  parcurgerea 

conținuturilor.  

Elevii dovedesc competențe specifice disciplinelor, reușind să încadreze cunoștințele 

dobândite  în contexte noi. Nivelul de pregătire al elevilor a fost evaluat atât pe baza observaţiei 
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directe cât şi pe baza fişelor de muncă independentă aplicate. În urma corelării acestor constatări cu 

evaluarea longitudinală se poate afirma că elevii au nivelul de cunoştinţe corespunzător cerinţelor 

programei şi înregistrează progres după fiecare unitate de învăţare. 

Climatul socio-emoțional pozitiv din timpul activității, cât și al pauzei, contribuie la 

dezvoltarea rutei individuale a copiilor și creșterea stimei de sine. 

Managementul spațiului clasei evidenţiază preocuparea pentru crearea unui ambient 

atractiv și cu un înalt grad de securitate fizică și emoțională pentru elevi. Sălile de clasă sunt mobilate 

corespunzător cu mobilier modular, corespunzător etapei de dezvoltarea a elevilor. Materialele 

didactice expuse sprijină însuşirea cunoştinţelor, consolidarea şi fixarea noţiunilor. În fiecare sală de 

clasă există un spaţiu pentru afişarea rezultatelor muncii elevilor. 

Dosarele  Comisiilor Metodice conţin toate documentele specifice. Am constatat că  

activităţile propuse urmăresc realizarea autoperfecţionării membrilor comisiei, dezvoltarea personală 

şi profesională.  

 

Recomandări: 

 Consemnarea, în mod constant, a absenţelor în cataloage. 

 În cazul a 3 cadre didactice, personalizarea documentelor de planificare. 

 Stimularea, încurajarea şi valorizarea lecturii individuale a copiilor. 

 

  Liceul Tehnologic Nr. 1 Şuncuiuş 

 

Constatări  şi aprecieri: 

Din analiza documentelor şcolare: planificări calendaristice şi pe unităţi de învăţare, 

portofolii ale disciplinelor opţionale, proiecte didactice, cataloage, caiete de notiţe şi de teme ale 

elevilor, fişe de lucru, probe de evaluare, lucrări ale elevilor expuse în unitate, calendarul activităţilor 

educative extracurriculare, se desprinde faptul că, în general, învăţătorii cunosc cerinţele didacticii 

specialităţii, că documentele de evidenţă şi de planificare sunt întocmite în conformitate cu 

standardele curriculare actuale şi după caz, şi cu specificul predării în condiţii simultane, excepţie la 

Şcoala Primară Nr. 1  Pojorâta, unde schema orară la cele trei clase simultane, a II-a, a III-a şi a IV-

a are în plus o oră de Limba şi literatura română la clasa a III-a, şi în minus: o oră de Joc şi mişcare 

la clasa a III-a, o oră de Joc şi mişcare la clasa a IV-a şi o oră de Muzică şi mişcare la clasa a II-a.  

Materia este parcursă ritmic şi există toate premisele pentru a fi parcursă integral. Pentru 

activităţile asistate propunătorii au elaborat proiecte didactice corect fundamentate din punct de 

vedere ştiinţific şi metodic, care evidenţiază capacitatea acestora de a formula cu claritate obiectivele 

operaţionale, de a selecta conţinuturi adecvate pentru realizarea lor, de a crea situaţii de învăţare 

motivante, stimulative pentru elevi şi de a utiliza strategii didactice prin care aceştia să fie implicaţi 

în descoperirea, procesarea şi, mai ales, în aplicabilitatea cunoştinţelor.   

Propunătorii își evaluează activitatea în mod corect, experiența didactică se reflectă în 

întreaga activitate 

Sălile de clasă sunt mobilate cu mobilier modular, corespunzător etapei de dezvoltare a 

elevilor. Materialele didactice expuse sprijină însuşirea cunoştinţelor, consolidarea şi fixarea 

noţiunilor. În fiecare sală de clasă există un spaţiu pentru afişarea rezultatelor muncii elevilor. 

Recomandări: 

 Optimizarea pregătirii metodice prin parcurgerea unor module de formare; 
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 Reorganizarea orarului la Şcoala Primară nr. 1  Pojorâta, conform planului cadru pentru 

cele trei clase simultane; 

 Consemnarea zilnică a absenţelor în catalog; 

 Mai multă consecvenţă şi responsabilitate în verificarea caietelor elevilor şi corectarea 

temei pentru acasă; 

 Preocupare pentru utilizarea strategiilor de diferenţiere în învăţare; 

 Perseverenţă pentru menţinerea unui nivel bun de pregătire şcolară al elevilor; 

 

 

 

II. REZULTATE OLIMPIADE ŞI  CONCURSURI ŞCOLARE: 

 

 

Nr. crt. CONCURSUL 
ELEVI 

PARTICIPANŢI 

ELEVI 

PREMIAŢI 

1.  
OLIMPIADA LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 
261 102 

2.  OLIMPIADA MATEMATICA 130 67 

3.  
OLIMPIADA DE EDUCAŢIE 

CIVICĂ 
36 18 

4.  CANGURUL MATEMATICA 721 268 

5.  CANGURUL EXPLORATOR 410 302 

6.  CANGURUL POVESTILOR 345 234 

7.  MICII EXPLORATORI 2518 1904 

8.  
FII INTELIGENT LA 

MATEMATICA 
1740 1203 

9.  
COMUNICARE-

ORTOGRAFIE 
2209 1489 

10.  
COMPER – LIMBA 

ROMÂNĂ 
1345 823 

11.  COMPER - MATEMATICĂ 1527 913 

12.  LUMINA MATH 123 44 

13.  EUROSCOLARUL 115 84 

14.  EUROJUNIOR 321 159 

15.  AMINTIRI DIN COPILĂRIE 426 204 

16.  ÎNCONDEIAŞUL 145 136 

17.  CRĂCIUNAŞUL 63 63 

18.  FORMIDABILII 278 141 

19.  PROFU  DE  MATE 45 39 

20.  “ FESTIVALUL  TOAMNEI” 124 98 

21.  GAZETA MATEMATICĂ 189 82 

22.  
NAȘTEREA DOMNULUI - 

RENAȘTEREA BUCURIEI 
93 93 
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23.  
CONCURS NAŢIONAL 

"MEŞTEŞUGAŞUL" 
147 135 

24.  
CONCURS NAŢIONAL 

"FESTIVALUL TOAMNEI" 
276 207 

25.  
DISCOVERY - DESCOPERĂ 

LUMEA 
169 118 

26.  ZÂMBET DE COPIL 66 66 

27.  MICII SANITARI 39 8 

28.  CLIPE DE TOAMNĂ 31 31 

29.  
SĂRBĂTOAREA 

COLINDULUI 15 15 

30.  “GHETUŢA FERMECATĂ" 24 22 

31.  AȘII CUNOAȘTERII 23 18 

32.  
CONCURS "INVINGĂTOR 

PRIN ARTĂ" 46 42 

33.  
CONCURS  NAŢIONAL „ 

DIN  SUFLET PENTRU 

MAMA” 57 54 

34.  
CONCURS  NAŢIONAL 

„NATURA INSPIRĂ ŞI 

DĂRUIEŞTE ” 16 16 

35.  
CREȘTINUL ACASĂ, LA 

ȘCOALĂ, ÎN BISERICĂ ȘI ÎN 

COMUNITATE 38 31 

36.  
NAŞTEREA DOMNULUI- 

RENAŞTEREA BUCURIEI 82 69 

37.  
YLE CAMBRIDGE EXAMS - 

STARTERS 32 32 

38.  
YLE CAMBRIDGE EXAMS - 

MOVERS 25 25 

39.  
CONCURS REGIONAL ÎN 

AŞTEPTAREA LUI MOŞ 

NICOLAE 71 71 

40.  
CONCURS  NAŢIONAL 

MAGII IERNII 55 55 

 

 

III. PROIECTE DERULATE ÎN ȘCOLI: 

 

 

 

Școli 

implicate 

Cadre 

didactice 
Elevi PROIECTE 

   
Local

e 
Județene Interjudețene 

Regional

e 

Național

e 

Internațional

e 
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179 915 12000 305 97 28 12 143 54 

 

 

 

Învățământ primar -limba maghiară şi educaţie timpurie- limba maghiară 

Educație timpurie în  limba maghiară 

 

 În anul şcolar 2017-2018, activitățile în cadrul educației timpurii în limba maghiară, au fost 

organizate și s-au desfășurat cu respectarea metodologiei precum și obiectivelor și strategiilor 

didactice prevăzute în planul de activitate și în programa învățământului preșcolar. Activităţile 

desfăşurate pe domenii experienţiale de către educatoare au fost activităţi integrate sau pe discipline, 

desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de 

curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Fiecare 

educatoare a desfăşurat şi proiecte tematice după  curriculum. Această modalitate de realizare a 

activităţilor cu preşcolarii a presupus desfăşurarea activităţii didactice în echipă, contribuind la 

stimularea cooperării între cadrele didactice de la grupă. S-a constatat parcurgerea curriculum-ului şi 

a activităţilor concepute lucrându-se atât în grup cât şi individual sau frontal, iar rezultatele obţinute 

au fost popularizate în lectoratele cu părinţii, punându-se accent pe colaborarea cu familia. 

Evaluarea iniţială, continuă cât şi cea sumativă s-au realizat prin diferite metode variate. 

Rezultatele obţinute au fost  înregistrate în scopul stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu 

dificultăţi de învăţare.Toate educatoarele de la grupe au acordat importanţa cuvenită copiilor cu nevoi 

speciale, aplicând o pedagogie adecvată şi incluzivă, dar și diferențiată, conform nevoilor speciale ale 

copiilor. 

 

Calitatea procesului instructiv–educativ  

 

PUNCTE TARI 

- Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative 

derivate dintr- o problematică educativă diversă; 

- Obținerea unor rezultate bune cu copii, prin participarea la concursuri; 

- Climatul educaţional deschis, stimulativ din grădiniţe; 

- Participarea cadrelor didactice la multiple forme de perfecţionare; 

- În anul școlar 2017-2018, șase educatoare au finalizat gradul didactic I. 

- Buna conlucrare cu ceilalţi factori educaţionali. 

 

PUNCTE SLABE 

  -Necorelarea între vechiul şi noul informaţional datorată transmiterii fragmentate sau lacunare a 

informaţiilor menite să ducă la desfăşurarea unor activităţi corespunzătoare cererii educaţionale 

actuale; 

 -Slaba mediatizare a activității instructiv-educative; 

- Lipsa unor cadre specializate (logoped, psiholog) pentru terapia copiilor cu dificultăți, respectiv cu 

nevoi speciale, în special celor vorbitori de limbă maghiară; 

- Cadrele debutante nu au o privire de ansamblu asupra cerinţelor sistemului; 

- Bază materială insuficientă (de ex. proiectoare, calculatoare, impriante); 

- Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi neremunerate. 
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Nivelul atingerii standardelor de performanță de către copii 

 

Aspecte pozitive: 

- cunoștintele și deprinderile de muncă intelectuală și practic-aplicative ale copiilor sunt 

corespunzătoare nivelurilor de vârstă, conform recomandărilor curriculum-ului național. 

-preșcolarii comunică relativ ușor cu cadrele didactice și colegii, știu să răspundă la întrebări, au 

formate deprinderi de a formula răspunsuri în propoziții simple în limba maternă, participă cu interes 

la dialog, rezolvând sarcini variate, cu sau fără sprijin din partea educatoarei. 

- în funcție de tipul de activitate propusă, copiii manifestă inițiativă și creativitate în rezolvarea 

sarcinilor de lucru, având formate deprinderi de comportare civilizată. În activitățile de grup, ei 

colaborează și comunică eficient, se ajută și se respectă, evaluându-și rezultatele obtinute. 

- copiii au inițiativă, au atenția, gândirea și creativitatea dezvoltată, participă activ la actul de predare-

învățare. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

- să se insiste pe dezvoltarea cunoștințelor și formarea deprinderile de muncă intelectuală și practic-

aplicative ale copiilor, corespunzătoare nivelurilor de vârstă, conform recomandărilor curriculum-

ului național. 

- să se insiste pe dezvoltarea spiritului de inițiativă, a atenției, gândirii și creativității, pe participarea 

activă la actul de predare învățare, pentru că nu sunt motivați permanent în rezolvarea sarcinilor de 

lucru printr-un feed-back pozitiv. 

- copiii să fie antrenați în amenajarea spațiului educațional, astfel încât, materialele didactice și 

jucăriile să fie așezate la nivelul lor, în funcție de tema abordată. 

- să se realizeze observarea permanentă a copiilor în timpul activității și se consemneze în caietele 

individuale pentru a urmări progresul acestora, în acord cu particularitățile de vârstă și individuale 

ale acestora. 

- Atragerea părinților în viața grădiniței. 

 

Măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii pe disciplină, respectiv pentru soluționarea 

disfuncționalităților: 

În scopul asigurării calităţii demersului didactic, în anul şcolar 2018-2019 activitatea specifică 

învăţământului preşcolar în limba maghiară, la nivelul judeţului  se va desfăşura în conformitate cu 

normele legislative în vigoare, cu principiile şi obiectivele majore din Programul de Guvernare, cu 

recomandările curriculum-ului național, cărora li se vor adăuga dispoziţiile şi notificările M.E.N. care 

vor fi promovate în cadrul consfătuirilor judeţene, cu ocazia cercurilor pedagogice, a inspecţiilor 

efectuate şi anume: 

• accentuarea caracterului ludic în stimularea individuală a învăţării; 

• crearea unui mediu educaţional adecvat care să stimuleze în mod continuu învăţarea spontană a 

copilului; 

• introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social, căruia îi aparţine, pentru a sprijini 

formarea sa ca personalitate autonomă şi conştientă de sine; 

• îndreptarea atenţiei cadrelor didactice către activităţile integrate; 

• utilizarea, în procesul de învăţare derulat cu copiii preşcolari, a metodei proiectelor, tematici 

selectate, gândite şi elaborate cu ajutorul copiilor, utilizându-se braistorming-ul, învăţarea prin 

descoperire şi acţiunea directă a copilului cu mediul. 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

72/299 

 

 

• preocuparea cadrelor didactice pentru respectarea particularităţilor de vârstă și individuale ale 

copiilor, a ritmului propriu de lucru şi de dezvoltare, prin diversificarea sarcinilor de învățare, 

apelarea la experiența de viață a acestora și implicarea acestora în procesul de evaluare; 

• raportarea cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor copiilor la cerinţele curriculumului, la vârsta 

şi interesele acestora, precum şi la perioada din an în care s-a făcut evaluarea; 

• proiectarea mijloacelor de evaluare iniţială, continuă şi sumativă; 

• proiectarea didactică să respecte recomandările curriculum-ului național pentru educația timpurie 

• evaluarea centrată pe competențe, evaluarea de proces, evaluarea formativă şi sumativă în scopul 

înregistrării progresului şcolar; 

• organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice la nivel de unitate; 

• organizarea unor schimburi de experienţă, având ca obiectiv popularizarea şi generalizarea 

exemplelor de bună practică; 

• lucrul în echipă pentru a se crea posibilitatea generalizării propriei experienţe. 

• organizarea mediului educaţional pentru a permite dezvoltarea liberă a copilului şi a pune în evidenţă 

dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. 

• implicarea familiei în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, prezenţa păriniţilor în sala de 

grupă în timpul activităţilor şi participarea efectivă la aceste activităţi, la viaţa grădiniţei, la toate 

activităţile şi manifestările organizate. 

 

PROIECTE EDUCATIVE ȘI CONCURSURI 

Educatoarele din învățământul preșcolar în limba maghiară sunt foarte active. Astfel au participat 

la proiect european ERASMUS + 2016-2018 (proiect în derulare de G.P.P.Nr.52 Oradea și 

G.P.P.Nr.34 Oradea), la diferite concursuri  și proiecte educative.  

a) Organizarea concursurilor 

În acest an școlar a fost organizată la Oradea faza interjudețeană a concursului Kiskurutty 

Játéktanoda  (ediția a VI-a), de către educatoarele de la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Szent 

László” din Oradea, în perioada 27-28. aprilie 2018. 

Concursuri proprii, inițiate și organizate de către cadrele didactice din județul Bihor, au fost: 

- concurs local sportiv de Ziua  Copiilor (G.P.P. Vadu Crișului) 

- concursul de povești- A fost odată ca niciodată…(G.P.P.nr. 34 Oradea) 

- Concurs local de povestire Arany László (G.P.P.Toldi - Salonta) 

b) Participare la proiecte educative și concursuri  
Preșcolarii, îndrumați de către educatoare, au participat la numeroase proiecte și concursuri județene, 

interjudețene, regionale, naționale și internaționale. 

b.1. Proiecte/ concursuri internaționale  

- Festival peste șapte hotare, având nr. de înregistrare TTP-KP-1-2017/1-000301, în cooperare cu 

comuna Târgu Trotuș, judetul Bacău și orașul Komádi (Ungaria),   

- Campanie Internaţională 19 zile de activism împotriva abuzului şi violenţei faţă de copii şi tineri,  

- concurs internaţional/ expoziţie internaţională cu donaţii Universul copilăriei ”Spiriduşii 

Moşului”, 
- Concurs internațional de activități integrate TIMTIM-TIMY, 

- Concurs Internaţional de creaţie Eco Fantezie de Crăciun 

- Rafa Zsiráf  

- Discovery  

- Patria în inimi de copil 
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b.2 Concursuri și proiecte naționale: Fantezii de iarnă; Pe aripile fanteziei în lumea copiilor; 

Prieteni fără granițe; Jurnalul exploratorului isteţ; Din suflet pentru mama; Costumul meu 

popular;Din tainele apelor;Frumuseţi din ... nimic;Academia culorilor;Cei șapte ani de acasă; Cei 

șapte ani de acasă. 

b.3 Concursuri regionale:  

Mărțișorul - dar al primăverii; Prin ochi de copil; Tradiţii şi obiceiuri străbune; Suflet de copil în 

prag de primăvară; Necuvintele 

b.4 Concursuri și proiecte interjudeţeane:  

Atelierul fanteziei;Prieteni la distanţă;Zâmbet de copil; Eco-festivalul toamnei; 

Tradiții Românești: Suflet curat de primăvară Mărțișor; Mama, primăvara mea;Aprilie în strai de 

sărbătoare; Kiskurutty Játéktanodája; 

b.5 Concursuri și proiecte judeţene:  

Viaţa e culoare;Fantezii de primăvară;De la străbuni învăţăm să fim copii buniSunt un copil 

creștin;Călătorie prin anotimpuri;Vis de toamn[;Patimile si invierea Domnului; Familia - 

comoara timpurie – Familia mea; Cântecul popular-comoara noastră cea mai prețioasă;  

Melc-melc codobelc (concurs de recitare); 

Micii ecologiști; Stil de viață sănătos;La toată casa-i lumină;Cu masca pe față; Copii sănătoși, copii 

fericiți; Copilul – comoara noastră;  

Participare la proiecte educative: 

-Atelier de creație pentru copii și părinți Sărbătoarea Lampioanelor; Sărbătoarea 

Crăciunului;Ne pregătim pentru Bazar; Incondeiat ouă; Povestea mărțișorului;Formidabilii. 

 

Învăţământ primar -limba maghiară 

Scopul cadrelor didactice din învățământul primar cu limba de predare maghiară  este ridicarea 

standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate pe parcursul anului școlar 2017-2018, prin 

prmovarea și valorificarea valorilor culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului 

instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea acestora.  

În scopul realizării acestora, învățătoarele de la secția maghiară au participat în anul școlar 

2017-2018 la întâlniri metodice, schimburi de experiență, activități-model, activități de colaborare, 

proiecte educative, cursuri/ programe de formare și informare metodică, concursuri, simpozioane. 

Obiectivele urmărite au fost: 

1.Adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor: realizarea planificărilor și stabilirea succesiunii 

de parcurgere a materiei prin alocarea timpului necesar pentru fiecare unitate de învăţare, în 

concordanţă cu competenţele specifice şi conţinuturile vizate. 

2.Creșterea calității procesului de predare-învățare și eficientizarea procesului de învățământ prin 

prezentarea unor metode interactive; lecții deschise; stimularea creativităţii şi a spiritului competitiv 

al elevilor; interdisciplinaritate în predare și educație prin interasistențe în cadrul comisiilor metodice 

din școli. Participare la cursuri sau programe de  formare - de exemplu: Pedagogie experiențială, 

Pedagogie dramatică, Strategii educaționale, Modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale etc. 

12 cadre didactice au finalizat gradul didactic I în anul școlar 2017-2018, dintre care un cadru didactic 

predă în invățământul primar cu limba de predare germană. 

3.Diversificarea ofertei de activități extrașcolare și extracurriculare oferite elevilor, cu scopul formării 

personalităţii complexe ai acestora.  
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4.Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de selecţie şi pregătire a elevilor capabili de performanţe 

şcolare.  

5. Organizarea, îndrumarea şi controlul concursurilor școlare, în special celor cuprinse în Calendarul 

concursurilor aprobate de M.E.N. Printre acestea se află și concursuri proprii, faza națională fiind 

organizată în județ.  

6. Realizarea unei evaluări obiective şi complexe, în special elevilor de clasa pregătitoare, și în urma 

evaluărilor naționale pentru clasa a II-a și a IV-a. 

CONCURSURI ȘCOLARE 

 

I. Concursuri proprii 

În județul Bihor se organizează cu success următoarele concursuri proprii, elaborate și desfășurate de 

către cadre didactice (învățătoare) din județ: 

1) Concurs de ortografie „Fürkész” – cls.II-IV, cuprins în Lista concursurilor școlare 

organizate și desfășurate la nivel național, cu finanțare M.E.N, în anul școlar 2017 -2018 

(Anexa nr.5 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018)  

Organizator: Școala Gimnazială nr. 16 Oradea, Responsabil: Krasznai Tünde 

2) Concursul de povești „Mesék szárnyán” (clasele I-IV),  cuprins în Lista concursurilor 

școlare organizate și desfășurate la nivel național, cu finanțare M.E.N, în anul școlar 2017 -

2018 (Anexa nr.5 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018) 

Organizator: Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre” Oradea, Responsabil: Alföldy Andrea 

3) Concursul transfrontalier “Barangolás európában” (cls. III-IV), cuprins în Lista 

concursurilor școlare organizate și desfășurate la nivel național, fără finanțare M.E.N, în anul 

școlar 2017 -2018 (Anexa nr.6 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018) 

Organizator: Liceul Teologic Romano-Catolic ”Szent László” Oradea, Responsabil: 

Tankó Veronica-Zita 

4) Concurs educatie plastică „Varadinum – Szent László, a lovagkirály”, Lista concursurilor 

școlare organizate și desfășurate la nivel regional/interjudețean, fără finanțare M.E.N., în anul 

școlar 2017 -2018 (Anexa nr.7 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018)  

Organizator: Liceul Teologic Romano-Catolic ”Szent László” Oradea, Responsabil: 

Tankó Veronica-Zita 

 

II. Rezultatele elevilor la concursurile școlare 

Elevii claselor primare au participat, sub îndrumarea învățătoarelor, la diferite concursuri școlare, 

obținând următoarele rezultate: 

a) Numărul premiilor obținute de către elevii din clasele primare la concursurile școlare 

cuprinse în calendarul M.E.N., organizate în anul școlar 2017-2018 pentru clasele primare 

a.a. La concursuri cu finanțare M.E.N 

 

PREMII 

CLASA  

TOTAL PREGĂTITOARE I a II-a a III-a a IV-a 

Premiul I   1 1  2 

Premiul II     1 1 

Premiul III  2   1 3 

Mentiune   2 3 2 7 

Premiu special    2  2 

Total  2 3 6 4 15 
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a.b. La concursuri fără finanțare M.E.N. 

 CLASA TOTAL 

 PREGĂTITOARE I a II-a a III-a a IV-a  

Premiul I       

Premiul II       

Premiul III       

Mentiune     2 2 

Premiu special     1 1 

TOTAL     3 3 

 

TOTAL PREMII: 

Premiul I 2 

Premiul II 1 

Premiul III 3 

Mentiune 9 

Premiu special 3 

 18 

  

Nominalizarea elevilor din clasele primare, premiați la concursurile școlare cuprinse în 

calendarul M.E.N., organizate în anul școlar 2017-2018 pentru clasele primare 

a) La concursuri școlare organizate și desfășurate la nivel național, cu finanțare M.E.N.  

NR. 

CR

T 

NUMELE 

CONCURSULUI 

ECHIPA/ 

NUMELE 

ELEVULUI 

UNITATEA 

ȘCOLARĂ 

CL

ASA 

REZULTA

TUL 

OBȚINUT 

1 Concurs de ortografie 

„Fürkész” – cls.II-IV 

Gyenge Edwin  Liceul Teoretic 

”Horváth János” 

Marghita  

III  

MENȚIUN

E  

2 Concursul de recitare 

balade și basme populare 

„Kriza János” – cls. P-XII 

– Observație: concurs 

național 2017 cu 

nr.27085/ 27.02.2017, 

poziția 06., faza națională 

11.11.2017 

Kólák Emese  

 

Școala Gimnazială 

„Nicolae Bălcescu”  

Oradea  

 

I Premiul III 

3 Concursul „Kányádi 

Sándor”  – cls. P-IV  

Moravszki Zsófia - 

Bianka  

 

Liceul Teoretic 

,,Liceul Teoretic 

,,Arany János” 

Salonta  

I Premiul III 

4 Belényesi István  Școala Gimnazială 

,,Zelk Zoltán”  

Valea lui Mihai  

III Mențiune  
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5 Tölcsér Dávid  Liceul Teoretic 

,,Horváth János” 

Marghita 

IV Premiul II 

6 Concurs de interpretare 

de legende populare în 

limba maghiară 

„Regemondò”  (cls. a III-

IV-a) 

Karsai Kristóf  Şcoala Gimnazială 

„Zelk Zoltán” 

Valea lui Mihai 

III Mențiune  

7 Concursul de limbă şi 

cultură maghiară „Kőrösi 

Csoma Sándor” (cls. I-

XII)  

Debrenti Kinga Dóra  

Kéri Flóra  

Rázmán Orsolya 

Fanni  

Şcoala Gimnazială 

„Szacsvay Imre”, 

Oradea 

IV Premiul III 

8 Concursul de matematică 

„Brenyó Mihály” – cls. 

III-IV  

Erős Joó Kristóf Béla  

 

Şcoala Gimnazială 

”Miskolczy 

Károly! Mișca 

III Premiul I 

9 Szatmári Patrik 

Roland  

Şcoala Gimnazială 

„Szacsvay Imre” 

Oradea  

III Premiul 

special 

„Napsugár”  

10 Oláh József Gergely   

 

Şcoala Gimnazială 

„Miskolczy 

Károly” Mișca 

IV Mențiune 2. 

11 Timár Dóra Andrea  

 

Liceul Teoretic 

”Horváth János” 

Marghita   

IV Mențiune 3 

13 Concurs de interpretare 

de cântece populare 

„Őszirózsa”  

 Observație: concurs 

național  

cu faza națianală în 

oct.2018. 

András László 

Roland 

Scoala Gimnaziala" 

Zelk Zoltán" Valea 

lui Mihai 

II Mențiune 

14 Madarász Blanka Școala Gimnazială 

"Nicolae Bălcescu" 

Oradea 

II Mențiune 

15 Bacsó Ágnes Școala Gimnazială 

Nr.1 Tămășeu 

III Premiu 

special 

 

b) La concursuri școlare organizate și desfășurate la nivel național, fără finanțare M.E.N.  

NR. 

CR

T 

NUMELE 

CONCURSULUI 

NUMELE 

ELEVULUI 

UNITATEA 

ȘCOLARĂ 

CL

ASA 

REZULTATU

L OBȚINUT 

1. Concursul 

transfrontalier 

“Barangolás 

európában” (cls. III-

IV) 

Utazók/ 

Blaskó Péter 

Füzesi Erik 

Altfatter Adolf-Attila 

Şcoala Gimnazială 

„Szacsvay Imre” 

Oradea 

IV Mențiune 1 

2. Méhek / 

Varga Viktória 

Bohács Jázmin 

Tripa Kira 

Şcoala Gimnazială 

„Szacsvay Imre” 

Oradea 

IV Mențiune 1I 
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3. EU fotósok/ 

Kele Bíborka 

Harabula Márk 

Sallay Dániel 

Liceul Teologic 

Romano Catolic 

“Szent László” 

Oradea 

III Premiu special 

 

MANUALE ȘCOLARE 

a) Manuale proprii, concepute de către profesori în învățământul primar/ secția maghiară  

1. Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, manual 

pentru clasa I; 

2. Limba și limba română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, manual pentru 

clasa a III-a; 

Ambele manuale au fost editate de către EDP, în urma participării cu succes la licitația de manuale 

2018, sesiunea I. 

Caderele didactice din județul Bihor, care au participat la elaborarea acestor manuale:  

 Autori: Tankó Veronica-Zita, Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László” Oradea  

Zahu Valeria, Școala Gimanzială ”Szacsvay Imre” Oradea 

 Redactor: Szallós Ildikó-Éva, Liceul Teoretic ”Arany János” Salonta 

b) Traduceri de manuale pentru clasele primare, în perioada iulie-august 2018 

Nr. 

crt. 
Disciplina Clasa 

Editura 
Traducători 

Referent, corectură 

etc 

1 
Științe ale naturii 

Természettudományok 
III 

Aramis 

Print 
Harácsek Klementina 

Venczel Ilona 

Corectură  
Rázmán Enikő 

2 
Educație civică 

Polgári nevelés 
III 

Aramis 

Print 
 Fechete Erika 

Referent:  
Rázmán Enikő 

3 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Vizuális művészetek 

és gyakorlati ismeretek 

III 

Editura 

CD Press Tankó Veronica-Zita 

 Fügedy Anikó-Erzsébet 

- 

4 
Matematică 

Matematika 
III 

Aramis 

Print 
traducători din alt județ 

Referent  
Tankó Zita 

5 
Științe ale naturii 

Természettudományok 
IV 

Aramis 

Print 

Harácsek Klementina 

Venczel Ilona 
Corectură  
Rázmán Enikő 

6 
Matematică 

Matematika 
IV 

Grupul 

Editorial 

Art 

Mészár Iuliana 

Tankó Veronica-Zita 

- 

7 
Matematică 

Matematika 
IV 

Aramis 

Print 
traducători din alt județ 

Referent  
Tankó Zita 

8 
Educație civică 

Polgári nevelés 
IV 

Aramis 

Print 

Halász Teréz Mónika 

Rázmán Enikő 
Referent  
Rázmán Enikő 

9 
Geografie 

Földrajz 
IV 

Grupul 

Editorial 

Art 

 Fándly Enikő Anna 

Tiponuț Mónika 

- 

10 Istorie IV  traducători din alt județ Referenți:  
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Történelem Aramis 

Print 

Tankó Veronica-Zita  

Rázmán Enikő 

 

Mențiune: Coordinatorul acestor traduceri a fost, la cererea M.E.N.,  prof. Tankó Veronica-Zita, 

metodist ISJ Bihor. 

 

CONSTATĂRI 

Aspecte pozitive 

 Cadrele didactice demonstrează o bună pregătire metodică și de specialitate, există interes și 

dorința asigurării unui proces instructiv-educativ de calitate, centrat pe rezultate și eficiență; 

 Se respectă planurile cadru în vigoare; 

 Se folosesc auxiliare didactice variate și funcționale; 

 În general, notarea este ritmică; 

 Elevii sunt încurajați în dezvoltarea lor personală; 

 Există o comunicare eficientă, de colaborare cu părinții și cu comunitatea locală; 

 Se constată bogăția și varietatea programelor extracurriculare în colaborare cu alte instituții, în 

special în perioada ”Școala altfel”; 

 Participarea cu succes la licitația de manuale, respectiv traducerea manualelor în limba maternă 

maghiară, existente până la sfârșitul anului școlar doar în limba română.  

Aspecte negative 

 Numărul claselor cu predare în regim simultan în învățământul primar; 

 Resursele TIC insuficiente utilizării manualelor digitale, se folosesc în prea mică măsură. Ca 

urmare se sugerează instalarea unui echipament tehnic minimal în fiecare sală de clasă. 

 

 

3.4 Limba și literatura română 

1. Proiectare 

     În anul școlar 2017-2018  au fost elaborate documentele de planificare şi proiectare a 

activităţilor pentru anul şcolar 2017 -2018 (planul managerial, graficul individual de inspecţii, 

tematica întâlnirilor Consiliului Consultativ al disciplinei, completarea bazei de date), repartizarea 

cadrelor didactice înscrise pentru perfecţionare, stabilirea locaţiilor şi comisiilor pentru olimpiadele 

şi concursurile şcolare- etapele locale şi judeţene, realizarea şi predarea  la termen a documentelor şi 

rapoartele tematice, proceselor verbale ale inspecțiilor curente şi speciale, solicitate de conducerea 

I.S.J. Bihor și MEN. 

  

2. Organizare/conducere operaţională 

 

     Pe acest domeniu s-a realizat: stabilirea Consiliului Consultativ de specialitate, a responsabililor 

de cerc pedagogic, a comisiei de profesori metodiști la nivelul specialităţii, coordonarea activităţii 

Consiliului consultativ de specialitate pe semestrul I şi al II-lea, coordonarea  activităţilor  de 
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perfecţionare - cercuri pedagogice, organizarea  grupurilor de lucru pentru elaborarea  de subiecte 

pentru etapa locală și județeană a diferitelor olimpiade și concursuri în domeniul specialităţii. 

  

3. Control – evaluare 

 

     S-a realizat monitorizarea şi consilierea managerială a unităţilor şcolare din zona teritorială de care 

răspund şi  din afara ei; efectuarea de inspecţii generale, tematice, inspecții de specialitate, inspecții 

pentru obținerea definitivatului, a gradului didactic I sau al II-lea, la numeroase școli din județ și 

municipiul Oradea.  

      În anul școlar 2017-2018 am efectuat inspecții tematice la următoarele unități de învățământ: 

Școala Gimnazială nr. 1 Aștileu, Școala Gimnazială ”Alexandru Roman” Aușeu, Școala Gimnazială 

”Nicolae Bogdan” Vașcău, Colegiul Tehnic ”Unirea” Ștei, Școala Gimnazială nr. 1 Petreu, Școala 

Gimnazială ”Benedek Elek” Cetariu, Liceul Teologic Penticostal ”Betel” Oradea, Școala Gimnazială 

”Ioan Slavici” Oradea.        

      Pe parcursul anului școlar am participat la 4 inspecții tematice și 4 inspecții generale. În urma 

inspecțiilor realizate, am întocmit rapoarte care reflectă calitatea actului educativ din aceste unități de 

învățământ. 

 

Activităţi organizate la nivelul disciplinei  

Activitatea metodico - știintifică 

 

 În cadrul ședinței Consiliului consultativ au fost prezentate noutățile pentru anul școlar 

2017-2018.  

 În data de 11 septembrie 2017 au avut loc Consfătuirile Județene ale profesorilor de limba și 

literatura română care s-au desfășurat în aceeași zi pentru tot județul, activitatea fiind desfășurată la 

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” Oradea. 

           A fost prezentat Raportul de Activitate pentru anul școlar 2016-2017 și au fost comunicate 

diverse probleme pentru anul școlar în curs, în special cele legate de introducerea programei școlare 

noi la clasa a V-a, testările inițiale, întocmirea testelor, aplicarea lor, interpretarea rezultatelor și 

aplicarea planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității procesului educațional. 

 Împreună cu profesorii de limba și literatura română s-au stabilit câteva acțiuni specifice, 

tema cercurilor pedagogice pentru semestrele I și al II-lea. S-au derulat activitățile Cercurilor 

Pedagogice ale profesorilor de limba și literatura română cu temele: Metode moderne utilizate în 

procesul instructiv-educativ pe semestrul I și Optimizarea activității de proiectare didactică și a 

demersului educațional din perspectiva noului curriculum și a racordării la exigențele unui mediu 

educațional stimulativ pentru progresul școlar în semestrul al II-lea. 
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Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor 

didactice 

 

 

 

 

Inspecţii 

realizate de  

 

 

 

 

 

 

Specializarea 

Număr de 

inspecţii 

speciale 

pentru 

obţinerea 

definitivării 

Număr de 

inspecţii 

curente 

pentru 

obţinerea 

gr. did. II 

Număr 

de  

inspecţii 

curente 

pentru 

obţinerea 

gr. did. I 

Număr de  

inspecţii 

speciale 

pentru 

obţinerea 

gr. did. II 

Număr 

de 

inspecţii 

speciale 

pentru 

obţinerea 

gr. did. I 

Inspector Limba și 

literatura 

română 

12 7 13 3 9 

Metodişti 10 16 22 7 3 

 

În anul şcolar anterior, activitatea de îndrumare şi control s-a concretizat prin forme specifice 

menite a asigura eficienţa activităţii didactice: consilierea profesorilor, în special a celor debutanți, 

orientarea şi îndrumarea profesorilor pe baza observaţiilor făcute prin asistenţa la ore. Astfel, inspectorul 

de specialitate şi 23 de profesori metodişti au realizat un număr total de 182 de asistenţe, din care: 

          -102 curente şi speciale; 

          - 80  inspecţii titularizare. 

           Pe lângă observaţiile făcute cadrelor didactice inspectate, în cadrul asistenţei la lecţii, pentru 

clarificarea unor aspecte ale activităţii, s-a discutat cu cu directorul unităţii şi cu responsabilul de catedră/ 

comisie metodică.  Demersurile de evaluare a activităţii au început cu o autoapreciere a cadrului inspectat 

asupra activităţii desfăşurate, precizând obiectivele propuse, motivând alegerea strategiilor de lucru cu 

elevii, eficienţa folosirii acestora, calitatea şi eficienţa resurselor selectate, calitatea demersului didactic 

din perspectiva atingerii obiectivelor propuse şi a formării de motivaţii cu efect asupra comportamentului 

elevilor, utilizarea învăţării diferenţiate, obiectivele şi calitatea evaluării ca premisă a unui feed-back 

pozitiv, relaţionarea cu clasa, utilizarea timpului didactic. 

Olimpiade şi concursuri şcolare 

                

            Olimpiadele și concursurile școlare s-au desfășurat în condiții optime: Olimpiada de limba și 

literatura română, Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață, Olimpiada de Lingvistică, Olimpiada de 

limbi clasice, Olimpiada ”Universul cunoașterii prin lectură”, Concursul transcurricular de lectură și 

interpretare ”Ionel Teodoreanu”, Concursul Național de Cultură și spiritualitate românească. Olimpicii 

bihoreni au obținut 9 premii la etapele naționale ale olimpiadelor, unul dintre aceștia reușind să se 

califice la Olimpiada Internațională de lectură. Eleva Szabo Ibolya de la Liceul Romano Catolic ”Szent 

Laszlo” Oradea (clasa a VII-a) a obținut Mențiune la Olimpiada Internațională de lectură. 

            Se remarcă interesul crescut al elevilor pentru participarea la etapa județeană a Olimpiadei Lectura 

ca Abilitate de viață, interes justificat de conținutul itemilor, care stimulează creativitatea și originalitatea 

participanților. În același timp se observă interesul scăzut pentru Olimpiada de lingvistică, itemii elaborați 

având un grad ridicat de dificultate, comparativ cu celelalte olimpiade desfășurate. 

Rezultatele obținute de lotul bihorean la etapele  naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor şcolare 

OLIMPIADA DE LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAȚĂ 
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NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 
UNITATE ȘCOLARĂ CLASA/NIVEL PREMIUL 

1 
TĂRĂU 

RUXANDRA 

COLEGIUL NAȚIONAL 

„EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

a VI-a/ NIVEL I MENȚIUNE 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 
UNITATE ȘCOLARĂ CLASA/NIVEL PREMIUL 

1. 

MEZEI 

MELISSA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL „MIHAI 

EMINESCU” 

ORADEA 

a X- a MENȚIUNE 

2. 

CORNEA 

BRIANA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

„EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

a XI-a MENȚIUNE 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 

UNITATE 

ȘCOLARĂ 
CLASA/NIVEL PREMIUL 

1. 

SZABO IBOLYA LIC. TEOLOGIC 

ROMANO-

CATOLIC ”SZENT 

LASZLO” ORADEA 

a VII- a I (calificat la 

Olimpiada 

Internațională) 

2. 

TAAR 

ALEXANDRA 

LIC. TEOLOGIC 

ROMANO-

CATOLIC ”SZENT 

LASZLO” ORADEA 

a VIII-a PREMIUL al  III-

lea 

 

CONCURSUL  TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE ”IONEL 

TEODOREANU” 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 
UNITATE ȘCOLARĂ CLASA/NIVEL PREMIUL 

1 CREȚ DARIA 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

”DACIA” ORADEA 

a VI-a 
PREMIU 

SPECIAL 

 

OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE (LIMBA LATINĂ) 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 

UNITATE 

ȘCOLARĂ 
CLASA/NIVEL PREMIUL 

1 
BLAGA 

OCTAVIA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL „MIHAI 

EMINESCU” 

ORADEA 

a X-a 
PREMIU 

SPECIAL 
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CONCURSUL NAȚIONAL ”CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 
UNITATE ȘCOLARĂ CLASA/NIVEL PREMIUL 

1 
PORCIȘ 

ARIANA 

 

LICEUL ORTODOX 

,,EPISCOP ROMAN 

CIOROGARIU” 

ORADEA 

a VIII-a MENȚIUNE 

 

OLIMPIADA UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 

UNITATE 

ȘCOLARĂ 
CLASA/NIVEL PREMIUL 

1 

GAVRILUȚ 

MARIA 

POPA LARISA 

POPA DANIEL 

TIRLUȚA 

LARISA 

C.T. VADU-

CRIȘULUI 

ȘC. GIMN. NR. 1 

PIETROASA 

ȘC. GIMN. NR. 1 

PIETROASA 

ȘC. GIMN. NR. 1 

ROȘIA 

a V-a 

a VI-a 

a VII-a 

a VIII-a 

MENȚIUNE 

 

          Am participat în calitate de membru în Comisia Centrală de organizare a etapei naționale a 

Olimpiadei de Limba și literatura română pentru minorități – Sf. Gheorghe, membru în Comisia 

Centrală de organizare a etapei naționale a Olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură - Galați, 

membru în Comisia Centrală de organizare a etapei naționale a Concursului  transcurricular de lectură 

și interpretare ”Ionel Teodoreanu”- Iași. Recomandarea ar fi ca activităţile de pregătire a elevilor de 

la nivelul liceal să se optimizeze astfel încât rezultatele de la etapa naţională să fie mai bune. În acest 

sens, profesorii de limba şi literatura română din judeţul Bihor au adoptat cele mai eficiente metode 

de pregătire temeinică a elevilor implicaţi în acest fel de competiţii şi au respectat precizările din 

Metodologia publicată de M.E.N. În ansamblu, se poate considera că rezultatele la toate aceste 

competiţii sunt meritorii şi se datorează, în egală măsură, aptitudinilor elevilor participanţi şi pregătirii 

lor cu dăruire şi cu profesionalism de către cadrele didactice. 

 

Examene naționale 

Rezultate la  EVALUARE NAȚIONALĂ - 2018 

Limba română            

             
INSCRI

ȘI 

Prezen

ți 

Abse

nți 

ELIMIN

AȚI 

Note 

1-

4.99 

Note 

peste 

5 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 Proc

ent 

4664 4152 512 0 1016 3136 517 516 596 741 697 69 75,52

% 
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         În anul școlar 2017-2018, la examenul de Evaluare Națională s-au înscris 4664 de elevi, dintre 

care 4152 au fost prezenți, iar 512 absenți. Procentul de promovare la limba și literatura română 

a fost de 75,52%, iar după contestații 75,82%. 

              La Evaluarea Naţională, în anul şcolar 2016-2017, au fost înscrişi un numar de 4214 de elevi, fiind 

prezenţi 4087 de elevi,   127 - neprezentaţi. Procentul de promovabilitate a fost de 78,24%. 

         

Rezultate la examenul național de Bacalaureat 

Sesiunea iunie- iulie 2018 

 

Situația numerică a tuturor candidaților la disciplina limba și literatura română; situația elevilor 

promovați, pe tranşe de medii 

                 

F
o
rm

a
 d

e 
in

v
a
ta

m
a
n

t 

T
ip

u
l 

p
ro

b
ei

 (
o
b

li
g
a
to

ri
u

 s
a
u

 

la
 a

le
g
er

e)
 

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

Di

sci

pli

na 

F
el

 
ex

a
m

in
a
re

 
 

(s
cr

is
, 

co
m

p
et

en
țe

) 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

sc
ri

si
 

C
a
n

d
id

a
ti

 r
eu

si
ti

 

Din care cu note Nu

mar 

de 

can

did

ati 

resp

insi 

Nu

mar 

can

did

ati 

nep

reze

ntat

i 

Nu

m

ar 

ca

nd

id

ati 

eli

mi

na

ti 

5 - 

5.99  

Ince

pator 

Calif. 

6 - 

6.99  

Me

diu 

7 - 

7.99  

Ava

nsat 

8 - 

8.99  

Exp

eri

m. 

9 - 

9.99 

 - 

10 
Ad

mis 

Zi 

Obli

gato

rie 

E)

a) 

Li

mb

a 

ro

mâ

nă 

Scri

s 

406

6 

327

5 

(84,

52

%) 

886 

(27,0

5%) 

621 

(18,

96

%) 

596 

(18,

2%) 

636 

(19,

42

%) 

480 

(14,

66

%) 

56 

(1,7

1%) 

282 

(8,6

1%) 

599 

(15,

46%

) 

191 

(4,7

%) 

1 

(0,

03

%) 

Se

ral 

Obli

gato

rie 

E)

a) 

Li

mb

a 

ro

mâ

nă 

Scri

s 46 

13 

(54,

17

%) 

8 

(61,5

4%) 

1 

(7,6

9%) 

2 

(15,

38

%) 

1 

(7,6

9%) 

1 

(7,6

9%) 

0 

(0%

) 

6 

(46,

15%

) 

11 

(45,

83%

) 

22 

(47,

83

%) 

0 

(0

%) 

Fr

ec

ve

nț

ă 

re

du

să 

Obli

gato

rie 

E)

a) 

Li

mb

a 

ro

mâ

nă 

Scri

s 35 

14 

(56

%) 

9 

(64,2

9%) 

4 

(28,

57

%) 

1 

(7,1

4%) 

0 

(0%

) 

0 

(0%

) 

0 

(0%

) 

10 

(71,

43%

) 

11 

(44

%) 

10 

(28,

57

%) 

0 

(0

%) 
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TOTAL proba E)a) 

414

7 

330

2 

(84,

15

%) 

903 

(27,3

5%) 

626 

(18,

96

%) 

599 

(18,

14

%) 

637 

(19,

29

%) 

481 

(14,

57

%) 

56 

(1,7

%) 

298 

(9,0

2%) 

621 

(15,

83

%) 

223 

(5,3

8%

) 

1 

(0,

03

%

) 

 

      La examenul din acest an, s-au înscris 4147 de elevi, dintre care s-au prezentat 3923 de elevi, 

absenți fiind 223 și 1 eliminat din examen. Procentul de promovare la limba și literatura română 

raportat la numărul elevilor înscriși este de 79,6%. Procentul de promovare la limba și literatura 

română raportat la numărul elevilor prezenți este de 84,17%. 

      La examenul de Bacalaureat, în anul școlar 2016-2017 s-au înscris 4227 candidați, au fost 

prezenți 4078. Procentul de promovare la limba și literatura română raportat la numărul 

elevilor înscriși este de 85,04%. Procentul de promovare la limba și literatura română raportat la 

numărul elevilor prezenți este de 88,15%.       

      Rezultatele indică scăderea procentului de promovabilitate comparativ cu anul școlar anterior. Pentru 

anul școlar 2018-2019 se impune: monitorizarea programului de pregătire suplimentară pentru examenul 

de evaluare națională și bacalaureat; simulări ale examenelor naționale organizate la nivelul unității de 

învățământ. 

 

EXAMENUL NAȚIONAL  DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - 2018 

 

Situația cadrelor didactice care au susținut examenul național de Definitivare în 

învățământ în anul școlar 2017 - 2018 este următoarea:  

 

Nr. crt. Nr.candi

dați 

înscriși 

Note ≤ 5 Note 5-

6 

Note 

6-7 

Note 7-8 Note 

8-9 

Note 9-10 

1. 14 - - - 3 7 4 

     

     La examenul de Definitivare în învățământ din anul școlar 2017-2018 au participat 14 candidaţi. 

Cea mai mare notă obţinută a fost 9,58.        

Rezultatele candidaţilor pot fi clasificate astfel: 

• 11 candidaţi au obţinut note peste 8; 

•  3 candidaţi au note între 5 şi 7.99; 

     La examenul de Definitivare în învățământ din anul școlar 2016-2017 au participat 23 candidaţi. 

Cea mai mare notă obţinută a fost 9,61. Rezultatele candidaţilor pot fi clasificate astfel: 

• 18 candidaţi au obţinut note peste 8;  

• 5 candidaţi au note între 5 şi 7.99; 

     În anul școlar 2015-2016 la examenul de Definitivare în învățământ au participat 19 candidaţi, iar cea 

mai mare notă obţinută a fost 9,35. Rezultatele candidaţilor pot fi clasificate astfel: 

• 13 candidaţi au obţinut note peste 8; 

• 5 candidaţi au note între 5 şi 7.99; 

• 1 candidaţi cu note sub 5. 
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     Din rezultatele prezentate reiese faptul că notele sunt echilibrate, comparativ cu anii școlari anteriori. 

78% din candidații din anul școlar anterior (18 din 23) și 78% din candidații din acest an școlar (11 

din 14), au obținut note peste 8.  

 

 

EXAMENUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE - 2018 

 

Situația cadrelor didactice care au susținut examenul de Titularizare în anul școlar 2017 – 2018 este 

următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

       Nr.candidați  Note 

1-3 

Note  

3-3,99 

Note 4-

4,99 

Note 5-

5,99 

Note 6-

6,99 

Note 7-

7,99 

Note 8-

8,99 

Note  

9-10 

1. Limba și literatura 

română 

95 4 0 4 24 17 27 14 5 

 

La examenul de Titularizare din anul școlar 2017-2018 au participat 95 de candidaţi. Conform 

Metodologiei, candidaţii la examenul de titularizare au susţinut şi o lecţie la clasă, asistată de inspector/ 

prof. metodişti, cu excepţia celor care au susţinut inspecţia în vederea obţinerii Definitivatului. Cea mai 

mare notă obţinută la Concursul de Titularizare a fost 9,20. 

Rezultatele candidaţilor pot fi clasificate astfel: 

• 46 de candidaţi au obţinut note peste 7; 

• 41 de candidaţi au note între 5 şi 6.99; 

• 8 candidaţi cu note sub 5. 

    La examenul de Titularizare din anul școlar 2016-2017 au participat 108 de candidaţi (23 de absenți, 

85 prezenți). Cea mai mare notă obţinută la Concursul de Titularizare a fost 9.50. Rezultatele candidaţilor 

pot fi clasificate astfel: 

• 27 de candidaţi au obţinut note peste 7; 

• 43 de candidaţi au note între 5 şi 6.99; 

• 15 candidaţi cu note sub 5. 

       În anul școlar 2015-2016 cea mai mare notă obţinută la Concursul de Titularizare a fost 9.30. 

Rezultatele candidaţilor pot fi clasificate astfel: 

• 45 de candidaţi au obţinut note peste 7; 

• 46 de candidaţi au note între 5 şi 6.99; 

• 17 candidaţi cu note sub 5. 

        Se constată interesul manifestat de candidați pentru examenul de titularizare. Dacă în anul școlar 

anterior 23 de candidați au absentat, în acest an școlar toți candidații înscriși s-au prezentat la examen. 

În acest an școlar a crescut substanțial numărul candidațior cu note peste 7. 

 

Calitatea actului didactic: 

 

Aspecte pozitive : 

      Profesorii aplică responsabil  curriculum-ul naţional, proiectarea didactică fiind realizată conform 

programei şcolare şi a reglementărilor M.E.N. în vigoare. Profesorii folosesc o gamă variată de 

strategii de predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, 

genului, motivării fiecărui elev. Elevii sunt încurajaţi în permanenţă să se exprime critic, argumentat, 
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să formuleze puncte de vedere personale. Erorile din răspunsurile elevilor sunt corectate cu ajutorul 

clasei, profesorul intervine doar pentru a nuanţa explicaţiile. Sunt utilizate metode didactice moderne, 

interactive, eficiente în antrenarea unui număr mare de elevi în activităţile de predare – evaluare. 

Profesorii utilizează preponderent învăţarea inductivă, pornind mereu de la exemple spre generalizări, 

definiţii. 

      Noţiunile transmise respectă rigoarea ştiinţifică, informaţiile sunt transmise accesibil. Relaţiile cu 

elevii sunt bune, atmosfera din clasă este propice învăţării. Este încurajat permanent dialogul 

profesor-elev. Cadrele didactice asistate au fost receptive la recomandările făcute. 

 

Aspecte negative: 
   Greşelile de exprimare ale elevilor nu sunt consecvent corectate, iar unele răspunsuri nu primesc 

feed-back din partea profesorului. Managementul activ al grupului de elevi este practicat într-o 

măsură scăzută, se remarcă formalismul unor activităţi în perechi, pe echipe sau ateliere de lucru. De 

asemenea, se practică un management neperformant al studiilor de caz, al lecţiilor-dezbatere sau de 

realizare şi susţinere a proiectelor. Caietele de teme nu sunt sistematic verificate. Managementul 

timpului nu este corespunzător activităților. Profesorii sunt preocupați în special de pregătirea elevilor 

pentru concursuri și olimpiade, în detrimentul celorlalți elevi, care trebuie pregătiți constant pentru 

examenele naționale. 

 

Oportunități: 

      Cadrelor didactice şi elevii au acces la informaţii de actualitate: modele de subiecte şi bareme de 

corectare publicate pe site-ul M.E.N. culegeri de teste  şi rezolvări pe modelul subiectelor  de 

bacalaureat. Sunt organizate simulări ale examenelor naționale la nivelul  unităţilor de învăţământ. 

      În urma rezultatelor slabe la simularea examenului de Bacalaureat, am stabilit ca activitate 

practică la cercul pedagogic din semestrul al doilea, recorectarea unor lucrări cu scopul identificării 

factorilor subiectivi care influențează notarea și elaborarea unui plan de măsuri privind o mai bună 

organizare a activității de pregătire suplimentară și motivarea elevilor pentru actul de învățare.  

Recomandări : 

 

     Se va pune accent pe organizarea activităţii didactice pe baza fisei de muncă independentă şi pe 

evaluarea de tip formativ şi sumativ prin aplicarea fişelor de evaluare la finalul activităţii de predare. 

Temele vor fi verificate periodic. Se recomandă introducerea în activitatea la clasă a sarcinilor de 

lucru în echipă şi individualizate, adaptate la  particularităţile clasei şi la prevederile programei 

scolare. Elevii vor fi informați cu privire la noutăţile legate de structura subiectelor pentru examenul 

de  Evaluare Națională și Bacalaureat. Se va pune accent pe pregătirea elevilor pentru examenele 

naționale.  

  Activități de formare: 

 

      Activitatea de formare continuă s-a realizat în județul Bihor la nivelul comisiilor metodice, al cercurilor 

pedagogice şi în cadrul proiectelor de dezvoltare profesională.   

       În calitate de formator județean, am susținut cursuri de formare continuă din oferta de programe a Casei 

Corpului Didactic a Județului Bihor: Comunicare eficientă în mediul educațional (15cpt), Factori subiectivi 

în evaluarea lucrărilor de limba și literatura română la examenele naționale de Evaluare Națională și 

Bacalaureat. Am participat în calitate de cursant la cursul de formare acreditat Conducerea, îndrumarea și 

controlul în procesul instructiv – educativ. 
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3.5 Limba și literatura maternă maghiară 

Analiza calității activității din perspectiva monitorizării și evaluării prin inspecții școlare 

Pe parcursul anului școlar 2016-2017 la disciplina Limba și literatura maghiară au avut loc 51 de 

inspecții de specialitate la solicitarea unităților de învățământ: 

 12 inspecții de gradul I: 2 IC1, 1 IC2, 7IC2, 2IS 

   7 inspecții de gradul II: 2IC2, 5IS  

 12 inspecții pentru definitivare în învățământ 

 20 inspecții pentru titularizare în învățământ 

18 inspecții tematice la unitățile de învățământ repartizate 

5 inspecții tematice pentru monitorizarea desfășurării examenelor naționale și a simulărilor 

examenelor naționale la unitățile de învățământ repartizate  

2 inspecții generale (6 inspecții de specialitate): Școala Gimnazială nr.1, Urvind, Liceul Teoretic 

„Petőfi Sándor”, Săcueni, 5 calificative de FB, 1 calificativ B 

1 inspecție generală de revenire: Școala Gimnazială nr.1, Urvind, 1 calificativ B 

 

CONSTATĂRI 

Aspecte pozitive 

 Portofoliile profesorilor de limbă și literatură maghiară cuprind majoritatea documentelor 

necesare activității didactice. 

 Cadrele didactice demonstrează o bună pregătire metodică și de specialitate, există interes și 

dorința asigurării unui proces instructiv-educativ de calitate, centrat pe rezultate și eficiență. 

 Profesorii cunosc și aplică prevederile programelor în vigoare luând în considerare 

particularitățile de vârstă  ale elevilor și capacitățile de învățare ale acestora.  

 Se respectă planurile cadru în vigoare. 

 În majoritatea cazurilor se observă o pregătire consecventă pentru ore, proiectarea activităților 

este orientată spre dezvoltarea competențelor elevilor și adaptată la resursele existente în școală. 

 Activitățile vizează formarea competențelor de comunicare, a competențelor de lectură și cele 

sociale, obiectivele operaționale sunt clar formulate și sunt măsurabile. 

 Din ce în ce mai mult se folosesc metode interactive, centrate pe elev, menite să stimuleze 

creativitatea, să trezească motivația, interesul pentru cultură și cunoaștere.  

 În general se folosesc auxiliare didactice variate și funcționale. Este în creștere numărul 

profesorilor, care folosesc resursele TIC și a mijloacelor didactice de învățare la activitățile 

școlare. 

 Explicațiile oferite sunt clar formulate, se utilizează corect terminologia specifică orelor de limbă 

și comunicare. 

 S-au creat situații reale sau imaginare în care elevii au putut folosi limba maghiară pentru a-și 

dezvolta competențele de comunicare verbală și scrisă. 

 Temele pentru acasă sunt bine gândite pentru a servi la consolidarea cunoștințelor. 

 În general, notarea este ritmică. 

 Organizarea activităților este variată, pe grupe mici sau perechi, ceea ce dezvoltă competențele 

sociale ale elevilor. 

 Cunoștințele sunt bine sistematizate. 

 Elevii sunt încurajați în dezvoltarea lor personală. 
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 Există în general opționale de specialitate. 

 Relația profesor-elev este corespunzătoare, caracterizată prin colaborare și respect reciproc, 

climatul fiind favorabil desfășurării activităților. 

 Există o comunicare eficientă, de colaborare cu părinții, cu comunitatea locală. Rezultatele 

elevilor sunt analizate în cadrul ședințelor cu părinții. 

 Se constată bogăția și varietatea programelor extracurriculare în colaborare cu alte instituții. 

 Pregătirile pentru examenele naționale se țin în mod regulat, săptămânal, după un orar stabilit. 

Participarea elevilor la aceste pregătiri, în general, este bună. 

 Elevii manifestă, în general, interes pentru studiul disciplinei, au o atitudine activ-participativă în 

cadrul orelor. 

 Se observă intensificarea participării elevilor la olimpiade și concursuri școlare, iar performanțele 

la toate nivelele sunt notabile. 

 În anul școlar 2017-2018 nu a fost înregistrat nicio sesizare la adresa profesorilor de limbă și 

literatură maghiară. 

 Numărul scăzut (2 locații) al claselor cu predare în regim simultan în învățământul gimnazial. 

 

Aspecte negative 

 Se observă scăderea populației școlare din cauza reducerii natalității și a emigrării. 

 Prestigiul profesiei didactice este în scădere. 

 Efectivele de elevi la unitățile școlare orășene sunt prea mari pentru asigurarea și menținerea 

activităților de o bună calitate. 

 Echilibrul stabilit între activitățile orale/scrise nu întotdeauna este potrivit. 

 Se pune prea puțin accent pe activitățile bazate pe comunicare orală. 

 Nu se accentuează caracterul practic-aplicativ al noțiunilor gramaticale. 

 Nu se creează mereu situații-problemă, care să stimuleze și să dezvolte competențele de gândire 

critică ale elevilor. 

 Se folosesc în mică măsură metode și tehnici pentru motivarea elevilor. 

 Nu toți profesorii reușesc să formuleze scopul lecțiilor din punctul de vedere a competențelor 

cheie. 

 Se creează prea puține situații de învățare, în care elevii au posibilitatea să-și valorifice 

cunoștințele dobândite în situații noi de învățare. 

 Nu toate activitățile școlare sunt centrate pe elevi, ar fi binevenit, ca ponderea muncii 

independente să fie mai mare. 

 Se recomandă familiarizarea elevilor cu tehnici de învățare eficientă. 

 Alegerea, utilizarea și echilibrarea metodelor tradiționale cu cele interactive de predare-învățare 

nu întotdeauna este potrivită. 

 Ar fi binevenit să se realizeze mai multe activități de lectură propriu-zisă, insistând asupra 

formării competențelor de înțelegere a textelor. 

 Nu toți profesorii pun accent suficient pe evaluarea și autoevaluarea elevilor, metodele de 

evaluare nu sunt diversificate, de multe ori evaluarea se rezumă doar la acordarea de note în sens 

tradițional. Se sugerează stabilirea a unor criterii de evaluare înainte de evaluare și promovarea 

rezultatelor învățării prin afișarea produselor activității elevilor în clase sau pe coridorul școlii. 

 Resursele TIC se folosesc în prea mică măsură, se sugerează instalarea unui echipament tehnic 

minimal în fiecare sală de clasă. 
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 Temele de casă nu stimulează reutilizarea creativă a cunoștințelor. 

 Procesul de predare-învățare este centrat doar pe pregătirea elevilor în vederea promovării 

examenelor naționale. 

 Bibliotecile în mare parte nu sunt dotate cu operele, textele necesare pentru orele de limbă și 

literatură maghiară. 

 Manualele școlare sunt învechite, nu sunt în concordanță cu programele școlare, nu sunt atractive. 

 Testele de evaluare măsoară în primul rând cunoștințele, nu competențele elevilor. 

 Notele nu sunt trecute în cataloagele claselor în timp util. 

 Competențele de lectură, vocabularul elevilor nu sunt suficient de bine dezvoltate peste tot. 

 Elevii fac foarte multe greșeli ortografice, foarte puțini manifestă interes față de aspectul scrisului 

lor. 

 În unele cazuri se constată dezinteresul elevilor și al părinților față de rezultatele obținute și față 

de școală. 

 

2. Rezultatele elevilor la disciplina limba și literatura maghiară la examenele naționale 

Rezultatele obținute la sfârșitul anului școlar 2017-2018 la disciplina limba și literatura maghiară la 

nivel județean la evaluările externe – examene naționale, simulări, teste de inspecție sunt bune, 

aproximativ asemănătoare cu rezultatele obținute în din anii anteriori. 

EN8 la limba și literatura maghiară 

 

Înscriși: 962 

Prezenți: 828 

Reușiți: 739 

Promovabilitate: 89, 25% 

1 singură notă de 10,00 

 

 

 
 

BACALAUREAT la limba și literatura maghiară 

10,75%

14,74%

16,91%

21,13%

24,88%

11,47% 0,12%

Rezultatele examenului național la limba și literatura maghiară, 
2018

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
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Înscriși: 570 

Prezenți: 547 

Reușiți: 519 

Promovabilitate: 94,88% 

2 note de 10,00 

 

 
 

 

3. Rezultatele elevilor la olimpiadele și concursurile școlare 

A. Olimpiada județeană și concursurile județene de limbă și literatură maghiară 

Concursurile județene și olimpiada județeană de limbă și literatură maghiară au fost organizate 

conform metodologiei de organizare și evaluare a concursurilor școlare în vigoare.  

La cele 9 competiții au participat 491 elevi de nivel gimnazial și liceal, cu 20% mai puțini decât în 

anul precedent. 

B. Olimpiadele și concursurile interjudețene, naționale, internaționale de limbă și literatură 

maghiară 

 

 Olimpiada națională de limbă și literatură maghiară „Mikes Kelemen”, Aiud: 4 elevi premiați 

din 11 elevi participanți 

2 Premii II 

1 Premiul III 

1 Mențiune 

 

 Olimpiada internațională de limbă, literatură și cultură maghiară „Apáczai Csere János”, Pécs, 

Ungaria: 2 elevi premiați din 3 participanți 

2 Premii III 

25%

28%
26%

12%

9%

0%

Rezultatele obținute la disciplina limba și literatura maghiară, bacalaureat 2018

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10
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 Concursul național de ortografie „Simonyi Zsigmond” pentru cls. V-VIII, Cluj-Napoca: 1 

premiant din 6 participanți 

 

1 Premiu II 

 

 Concursul național de recitare „VVVV” pentru cls. V-VIII, Satu Mare: 2 premianți din 5 elevi 

participanți 

 

1 Premiu I 

1 Mențiune 

 

 Concursul național de recitare „Atlantisz harangoz” pentru cls. IX-XII, Cluj-Napoca: 1 elev 

premiant 

1 Premiu I 

 

 Concursul național de interpretare balade și basme populare „Kriza János” pt. cls. P-XII, Sfântu 

Gheorghe: 3 premianți din 7 elevi participanți 

 

2 Mențiuni 

 

 Concursul național de ortografie „Implom József”pentru clasele liceale, Sfântu Gheorghe:6 elevi 

participanți, nu s-au obținut premii 

 

 Concursul național de teatru „PADIF”, Cehu Silvaniei, județul Sălaj: 2 echipe participante 

premiate 

1 Premiu I 

1 Premiu III 

 

 Concursul interjudețean de recitare „Ady Endre”, Oradea:6 premianți din 13 elevi participanți 

1 Premiu I 

1 Premiu II 

2 Premii III 

2 Mențiuni 

 

 Concursul interjudețean de limbă maghiară „Kőrösi Csoma Sándor”, Baia Mare: 2 echipe 

participante, 1 echipă premiată 

1 Premiul II 

Premiile obținute la nivel interjudețean, național și internațional în anul școlar 2016-2017 comparativ 

cu 2017-2018: 
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 Premiul I Premiul II Premiul III Mențiune Total premii 

2016-2017 4 4 6 9 23 

2017-2018 4 5 6 6 21 

 

Activități de formare 

În general profesorii de limbă și literatură maghiară sunt preocupați de autoperfecționare. 

Majoritatea  au cele 90 de credite acumulate în ultimii 5 ani. 

 

29% au gradul didactic I 

23% au gradul didactic II 

26% au definitivat în învățământ 

19% debutanți 

3% necalificați 

 

40% dintre profesorii de limbă și literatură maghiară din județul Bihor au participat pe parcursul 

anului școlar 2017-2018 la cel puțin un curs de formare și perfecționare organizat în țară sau în afara 

țării. 

 

Cadrele didactice colaborează între ele, organizează activități comune, unde fac schimb de experiență. 

 

 

3.6 Limbi moderne 

 

Analiza calităţii activităţii din perspectiva monitorizării şi evaluării prin inspecţii şcolare;  
 

Analiza rezultatelor obținute de catre candidații care s-au înscris în vederea susținerii probei C din 

cadrul examenului de bacalaureat 
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 Comparând procentul candidaților din sesiune 2018 cu cei din care au obținut punctaj intre 9-9.99 a 

crescut cu peste un punct procentual 

 atestate de competențe lingvistice (nr. participanți și procent de promovare);  

 

148 participanți și 100% procent de promovare;  

 

Implicarea activă a cadrelor didactice care predau limba engleză la clasele de profil intensiv/ 

bilingv precum și la clasele cu profil pedagogic a dus la o creștere cu peste 50% a numărului de elevi 

care au sustinut atestatului de competență lingvistica, cu atât mai mult cu cît susținerea acestuia este 

obțională 

 

 număr profesori care au promovat examenul de titularizare (peste nota 7)/definitivat 

(peste nota 8) din numărul celor înscriși);  

 

Limba Engleză 

Titularizare: 61 înscrişi- 50 peste nota 7 (81,90%) 

Definitivat: 17 înscrişi- 13 peste nota 8 (76,40%) 

Limba Franceză 

Titularizare: 9 înscrişi- 3 peste nota 7  (33,30%) 

Definitivat: 4 înscrişi- 4 peste nota 8 (100%) 

Limba Germană 

Titularizare: 8 înscrişi -6 peste nota 7 (75%) 

Definitivat: 3 înscrişi -3 peste nota 8 (100%) 

Se observa o creștere semnificativă a procentului cadrelor didactice care a obținut gradul 

definitiv în învățământ si acest lucru se datoreaza atât faptului ca aceștia s-au pregătit mai sârguincios 

cât și modificării calendarului de susținere a probei scrise din cadrul examenului de definitivat. 

5 - 5.99 

Incepator

Calif.

6 - 6.99 

Mediu

7 - 7.99 

Avansat

8 - 8.99 

Experim.

9 - 9.99

 -
10 Admis

Zi Obligatorie C) Limba engleză 3882 3846 (100%) 259 (6,73%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3587 (93,27%) 0 (0%) 717 (18,64%) 0 (0%) 36 (0,93%) 0 (0%)

Seral Obligatorie C) Limba engleză 46 39 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 39 (100%) 0 (0%) 18 (46,15%) 0 (0%) 7 (15,22%) 0 (0%)

Frecvență redusă Obligatorie C) Limba engleză 29 28 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (100%) 0 (0%) 16 (57,14%) 0 (0%) 1 (3,45%) 0 (0%)

3957 3913 (100%) 259 (6,62%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3654 (93,38%) 0 (0%) 751 (19,19%) 0 (0%) 44 (1,11%) 0 (0%)

Zi Obligatorie C) Limba franceză 91 91 (100%) 11 (12,09%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 80 (87,91%) 0 (0%) 27 (29,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvență redusă Obligatorie C) Limba franceză 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

97 97 (100%) 11 (11,34%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 86 (88,66%) 0 (0%) 33 (34,02%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie C) Limba germană 78 77 (100%) 7 (9,09%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (90,91%) 0 (0%) 18 (23,38%) 0 (0%) 1 (1,28%) 0 (0%)

78 77 (100%) 7 (9,09%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (90,91%) 0 (0%) 18 (23,38%) 0 (0%) 1 (1,28%) 0 (0%)

Zi Obligatorie C) Limba italiană 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi Obligatorie C) Limba spaniolă 11 11 (100%) 5 (45,45%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (54,55%) 0 (0%) 5 (45,45%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

11 11 (100%) 5 (45,45%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (54,55%) 0 (0%) 5 (45,45%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)

Numar 

candidati 
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Din care cu note
Numar 

candidati 

neprezentati

Numar de 

candidati 

respinsi
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Inspecția școlară (generală, tematică, în specialitate, pentru definitivat și grade didactice) 

număr de inspecții efectuate/ tip de inspecție;  

Limba Engleză 

Definitivat- 38 din care 16 efectuate de inspector 

gradul II –curente 24 din care 8 efectuate de inspector 

                speciale 16 din care 5 efectuate de inspector 

gradul I- curente 41 din care 8 efectuate de inspector 

              speciale 17  din care 8  efectuate de inspector    

Limba Franceză 

definitivat 8 

gradul II –curente 4 

                speciale 3 

gradul I- curente 9 

              speciale        

Limba Germană 

definitivat 6 

gradul II –curente 3 

                speciale 3 

gradul I- curente 9 

              speciale -0  

Inspecții generale 2- au fost inspectate 10 cadre didactice  

Inspecții de specialitate în profilul postului- 97  

Valorizarea activității metodiștilor 

 profesorii metodişti au organizat, în cadrul întâlnirilor de cerc metodic,  activități de perfecționare 

în domeniul specialității pentru cadrele didactice care predau limbi moderne; 

 profesorii metodiști au monitorizat şi evaluat activitatea cadrelor didactice pe care le-au consiliat în 

ceea ce privește pregătirea pentru obţinerea definitivării în învăţământul preuniversitar, pentru 

obţinerea gradelor didactice şi pentru titularizare;  

 în urma inspecţiilor realizate, profesorii metodişti au elaborat rapoarte în conformitate cu 

metodologiile stabilite de M.E.N., contribuind astfel la completarea viziunii de ansamblu asupra 

stării învăţământului preuniversitar din judeţul nostru; 

 totodată, profesorii metodişti au elaborat şi propus subiecte pentru etapele locale şi judeţene ale 

olimpiadelor şi concursurilor de profil; 

 metodiştii membri ai Consiliului consultativ al disciplinei au fost implicaţi în verificarea şi 

evaluarea dosarelor pentru gradaţiile de merit; 

 totodată, profesorii metodişti s-au implicat în realizarea de proiecte extracurriculare destinate 

promovării limbilor moderne, festivaluri și concursuri de profil iniţiate și organizate de unități de 

învățământ din judeţul nostru. 

 

Rezultate obţinute de elevi la olimpiade, concursuri 
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În anul școlar 2017-2018, elevii din județul Bihor capabili de performanță în domeniul 

limbilor moderne, pregătiți cu responsabilitate, profesionalism și dăruire, au obținut rezultate 

meritorii la etapa națională a olimpiadelor de limba germană modernă, de limba franceză și de limba 

engleză:  

 

Olimpiada/ 

Concursul 

Nume și 

prenume elev 

clasa Unitatea de învățământ Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 

Limba 

germană 

modernă 

Filip Alina XII Colegiul National Emanuil Gojdu 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

Bondici 

Liana 

Limba 

germană 

modernă 

Indig Isabelle X Colegiul National Emanuil Gojdu 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

Bondici 

Liana 

Limba 

germană 

modernă 

Indig Isabelle X Colegiul Național Emanuil Gojdu 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) - 

proiect 

Bondici 

Liana 

Limba 

germană 

modernă 

Negruțiu 

Cătălina 

X Colegiul Național Emanuil Gojdu 

Oradea 

Premiul I 

(diploma 

MEN) 

Bondici 

Liana 

Limba 

germană 

modernă 

Negruțiu 

Cătălina 

X Colegiul Național Emanuil Gojdu 

Oradea 

Premiul II 

(diplomă 

MEN) - 

proiect 

Bondici 

Liana 

Limba 

germană 

modernă 

Costea Maria IX Colegiul Național Emanuil Gojdu 

Oradea 

Premiul III 

(diplomă 

MEN) 

Bondici 

Liana 

Limba 

germană 

modernă 

Hodișan 

Speranța 

XII Liceul Teoretic Aurel Lazăr 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

Bubela 

Carmen 

Limba 

germană 

modernă 

Hodișan 

Speranța 

XII Liceul Teoretic Aurel Lazăr 

Oradea 

Premiul III 

(diplomă 

MEN) - 

proiect 

Bubela 

Carmen 

Limba 

germană 

modernă 

Domocoș 

George 

XI Colegiul Național Mihai 

Eminescu Oradea 

Premiul II 

(diplomă 

MEN) 

Zima 

Veronica 

Limba 

germană 

modernă 

Domocoș 

George 

XI Colegiul Național Mihai 

Eminescu Oradea 

Premiul II 

(diplomă 

MEN) - 

proiect 

Zima 

Veronica 

Limbi 

Romanice: 

limba 

spaniolă, 

Cion Alexia VIII Colegiul Național Iosif Vulcan 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

Pop 

Rodica 
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limba 

portugheză, 

limba italiană 

 

Activităţi metodice şi ştiinţifice;  

- Atelierele de lucru din cadrul cercurilor pedagogice; 

- Seminarii de formare cu formatori desemnați de Consiliul Britanic și Institutul 

Francez; 

- Implicarea cadrelor didactice în derularea proiectului English for community 

inițiat de Consiliul Britanic și Romanian –American Foundation; 

- Organizarea etapei județene și a etapei naționale a Concursul național de discurs 

în limba  engleză Speak Out  din calendarul  M.E.N 

- Organizarea  în parteneriat cu Institutul Francez din România, a unor testări DELF 

gratuite pentru elevii din judeţul Bihor 

- Organizarea  în parteneriat cu Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea și  

Asociația Profesorilor de Limba Franceză din România Organizarea a Concursului 

regional  de limba franceză Prietenii limbii franceze –inclus în calendarul M.E.N  

În prima jumătate a lunii octombrie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în colaborare cu Casa 

Corpului Didactic Bihor a organizat masa rotundă ,,Sărbătorim diversitarea lingvistică’’, prilej cu 

care sunt prezentate activităţile desfăşurate cu prilejul Zilei Europene a Limbilor -26 Septembrie 

în unităţile de învăţământ din judeţul Bihor. Cu ocazia acestei întalniri cadrele didactice sunt 

informate despre existenţa Centrului de limbi moderne de la Graz şi a programului RELANG. 

 

Activităţi de formare.  

S-a acordat atenţie  formării profesionale în domeniul de specialitate cât şi  în domenii conexe, 

pornind de la premisa şi crezul  că sintagma lifelong learning este absolut necesară, în orice domeniu, 

mai ales în educaţie.  În acest sens, mi-am propus participarea la cursuri de formare profesională ca 

şi cursant, susţinerea de cursuri de formare ca formator, participarea la conferinte naţionale şi 

internationale .Astfel,  în anul scolar 2017-2018, am participat  la cursul ”New YLE 2018 ”, ” Preparing 
students for IELTS”, ” Developing awarenessin the assessment of writing at B1-B2 levels” prin intermediul 

Consiliul Britanic, ” Leadership strategic XXI ” ” Ways of preventing drop out, causes and effects”. Ca 

formator, am susţinut prin CCD Bihor, cursul  Pregătirea cadrelor didactice în vederea obţinerii 

examenului de definitivat şi titularizare   destinat profesorilor de limba engleză, interesați de  

examenele de titularizare și de obținere a gradului didactic definitiv, precum și susținerea unui modul 

din cadrul unui curs de formare  acreditat pentru cadre didactice de alte specialități interesați să invețe 

limba engleză. 

 .   

3.7 Matematică 

 

Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2017-2018, la disciplina matematică, a vizat îndeplinirea  

următoarelor obiective: 

 Creşterea calităţii procesului  instructiv-educativ, prin atingerea standardelor 

educaţionale, pentru dezvoltarea personală a elevilor; 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

97/299 

 

 

 Informarea şi formarea profesorilor de matematică în domeniul specialităţii şi pe 

probleme de didactică modernă în scopul realizării competenţelor propuse de 

programa şcolară în cadrul unui învăţământ activ şi practic- aplicativ; 

 Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional; 

 Monitorizarea elevilor capabili de performanţă la specialitatea matematică; 

 

În acest sens  am  realizat: 

 Întocmirea planului managerial pentru specialitatea matematică, anul şcolar 2017-

2018;  

 Întocmirea graficului de inspecţie şcolară la specialitatea matematică pe baza 

graficului unic de inspecţie al I.Ş.J. Bihor; 

 Stabilirea Consiliului Consultativ şi a responsabililor de cerc, reorganizarea cercurilor 

de matematică;  

 Întrunirea Consiliului Consultativ la specialitatea matematică; 

 Participarea  la consfătuirile  naţionale  ale profesorilor de matematică şi  organizarea 

consfătuirilor profesorilor de matematică din judeţul Bihor; 

 Realizarea bazei de date privind cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2017-2018 la disciplina matematică; 

 Asigurarea existenţei şi aplicării în unităţile de învăţământ a documentelor curriculare  

prin diferite forme de inspecţii: tematice, generale,  pentru obţinerea gradelor 

didactice etc;  

 Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de matematică, a Concursurilor naționale, 

interjudețene, regionale, județene;   

 Organizarea unui centru de excelență în vederea pregătirii elevilor capabili de 

performanță;  

 Realizarea inspecţiilor tematice conform graficului de monitorizare şi control al ISJ 

Bihor, inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice (conform 

rapoartelor de inspecţii) 

 Monitorizarea bazei didactice şi materiale prin inspecţiile efectuate; 

 Centralizarea inspecţiilor curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice şi 

repartizarea metodiştilor; 

 Avizarea CDŞ-urilor şi centralizarea acestora pentru anul şcolar 2017- 2018; 

 Raport cu privire la activităţile desfăşurate la cercurile pedagogice. 

În cadrul consfătuirilor cadrelor didactice din septembrie 2017, s-au prezentat şi discutat 

noutăţile transmise de M.E.N pentru anul şcolar în curs cu referire la programele şcolare la disciplina 

matematică,  programele şcolare  pentru  olimpiada de matematică şi concursurile şcolare respectiv 

pentru susţinerea examenelor naționale.  

S-au discutat probleme legate de portofoliul cadrului didactic, proiectarea didactică, 

planificarea şi organizarea activităţii de predare şi reorganizarea comisiilor metodice din şcoli  pentru 

acest an şcolar. Au fost aprobate temele generale pentru desfăşurarea cercurilor pedagogice din anul 

şcolar 2017-2018, teme care au avut ca principal obiectiv studierea curriculumul-ui pentru 

matematică atât la nivel liceal, profilul teoretic şi  profilul tehnologic , cât şi la nivel gimnazial. 
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Au fost planificate activităţi de cerc care să conducă la creşterea actului educaţional prin 

modificarea comportamentului didactic şi ridicarea standardelor de performanţă ale elevilor după 

cum urmează: 

SEMESTRUL I    

              Tematica propusă a vizat “Metode moderne utilizate în procesul instructiv-educativ”.  

SEMESTRUL II  
         Tematica propusă a vizat ”Optimizarea activității de proiectare didactică și a demersului 

educațional din perspectiva noului curriculum și a racordării la exigențele unui mediu educațional 

stimulativ pentru progresul școlar ”.  

          Cercurile pedagogice s-au axat pe referate si lecții demonstrative, continuând să evidențieze 

particularizarea unor secvențe și teme din lecție, fiind corelate cu forma de învățământ la care s-au 

organizat. 

          Pe parcursul anului școlar am participat la 4 inspecții tematice și 4 inspecții generale. În urma 

inspecțiilor realizate, am întocmit rapoarte care reflectă calitatea actului educativ din aceste unități de 

învățământ. 

În cadrul  inspecțiilor de specialitate au fost supuse evaluării  prestațiile cadrelor didactice, 

documentele de proiectare și evaluare, proiectele și analizele comisiilor metodice și au fost analizate 

resursele materiale și informaționale. Proiectarea didactică reliefează operaționalizarea obiectivelor, 

esențializarea   și  sistematizarea elementelor de conținut, estimarea resurselor de învățare și a 

strategiilor, proiectarea itemilor și configurarea unor situații de învățare. Profesorii cunosc cerințele 

programei  școlare și au competențele necesare în proiectarea actului didactic. Au fost evaluate 

achizițiile, capacitățile și atitudinile elevilor, competențele și abilitățile cadrelor didactice, stabilind 

în limitele competențelor, acțiuni și măsuri necesare schimbării, acestea se regăsesc în special în 

documentele de finalizare a inspecției realizată  în fiecare școală. 

Activitatea de formare continuă este realizată de o echipă de profesori  metodişti care au 

efectuat inspecţii curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la o formă de perfecţionare 

(definitivat, gradul didactic  II şi gradul didactic I).Perfecţionarea cadrelor didactice este reflectată de 

numărul celor care s-au înscris pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi de cei care le-au 

finalizat, astfel au fost efectuate un număr de 87 inspecții de specialitate, respectiv prin înscrierea la 

cursuri de formare prin CCD sau alte instituții. Activitatea de formare continuă s-a realizat în județul 

Bihor la nivelul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice şi în cadrul proiectelor de dezvoltare 

profesională.  Trebuie precizat că în judeţul Bihor există o echipă de 25 de profesori-metodişti, din 

care  9  fac parte din consiliul consultativ al disciplinei. Aceştia se întâlnesc periodic cu inspectorul 

de specialitate (o dată pe lună) pentru a analiza problemele apărute în cadrul activităţilor şcolare, 

pentru a propune soluţii de rezolvare a acestora sau pentru a participa la stagii de formare în vederea 

diseminării în teritoriu a unor achiziții metodico-științifice din ultima perioadă. 

 

CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 

Puncte tari: 

 

1. Profesorii au în general  documente de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu programa 

şcolară, furnizând activităţi diferenţiate care ţin cont de nivelul diferit la care se află elevii;  

2. Demersul didactic se axează pe formarea de competenţe, profesorii utilizând la clasă metode interactive 

de predare; 

3. Verificarea cunoştintelor anterioare se realizează, în general, în toate unităţile şcolare.  
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4. Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile; 

5. Îmbinarea diferitelor forme de activitate (individual, pe grupe, colectiv) sunt mai frecvent utilizate şi cresc 

caracterul interactiv al lecţiei;  

6. Profesorii cunosc bine principiile de elaborare a diverselor tipuri de teste de evaluare şi structura 

subiectelor pentru examenele naţionale la gimnaziu şi liceu;  

7. Se urmăreşte notarea ritmică şi obiectivă a elevilor, furnizându-se informaţii detaliate despre modul în 

care îşi pot îmbunătăţi activitatea; 

8. Relaţia cadru didactic - elev este, în general, corespunzătoare situaţiilor instructiv-educative; 

9. Sunt dezvoltate competenţe de comunicare şi interrelaţionare ale elevilor; 

10. Acordarea de sprijin individual, consiliere, conform cunoştinţelor şi capacităţilor fiecărui elev se 

realizează prin activităţi de diferențiere și individualizare; 

11.Se realizează frecvent corelaţii inter şi transdisciplinare, parcursul didactic fiind bine structurat; 

12. Se folosesc mijloace moderne - calculatorul, prezentări Power - Point, soft-uri educaţionale, auxiliare 

didactice. 

 

Puncte slabe: 

1. Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi; 

2. Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice, fapt constatat la aplicarea noii programe 

de la clasa a V a; 

3. Strategiile de predare nu sunt în concordanţă cu cerinţele disciplinei; lipseşte capacitatea de adaptare a 

strategiilor la specificul elevilor;  

4. Nerespectarea  prevederilor privind eficientizarea demersului didactic; 

5. Nu toți profesorii reușesc să formuleze scopul lecțiilor din punctul de vedere a competențelor cheie. 

6.  Existenţa unor documente de planificare şi proiectare având un grad insuficient de personalizare; 

7. Evaluarea prin notă nu se face sistematic, iar atunci când se face, nu este argumentată; 

8. Deşi se aplică teste de evaluare iniţială, acestea nu sunt analizate întotdeauna, nu se precizează 

aspectele negative şi măsurile de remediere care se impun; 

9. Testele de evaluare măsoară în primul rând cunoștințele, nu competențele elevilor. 

 

Măsuri ameliorative propuse pentru anul şcolar 2018-2019 : 

- centrarea inspecţiilor de specialitate dedicate disciplinei matematică pe unităţile de 

învăţământ cu rezultate slabe la examenele naționale; 

-  creşterea frecvenţei inspecţiilor de specialitate şi întărirea caracterului de îndrumare şi consiliere; 

-consilierea cadrelor didactice debutante prin punerea la dispoziţie a unui suport metodologic realizat 

de metodişti; 

- monitorizarea permanentă a pregătirii pentru examenele naţionale; 

- preocuparea susţinută pentru pregătirea şi participarea elevilor la olimpiada de matematică, în 

special a celor de la liceu, la concursurile şcolare care implică disciplina  matematică în vederea 

obţinerii de rezultate bune. 

 

 
DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Rezultate la matematică- EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 
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Note 

între: 

Inscri

si 

Prezen

ti 

Elimina

ti  

Absen

ti 

1-

4.9

9 

Not

e 

pest

e 5 

5-

5.9

9 

6-

6.9

9 

7-

7.9

9 

8-

8.9

9 

9-

9.9

9 

10 

Nr. 

candida

ți 

4664 4134 530 0 
173

0 
240

4 
855 609 389 288 217 46 

Procent 

note 

peste 

5.00 

58.15% 

 

 

 
         

 

 

Rezultatele din acest an sunt mai slabe, comparativ cu cele din anul școlar 2016-2017. 
  

Rezultate la matematică -  Bacalaureat – sesiunea I -  2018 

PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA 

 

Matema

tică 

Tota

l 

E)c) 

Prez

enti 

E)c) 

Reusi

ti 

TOT

AL 

No

te 

1-

4.9

9 

Reus

iti 5-

5,99 

Reus

iti 6-

6,99 

Reus

iti 7-

7,99 

Reus

iti 8-

8,99 

Reus

iti 9-

9,99 

Reus

iti 10 

Elimin

ati 

Neprezen

tati 

MATE-

INFO 818 794 632 

15

9 135 95 92 108 163 39 3 24 

PED 89 89 82 7 7 9 27 29 9 1 0 - 

ST-NAT 647 612 493 

11

9 104 93 113 84 81 18 0         35 

TEHN 1202 1043 564 

47

7 286 140 84 35 18 1 2 159 

Total 2756 2538 1771 

76

2 532 337 316 256 271 59 5        218 

 

 

 

Rezultate pe forme de învăţământ 

F
o
rm

a
 

d
e
 

in
v
a
ta

m
a
n

t 

C
a
n

d
id

a
ti

in
s

cr
is

i 

C
a
n

d
id

a
ti

re

u
si

ti
 

Din care cu note 

Numar 

de 

candid

Numar 

candidat

e 

Numar 

candidat

i 

eliminati 
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5 - 

5.99  

Ince

pato

r 

Cali

f. 

6 - 

6.99  

Me

diu 

7 - 

7.99  

Ava

nsat 

8 - 

8.9

9  

Ex

per

im. 

9 - 

9.99 

 - 

10 
Ad

mis 

atiresp

insi 

neprezen

tati 

Zi 2690 1743 515 329 313 256 271 59 

174

3 753 189 5 

Seral 46 17 11 3 3 0 0 0 17 7 22 0 

Frecvență 

redusă 20 11 6 5 0 0 0 0 11 2 7 0 

Total 2756 1771 532 337 316 256 271 59 

177

1 762 218 5 

 

Procentul de promovabilitate la matematică în anul școlar 2017-2018 a fost 69,77%, mai 

mic decât în anul școlar 2016-2017. 

         
Rezultate examen definitivat 2018 

 

Nr. candidați  Note intre  

5-5.99 

Note intre 

 6-6.99 

Note intre 

 7-7.99 

Note intre 

 8-8.99 

Note intre  

9-10 

13 0 0 4 3 6 

 

 
Rezultate examen titularizare 2018 

 

Nr. 

candidați  

participanți 

Note sub 

5.00 

Note intre 

5-5.99 

Note intre 

6-6.99 

Note intre 

7-7.99 

Note intre 

8-8.99 

Note intre 

9-9.99 

Note de 

10 

62 11 
6 10 16 13 5 

1 

 
 REZULTATE REMARCABILE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

LOTUL  JUDEȚULUI BIHOR PENTRU OLIMPIADA NAȚIONALA DE MATEMATICĂ 

CLASELE V-XII 
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N

R

. 

C

R

T

. 

NUMELE ŞI 

PRENUMEL

E 

ELEVULUI 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT/ 

LOCALITATEA 

ANUL DE 

STUDII 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

PROFESORUL

UI DE LA 

CLASĂ 

PUNCTAJU

L OBȚINUT 

LA ETAPA 

JUDEȚEAN

Ă 

REZULT

ATE 

OBŢINUT

E LA 

ETAPA 

NAŢION

ALA 

1. 

LŐRINCZ  L. 

CARLA 

REBECA 

 

COLEGIUL 

NAȚIONAL„EMANUIL 

GOJDU”ORADEA 

V 
CHIȘIU 

GABRIELA 

17,50 

PUNCTE 

 

 

2. 

MORAR -

HERLEA  R. 

ANDREI 

CEZAR 

 

COLEGIUL 

NAȚIONAL„EMANUIL 

GOJDU”ORADEA 

VI 
VERESTOI 

CSILLA 

22 PUNCTE 

 

 

 

 

 

3. 

ILIEȘ D. 

ARIANA 

 

COLEGIUL 

NAȚIONAL„EMANUIL 

GOJDU”ORADEA 

VII 
NICOARĂ 

CORINA 
14 PUNCTE 

 

4. 
FECHETE 

LUCA 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

VIII 
NICOARĂ 

FLORIN 
18 PUNCTE 

 

5. VAIDA FILIP 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

IX 
SADOVEANU 

VIOREL 
21 PUNCTE 

 

6. 

BUDURA  L. 

BOGDAN 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

IX 
SADOVEANU 

VIOREL 
22  PUNCTE 

 

7. 

TRIFAN 

OCTAVIAN 

ALEXANDR

U 

LICEUL TEOLOGIC 

BAPTIST "EMANUEL" 

ORADEA 

X 
CICORTAȘ 

MARIUS 
23 PUNCTE 

MEDALIE 

DE 

ARGINT 

8. 

JURCUȚ 

PAUL 

BOGDAN 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

X 
STAN 

AUGUSTIN 

20,50 

PUNCTE 

 

9. 
BALAZSHAZ

I ALEX 

LICEUL TEOLOGIC 

BAPTIST "EMANUEL" 

ORADEA 

XI 
CICORTAȘ 

MARIUS 

22,50 

PUNCTE 

 

1

0. 
POP ROBERT 

LICEUL TEOLOGIC 

BAPTIST "EMANUEL" 

ORADEA 

XI 
CICORTAȘ 

MARIUS 
17  PUNCTE 
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1

1. 

TIUTIU 

NATAN 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

XII 
CICORTAȘ 

MARIUS 
14  PUNCTE 
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              CONCURSUL DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ„GRIGORE MOISIL”-2018 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

DISCIPLINA 

CONCURS  

PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 
CLASA 

PREMIU 

OBŢINUT 

1. 

LŐRINCZ  L. 

CARLA 

REBECA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

„EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

MATEMATICĂ 
CHIȘIU 

GABRIELA 
5 

I 

2. 

LUPAȘ C.A. 

DARIA-

ȘTEFANIA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

„EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

MATEMATICĂ 
CHIȘIU 

GABRIELA 
5 

I 

3. 
STAMATIU O.  

MEDEEA 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

„OLTEA DOAMNA” 

ORADEA 

MATEMATICĂ 
MUSCA 

FLORINA 
6 

M 

4. 
ȘURTEA O.G. 

MARC 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

„OLTEA DOAMNA” 

ORADEA 

MATEMATICĂ 
FAUR 

PATRICIA 
6 

M 

5. 
FECHETE I. 

LUCA  ANDREI 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

„EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

MATEMATICĂ 
NICOARA 

FLORIN 
8 

M 

6. VAIDA H.FILIP  

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

„EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

MATEMATICĂ 
SADOVEANU 

VIOREL 
9 

III 

7. 
TRIFAN L. N. 

OCTAVIAN 

LICEUL TEOLOGIC 

BAPTIST 

„EMANUEL” 

MATEMATICĂ 
CICORTAȘ 

MARIUS 
10 

M 

8. 
BALAZSHAZI 

C.A.  ALEX 

LICEUL TEOLOGIC 

BAPTIST 

„EMANUEL” 

MATEMATICĂ 
CICORTAȘ 

MARIUS 
11 

III 

9. 

TIUTIU  T. 

NATAN 

GABRIEL 

LICEUL TEOLOGIC 

BAPTIST 

„EMANUEL” 

MATEMATICĂ 
CICORTAȘ 

MARIUS 
12 

M 
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REZULTATELE PARTICIPANȚILOR DIN JUDEȚUL BIHOR LA CONCURSUL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ ”ADOLF HAIMOVICI” - FAZA NAȚIONALĂ 2018 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA SECȚIUN

EA DE 

CONCUR

S 

UNITATE

A 

ȘCOLARĂ 

PROFESOR 

COORDONAT

OR 

PREMIU 

OBŢINUT 

                                                       

1. 

GRUIE 

ANDEEA 

ADRIANA 

XI 

PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE ȘI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI      

COLEGIUL 

TEHNIC 

UNIREA  

ȘTEI 

LUCAN 

MIHAELA 

OLIMPIA 

MENŢIUNE 

MEDALIE 

DE BRONZ 

2. 

GRUIE DELIA 

ALEXANDRA 
X 

PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE ȘI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI      

COLEGIUL 

TEHNIC 

UNIREA  

ȘTEI 

AVRAM 

CRISTINA 

MONICA 

MENŢIUNE 

 

3. 

ȚANȚ 

GEORGE 
XI 

PROFIL 

REAL/SPECIA

LIZAREA 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII 

COLEGIUL 

NAȚIONA

L 

"EMANUIL 

GOJDU", 

ORADEA 

ŞCHIOP 

ECATERINA 

MENŢIUNE 

 

4. 

GABRIAN  

ANDREEA 
X 

PROFIL 

REAL/SPECIA

LIZAREA 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII 

LICEUL 

TEORETIC

"AUREL 

LAZĂR" 

ORADEA 

BĂGUȚ 

MIHAELA 

MENŢIUNE 

MEDALIE 

DE BRONZ 

5. 

TODEA 

ANDREEA 
X 

PROFIL 

REAL/SPECIA

LIZAREA 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII 

LICEUL 

TEORETIC

"AUREL 

LAZĂR" 

ORADEA 

BĂGUȚ 

MIHAELA 

MENŢIUNE 

MEDALIE 

DE BRONZ 

6. 

BRISCAN 

DRAGOȘ-

PAUL 

XI 

PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE SI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”IOAN 

CIORDAȘ”, 

BEIUȘ 

BERCOVICI 

CRINA 

MENŢIUNE 
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REZULTATELE PARTICIPANȚILOR DIN JUDEȚUL BIHOR LA OLIMPIADA DE 

MATEMATICĂ PENTRU ŞCOLI CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ – ETAPĂ  

NAȚIONALĂ 

 

          

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLAS

A 

UNITATE 

ȘCOLARĂ 

PROFESOR 

INDRUMATOR 
PREMIUL 

1.  

BRUNCSÁK 

GERGELY 

6 ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"SZACSVAY IMRE" 

ORADEA, ORADEA 

MOLNÁR 

TÜNDE 

MENȚIUNE 

2.  
VERES DÓRA 

VIKTÓRIA 
7 

LICEUL TEORETIC 

"ARANY JÁNOS" 

SALONTA, 

SALONTA 

JÁMBOR 

CSILLA 

MARGIT 

MENȚIUNE 

3.  

BODNÁR MÓNIKA 

BRIGITTA 

7 LICEUL REFORMAT 

"LORÁNTFFY 

ZSUZSANNA" 

ORADEA, ORADEA 

KOVÁCS 

CLARA 

MENȚIUNE 

7. 

PERȚ 

CĂTĂLIN-

ANDREI 

XI PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE SI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”IOAN 

CIORDAȘ”, 

BEIUȘ 

BERCOVICI 

CRINA 

MENŢIUNE 

MEDALIE 

DE BRONZ 

8. 

TAU 

ANDREEA-

DIANA 

XI PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE SI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”IOAN 

CIORDAȘ”, 

BEIUȘ 

BERCOVICI 

CRINA 

MENŢIUNE 

MEDALIE 

DE BRONZ 

9. 

COSTE 

FLORINA 
XII 

PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE SI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”IOAN 

CIORDAȘ”, 

BEIUȘ 

ILE NICOLAE 

PREMIUL II 

MEDALIE 

DE ARGINT 

10. 

BARA 

DAVIDE 
IX 

PROFILUL 

SERVICII 

RESURSE 

NATURALE SI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

COLEGIUL 

ECONOMI

C 

"PARTENI

E COSMA", 

ORADEA 

MARC OVIDIU 

PREMIUL I 

MEDALIE 

DE AUR 
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4.  

KUN ÉDUA 

BORÓKA 

8 LICEUL REFORMAT 

"LORÁNTFFY 

ZSUZSANNA" 

ORADEA, ORADEA 

KOVÁCS 

CLARA 

MENȚIUNE 

5.  
ÁRVA NORBERT 

ÁKOS 
9 

LICEUL TEORETIC 

"ADY ENDRE" 
BÁTHORI ÉVA 

II. 

6.  ÉLES DÁVID 10 

LICEUL TEORETIC 

"ARANY JÁNOS", 

SALONTA NAGY OLGA 

MENȚIUNE 

 

 

REZULTATELE PARTICIPANȚILOR DIN JUDEȚUL BIHOR LA OLIMPIADA DE 

MATEMATICĂ PENTRU ŞCOLI-SECŢII CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - FAZA 

INTERNAȚIONALĂ 

NR. 

CR

T 

NUMELE ŞI 

PRENUMEL

E 

CLAS

A 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

LOCALITA

TE 

PROFESOR 

INDRUMAT

OR 

PREMIU

L 

1. 

ÁRVA 

NORBERT 

ÁKOS 

9 

LICEUL 

TEORETIC 

„ADY ENDRE”  

ORADEA 
BÁTHORI 

ÉVA 
III 

 

 

 
REZULTATELE  CONCURSULUI REGIONAL  DE MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE „ECOMAT”, EDIȚIA A 

VII-A,  ORADEA 20-21 aprilie 2018 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
CLASA 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREMIUL 

PROF. 

ÎNDRUMĂTOR 

1. 
BARA DAVIDE 

9 
COLEGIUL ECONOMIC 

PARTENIE COSMA I 
MARC OVIDIU 

2. 
MADA ALEXANDRU 

9 
COLEGIUL ECONOMIC 

PARTENIE COSMA II 
MARC OVIDIU 

3. LAZA ANDREEA 

IOANA 10 

COLEGIUL TEHNIC 

„IOAN CIORDAȘ” 

BEIUȘ I 

CAP SIMONA 

4. ȘANDOR RAUL 

MARINEL 10 

COLEGIUL TEHNIC 

„IOAN CIORDAȘ” 

BEIUȘ III 

CAP SIMONA 

5. 
GRUIE DELIA 

ALEXANDRA 10 

COLEGIUL TEHNIC 

„UNIREA” ŞTEI M 

AVRAM CRISTINA 

MONICA 

6. 

MERMEZE ANCA 10 

COLEGIUL ECONOMIC 

PARTENIE COSMA 

ORADEA M 

NASTE MONICA 
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REZULTATELE OBȚINUTE DE PARTICIPANȚII JUDEȚULUI BIHOR LA CONCURSUL 

INTERJUDEȚEAN„OLIMPIADA SATELOR din TRANSILVANIA”-BIHOR , 04-06 MAI  2018 

Nr. 

Crt

. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea de învățământ Clasa Profesor îndrumător/Premiul 

1. 
PARUȘ L. 

ȘTEFAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 TĂRIAN 

4 

ARDAI 

HAJNALKA/ 

PARUȘ 

VIOLETA 

II 

2. SOMOGYI R. 

IULIA NATALIA 

LIC. TEHN. NR.1 SUPLACU 

DE BARCAU 
4 LELE 

LAURA 
M 

3. 

OLÁH J. 

JÓZSEF-

GERGELY 

SCOALA GIMNAZIALA 

"MISKOLCZY KÁROLY" 

MISCA 

4 

LAZA EVA 

M 

4. BAN  D.  

DARIUS 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 DRĂGEȘTI 
4 

BAN LIANA 
M 

5. 

GAL V. DENIS 

ANDREI 

VIOREL 

LIC. TEHN. NR.1 SUPLACU 

DE BARCAU 

5 

MECHERES 

DANIELA 

SIMONA 

M 

7. 
GRUIE ANDREEA 

ADRIANA 11 

COLEGIUL TEHNIC 

UNIREA ŞTEI I 
LUCAN MIHAELA 

8. TAU ANDREEA 

DIANA 11 

COLEGIUL TEHNIC 

„IOAN CIORDAȘ” 

BEIUȘ III 

BERCOVICI CRINA 

9. PERȚ CĂTĂLIN 

ANDREI 11 

COLEGIUL TEHNIC 

„IOAN CIORDAȘ” 

BEIUȘ M 

BERCOVICI CRINA 

10. 

DAVID ALEXANDRA 11 

COLEGIUL ECONOMIC 

PARTENIE COSMA 

ORADEA M 

CHEREGI ANGELA 

11. 
LUCAN MIRUNA 

GEORGIANA 11 

COLEGIUL TEHNIC 

„UNIREA ŞTEI M 
LUCAN MIHAELA 

12. 
BICI ANTONIA 

MARIA 
12 

COLEGIUL TEHNIC 

UNIREA ŞTEI I 
LUCAN MIHAELA 

13. 
COSTE FLORINA 

AURELIA 
12 

COLEGIUL TEHNIC 

„IOAN CIORDAȘ” 

BEIUȘ III 

ILE NICOLAE 

14. 

SCURT CATALIN 

12 

LICEUL TEHNOLOGIC 

”HOREA” MARGHITA 

M 

FAZAKAS  AURICA   

 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

109/299 

 

 

6. 

FEKETE 

I.GYOPARKA 

ADRIENN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 TILEAGD 

5 

FEKETE 

ANGELA 

TIMEA 

M 

7. BOT D. RAREȘ 

ANDREI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ 

FLOARE DE LOTUS ” 

SÎNMARTIN 

5 

IANC ILEANA 

M 

8. 
SZILVESZTER 

B. PAUL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 CURĂȚELE 
6 

SZILVESZTER 

MARIA ADELA 
II 

9. 

FILIP  V. 

LARISA  

ALEXIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 DERNA 

8 

POPA 

LĂCRIMIOAR

A 

III 

10. 

GABOR C. 

PATRICIA 

COSMINA 

LICEUL TEORETIC 

"NICOLAE JIGA" TINCA 

8 MARTIN 

FLORICA 

M 

REZULTATELE OBȚINUTE DE PARTICIPANȚII JUDEȚULUI BIHOR LA CONCURSUL       

NAȚIONAL„OLIMPIADA SATELOR din ROMÂNIA”-CLUJ-NAPOCA , 11-13 MAI  2018 

Nr. 

Crt

. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea de învățământ Clasa Profesor îndrumător/Premiul 

1. 
PARUȘ L. 

ȘTEFAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 TĂRIAN 

4 

ARDAI 

HAJNALKA/ 

PARUȘ 

VIOLETA 

I 

2. 
SZILVESZTER 

B. PAUL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 CURĂȚELE 
6 

SZILVESZTER 

MARIA ADELA 
M 

3. 

FILIP  V. 

LARISA  

ALEXIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 DERNA 

8 

POPA 

LĂCRIMIOAR

A 

III 

 

 

3.8 Informatică  

Diagnoza procesului educațional la disciplinele informatice la nivelul județului Bihor, pentru 

anul școlar 2017-2018 

 

Puncte tari: 

 existența unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I și 

doctorat; bine pregătiți din punct de vedere științific, cu experiență profesională; 

 existența a 2 manuale de Informatică și TIC pentru clasa a 5-a aprobate de MEN; 

 perfecționarea majorității cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate;  

 implicarea cadrelor didactice în propuneri pentru programe școlare și elaborarea/traducerea 

subiectelor la olimpiade și concursuri;  

 implicarea cadrelor didactice în elaborarea de manuael școlare pentru clasele sau în traducerea 

manualelor școlare existente 
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 număr  mare de cadre didactice, membre în comisii locale/ județene/ naționale; 

 număr mare de elevi participanți și premianți la concursurile și olimpiadele școlare; 

 interes crescut al unor cadre didactice și al unor unități școlare pentru angrenarea în proiecte 

naționale și internaționale; 

 dotarea unor unităților școlare de învățământ cu echipament informatic, existența unor 

cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia, existența în mai multe unități a unor 

tipologii structurale modulare, compatibile cu cele din alte unități. 

 existența preocupării de tip trans-disciplinare la mai multe unități școlare mari, combinând 

disciplinele informatice cu cele reale și tehnice 

 existența și folosirea mai multor platforme educaționale online utilizate de tot mai multe unități 

școlare. 

Puncte slabe: 

 persistența formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din școli; 

 inexistența manualelor traduse în limbile minorităților; 

 calitatea slabă din punct de vedere științific, a personalului necalificat sau semi-calificat din 

mediul rural; 

 existența unui număr prea mic de informaticieni care să întrețină laboratoarele informatizate 

într-un mod eficient la un număr mai mare de unități școlare 

 inexistența la nivelul județului unui centru de excelență 

 

Oportunități: 

 existența unei oferte de formare a profesorilor care predau Informatica și TIC gimnaziu; 

 existența unor activități alternative specifice disciplinelor informatice în direcția mecatronicii, 

roboticii, proiectării tridimensionale; 

 existența preocupării de aplicare a noului curriculum pe o latura mai practică la clasele a 5-a 

în unele unități urbane de renume și nu numai; 

 existența a mai multor unități cu cercuri de tip proiectare și imprimare 3D; 

 există multe unități școlare cu cercuri de tip STEM, spre programare/robotică. 

 

Amenințări: 

 slaba motivație financiară a personalului și migrarea cadrelor din sistem şi a tinerilor, proaspăt 

absolvenți spre domenii mai bine plătite;  

 nefinanțarea altor formări a personalului didactic pentru disciplinele informatice în afară de 

cele incluse în proiecte europene; 

 diminuarea eficienței procesului de învățare în limbile minorităților (din cauza lipsei de 

manual) și indirect slaba participare la olimpiadele școlare. 

Analiza calităţii activităţii din perspectiva monitorizării şi evaluării prin inspecţii 

şcolare;  
Analiza activității de predare-învățare 

 

-Activitatea  de predare – învățare : curriculum aplicat, strategiile didactice și metodele de 

predare-învățare utilizate, instrumentele de evaluare aplicate și rezultatele elevilor la 

evaluarea curentă; 

-Curriculum aplicat: Curriculum național este respectat și aplicat. La clasele la care rezultatele 

sunt bune și foarte bune, s-au putut realiza mai multe aplicații;  

-Strategiile și metodele folosite se aleg in funcție de  nivelul clasei; 
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-Urmărirea abordării moderne și interactive a activității didactice menite să încurajeze 

învățarea activă și în mod deosebit dezvoltarea competențelor cheie; profesorii sunt încurajați 

să valorifice metodele activ-participative.  

-Metodele utilizate în predarea informaticii: expunerea sistematică a cunoștințelor, 

conversația, problematizarea, modelarea, demonstrarea folosind materialul intuitive, 

exercițiul, învățarea pe grupe mici, munca cu manualul, jocurile didactice, instruirea 

programată. Printre metodele de învățare programată sunt: algoritmizarea, modelarea și 

simularea, învățarea prin joc, trebuie îmbinate în mod eficient cu cele euristice pentru 

formarea stilului de muncă de tip participativ, prospectiv și creativ. 

 

Rezultate privind aplicarea noului curriculum la clasa a V-a în anul școlar 2017-2018 la disciplina 

Informatică și TIC 

 

 Organizarea și desfășurarea procesului didactic la disciplinele cuprinse în planul - cadru pentru 

gimnaziu clasa a V-a 

Desfășurarea procesului didactic la disciplina Informatică și TIC în acest an școlar a fost o 

provocare interesantă, atât pentru elevi cât și pentru profesorii care au desfășurat aceste ore la 

clasele a V-a. Planurile-cadru la clasa a V-a au fost prezentate și dezbătute, la Consfătuirile 

județene, în Consiliul Consultativ al disciplinei Informatică și TIC, respectiv în cadrul ședințelor 

cu metodiștii. Fiind disciplină nouă în planul cadru, au fost stabilite întâlniri cu profesorii care 

predau la clasa a V-a, atât cei care au participat la cursul organizat prin CCD, cât şi cei care au 

dorit un schimb de experiențe, metode, strategii pentru ca în parcurgerea conținuturilor să fie atinse 

competențele vizate de programă. Programa la clasa a V-a a fost discutată în cadrul activităților 

Cercului Pedagogic, în semestrul I, cu exemple de modele de bune practici oferite de către 

profesorii care au urmat cursul de formare și prin lecții deschise reprezentative. De asemenea, în 

cadrul inspecțiilor tematice și de specialitate au fost inspectate, cu predilecție, clasele a V-a.  

În vederea realizării obiectivelor stabilite la nivel național, inspectorul școlar responsabil  a 

coordonat  proiectarea activități didactice specifică disciplinelor informatice și a contribuit la 

asigurarea existenței și aplicarea în unitățile de învățământ a documentelor curriculare aprobate 

de MEN cu privire la curriculum. Platforma ”Informatica în scoli” a fost/ este o unealtă destul de 

des folosită de către profesori în procesul de predare-evaluare, deoarece suportul informațional 

este bine structurat. 

O parte sensibilă era/este inexistența manualelor traduse în limbile minorităților naționale (în 

special în limba maghiară) dat fiind procentul mare a minorităților existente în județul Bihor. Acest 

fapt a îngreunat modul de desfășurare a activităților în special în cazul studiului individual al 

elevilor.    

 Modalitățile concrete de promovare a noului curriculum pentru analizarea profilului 

absolventului de gimnaziu 

Promovarea noului curriculum a fost realizată la ședințele cu părinții de către profesorii-diriginți 

precum și de inspectorii școlari, în cadrul inspecțiilor de specialitate și tematice, prin includerea 

și motivarea mai multor proiecte la fondul Științescu cu tematica specifică inspirată și bazată pe 

resursele curriculare de la clasa a V-a, prin exemplificare practică a aplicabilității conținuturilor 

predate și asimilate într-o formă trans-disciplinară și atractivă.  

 Valorificarea valențelor educative  ale noului curriculum în activitatea de consiliere a elevului 

La clasa a V-a, la orele de Informatică și TIC, învățarea prin joc este un mod de dezvoltare a 

capacităților elevilor. Personajele pozitive din jocuri și discuțiile referitoare la sursa acelor jocuri 

au devenit elemente importante în viața și activitatea elevilor. Totodată, unele componente 
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comune dintre programa școlară şi mediul tehnic cu care se confruntă elevii permite găsirea unui 

model direct de aplicabilitate a celor învățate încă de la vârste fragede.  

 Verificarea modalității prin care noul curriculum asigură bazele învățării pe tot parcursul vieții 

pentru realizarea profilului absolventului de învățământul  obligatoriu 

Învățarea și competențele dobândite în clasa a V-a sunt un suport solid pentru viață deoarece trăim 

în era informatizării şi orice informație în domeniu este un plus de valoare în dezvoltarea 

absolventului atât din punct de vedere informatic cât și în formarea profilului elevului. 

La nivelul județului s-au realizat inspecții la majoritatea profesorilor care predau la clasa a V-a 

Informatică și TIC, atât la cei care au participat la cursul organizat la nivel județean, dar în special 

la cei care nu au participat la curs. 

Monitorizarea modului de desfășurare a activității didactice s-a realizat permanent atât de către 

conducerea școlii cât și de către inspectorul responsabil cu disciplinele informatice. 

Elevii clasei a V-a nu au participat la olimpiadă la nivel național și județean, datorită faptului că 

doar în 2 unități de învățământ există cercuri de elevi axate pe materia Olimpiadei de informatică, 

și acei elevi nu au atins punctaj peste criteriul minim de calificare.  

Rezultate elevi la olimpiade, concursuri  

Elevii județului Bihor au participat în foarte multe proiecte europene și concursuri/olimpiade școlare, 

după cum urmează: 

 Olimpiade școlare specifice disciplinelor informatice: 

Olimpiada de Tehnologia Informației: Locul 2 la clasa a XI-a, secțiunea TIC 

 Alte concursuri cu rezultate foarte bune la care au participat elevii și profesorii din județul 

Bihor 

- World Robot Olympiad 

- Concurs de robotica FLL (național, internațional) 

- Concursului Regional de Programare pe echipe DEIK (internațional) 

- Concursul ACSL- SUA 

- Concursul de robotica BRD FIRST Tech Challenge 

- Someș Tech Challenge 

- CODE KIDS  

- EDUTECH by ECDL-3D printing  

- Robotics Championship organizat de Univ. Oradea 

- Robomaniacs organizat de UVT 

- Concursul International de Inventii in Informatica - Neumann Janos" Szekszard - Ungaria 

- Concursul Interjudetean de Matematică și Informatică „Grigore Moisil” Târgu Mureș 

- Târguri de științe, conferințe internaționale și multe alte concursuri de specialitate. 

Din punct de vedere al participării la Olimpiadele școlare a disciplinelor informatice se remarcă o 

scădere majoră în cadrul clasei a 5-a la disciplina Informatică, datorită faptului, că, introducând 

disciplina Informatică și TIC în rândul disciplinelor obligatorii la clasa a 5-a, au dispărut aproape 

complet disciplinele opționale de tip Informatică (programare C/C++) din paleta de ofertă de tip CDȘ 

a unităților școlare. Totodată se remarcă apariția mai multor cercuri având activitate trans-disciplinară 

de tip programare-robotică-științe. 

 

Participarea elevilor la olimpiadele disciplinelor informatice: 

Denumirea olimpiadei Număr elevi participanți Număr elevi calificați la etapa 

superioară 
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Olimpiada de informatică – 

etapa locală 

248 94 

Olimpiada de informatică – 

etapa județeană 

94 13 

Olimpiada de tehnologia 

informației – etapa locală 

260 80 

Olimpiada de tehnologia 

informației – etapa locală 

80 5 

 

Rezultatele elevilor la examene naționale 

În urma desfășurării Examenului de Bacalaureat,  situația statistică proba de informatică și 

competențe digitale se prezintă astfel: Sesiunea iunie-iulie 2018 

 

 

Rezultatele obținute de elevi în cadrul examenului de bacalaureat, proba de informatică: 

 

Tip subiect 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Medie Total promov. 

Informatică MI 

C/C++ 9 27 24 33 64 68 0 7.88 225 
96.00% 

Informatică SN 

C/C++ 0 2 0 1 3 2 0 7.84 8 
100.00% 

Total 9 29 24 34 67 70 0 7.88 233 96.14% 

 

 

Rezultate obținute de elevi în cadrul examenului de bacalaureat, proba de competențe digitale: 

Proba Status Număr elevi 

Proba D 

Absent 38 

Fără nivel 247 

Utilizator Începător 557 

Utilizator Mediu 1282 

Utilizator Avansat 802 

Utilizator Experimentat 547 

Echivalare probă Certificat ECDL sau IC3 674 

 

Comparativ cu numărul de elevi înscriși la specializările de matematică-informatică, respectiv 

matematică-informatică, intensiv informatică, procentul de selecție a disciplinei informatică este de 

29.03% în județul Bihor, iar la specializarea Științe ale naturii procentul de selecție a disciplinei 

informatică este de  1,33%. 

Rezultate la examenul de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții claselor de 

matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică -  2018 

Examenul a fost organizat și s-a desfășurat conform Metodologiei de organizare și desfășurare 

a examenului pentru obținerea atestatului profesional de către absolvenții claselor de matematică – 

informatică si matematică – informatică, intensiv informatică aprobată prin OMECI nr. 

4843/27.08.2009. Numărul centrelor în care s-au desfășurat probele este 23. 
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Pentru centralizarea informațiilor s-a folosit aplicația de pe pagina web: 

http://profesor.cf/infobh2/concurs/atestat2018. Același locație s-a folosit și pentru transparentizarea 

activității prin afișarea informațiilor de interes public. 

 

 

Statistica rezultatelor obținute: 

 

Număr elevi     

Inscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși 

Urban Rura

l 

Urban Rura

l 

Urba

n 

Rural Urba

n 

Rural Urba

n 

Rur

al 

B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

21 

TOTA

L 

30

7 

19

1 

9

6 

7

8 

30

0 

19

1 

9

5 

7

7 7 0 1 1 

30

8 

19

6 

8

7 

7

2 
0 0 0 0 

TOTA

L 

GENE

RAL 

672 663 9 663 0 

Activităţi de formare.  

În cadrul formării acreditate prin OMEN 4586/09.08.2017, denumit Informatică și TIC pentru 

gimnaziu – clasa a V-a, în lunile septembrie-noiembrie 2018 au fost formate 50 de profesori care 

predau discipline informatice.  

 

3.9 Fizică- chimie  

 

Obiectivele specifice  planului  managerial al inspectorului de    specialitate 

 

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

 Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

 Dezvoltarea parteneriatelor;  

 Realizarea unei baze de date operaţionale;  

 Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere 

principiul eficienţei socio-economice; 

 Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018; 

 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii 

educaţiei în unităţile de învăţământ; 

 Stimularea dezvoltării CDŞ – urilor.  

 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu 

cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi; 

 Aplicarea instrucţiunilor MEN  cu privire la încadrarea cadrelor didactice, 

adaptat la cerinţe specifice şcolilor; 

 Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa 

acestora cu specialitatea cadrelor didactice. 

 Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în 

educaţie; 
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 Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii 

optime a tuturor fazelor olimpiadelor şcolare si concursurilor de fizica si chimie. 

 Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea 

privind modernizarea / reformarea procesului de învăţare la disciplinele fizica si 

chimie ; 

 Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele 

ocupaţionale, pe baza metodologiilor  existente; 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 

 Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru 

elevi: testări iniţiale, evaluări pe parcurs, examen de competenţe profesionale, 

înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor; 

 Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea 

finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

 Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de 

învăţământ a tuturor partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi 

economici, organizaţii ale societăţii civile; 

 Monitorizarea strategiilor şi procedurilor de evaluare internă a calităţii  

în   educaţie,   cunoaşterea   şi   interpretarea   corectă   a metodologiilor elaborate 

de ARACIP; 

 Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului 

cât şi  cu elevii, părinţii, parteneri;  

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea  

actorilor şcolari asupra apartenenţei la grup, în vederea consolidării simţului civic; 

DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL  

 

ASPECTE POZITIVE : 

 

- existenta  în multe unităţi şcolare de învăţământ a unor  planuri  manageriale la fizică şi chimie  bine 

întocmite; 

-dezvoltarea parteneriatelor cu alte unităţi de învăţământ pentru diseminarea bunelor practici; 

- inexistenţa contestaţiilor şi a reclamaţiilor; 

- implicarea activă a echipelor  manageriale în dezvoltarea  unităţilor şcolare ;  

- promovarea egalităţii de  şanse; 

- accesul  necondiţionat a  tuturor elevilor la resursele oferite de şcolile din judet; 

- existenţa unor bune relaţii de comunicare (profesor-profesor, profesor-elev); 

- organizarea de şedinţe periodice a membrilor  ariei  curriculare  Ştiinţe; 

- rezultatele evaluărilor sunt diseminate tuturor partenerilor interesaţi; 

- documentele şcolare  corect completate, actualizate, păstrate în condiţii de siguranţă,  şi  revizuite 

în mod regulat; 

- existenţa unui corp profesoral calificat;  

- management financiar responsabil orientat spre satisfacerea cerinţelor de creştere a calităţii 

educaţiei; 

- derularea unor activităţi educative extracurriculare cu impact asupra elevilor; 

- participarea cu  bune rezultate la fazele naţionale a olimpiadelor si concursurilor de fizică şi chimie. 

 

ASPECTE NEGATIVE 
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- numărul mare de absenţe în special la clasele de învăţământ seral şi clasele de  învăţământ 

obligatoriu;  

- nivel scăzut de implicare a părinţilor în relaţia şcoală – familie; 

- nu se folosesc totdeauna eficient cabinetele şi laboratoarele existente; 

- există încă o insuficientă dotare a unor cabinet; lipsa truselor de fizică, substanţe chimice, etc. 

- necesitatea realizării în mai mare măsură a unor  programe de educatie diferenţiată pentru elevii cu 

CES – provenind din grupuri defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar  şi implicarea în 

mai mare măsură a psihologului şcolar în monitorizarea evoluţiei acestor elevi; 

- nu la toate disciplinele, proiectele unităţilor de învăţare şi proiectele de lecţii  (ale debutanţilor) 

conţin activităţi centrate pe elev, cu sarcini diferenţiate pe stilurile individuale de învăţare ale elevilor; 

- performanţe slabe ale elevilor la evaluarea iniţială, majoritatea mediilor claselor fiind grupate intre 

notele 4 şi 7; 

- necesitatea dezvoltării  unor programe de reducere a absenteismului; 

- necesitatea cresterii  atractivităţii şcolii; 

- creşterea implicării consiliului elevilor în viaţa şcolii. 

  

 STATISTICA  – REŢEAUA SCOLARA , RESURSE UMANE 

Analiza calităţii 

 Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  

şcolară (inspecţii tematice, inspecţii generale , inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare 

privind asigurarea calităţii educaţiei) 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

-  procesul  de predare-învăţare se desfăşoară în  

majoritatea cazurilor în cabinet şi laboratoare   

 - accesul la internet al cadrelor didactice pentru 

curriculum obligatoriu (planuri de învăţământ, 

programe, subiecte de examene etc.) 

-  proiectarea/ planificare didactică, în general, de 

calitate; 

-strategii didactice flexibile, complexe, adaptate 

condiţiilor; 

- accesibilitatea demersului didactic, esenţializarea  

şi sistematizarea  cunoştinţelor, atingerea 

standardelor curriculare; 

-subiectele pentru teze/ alte evaluări s-au întocmit 

corect si răspund obiectivelor de evaluare; 

- relaţia profesor- elev bazată pe respect şi 

colaborare; 

 

-  au existat cadre didactice care nu au 

întocmit corespunzător documentele din 

portofoliul personal 

-  interasistenţele  cadrelor didactice sunt  

insuficiente 

- accent  pe informaţie  şi mai  puţin pe  

formarea de deprinderi, abilităţi 

- elevi implicaţi  în insuficienta măsură  în 

realizarea activităţilor de învăţare  

- insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice în a stimula elevii pentru 

participarea la olimpiade sau concursuri.  

- utilizarea  insuficientă a cabinetelor de 

specialitate şi a materialelor didactice, în 

special a celor în format electronic ; 

- dotarea   insuficientă a cabinetelor de 

specialitate cu echipamente moderne 

necesare desfăşurării orelor de predare- 

învăţare şi  mijloace IT; 

- absentesim al elevilor  la activitatea de 

instruire teoretică şi practică  

-interes scăzut pentru noul curriculum 
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Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii generale, 

tematice. 

- curriculumul aplicat 

- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 

- instrumentele de evaluare utilizate 

       - rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

 

 

Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 

În anul şcolar 2017-2018, etapa  judeţeană şi naţională  a olimpiadelor  a fost organizată în  

conformitate cu prevederile MEN  şi a Regulamentului de organizare a concursurilor şcolare 

aprobate. 

S-au  organizat urmatoarele Concursuri de fizică cu participare internaţională: 

1.Concursul Schwatz si Ireneus ambele organizate la Liceul Teoretic “Ady Endre”. 

2.Ireneus organizat la Liceul Teoretic “Ady Endre”. 

Chimie premii Olimpiada Naţională – 2018  

Nr. 

crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
CLASA Profesorul ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ Premii 

1 Smausz Marc 9 Luncan 

Aniţa Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

2 Slavoia 

Alexandru 

9 Luncan 

Aniţa Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

3 Iova Vlad 8 Luncan 

Aniţa Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

      

4 Bădulescu 

Andrei 

12 Luncan 

Aniţa 

Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” 

Oradea 

Mențiune 

(diplomă 

MEN) 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

- oferta curriculară a şcolii, CDS-

urile a fost întocmite  şi aprobate  

de ISJ. 

-se utilizează auxiliarele 

curriculare în activitatea la  clasă;  

- elaborarea şi folosirea  fişelor de 

lucru de către profesori;  

-evaluarea formativă se aplică 

corespunzător, la majoritatea 

cadrelor didactice; 

- folosirea rezultatelor testării 

iniţiale în procesul de predare – 

învăţare; 

-folosirea insuficientă  a strategiilor centrate pe elev; 

- lipsa  anumitor echipamente necesare pentru efectuarea 

orelor de instruire practică a elevilor în cabinet si 

laboratoarele de fizica si chimie 

- evaluarea progresului elevilor nu s-a făcut sistematic de 

către fiecare cadru didactic  

- măsurile de remediere nu sunt stabilite individual pentru 

elevii cu probleme  
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S-au organizat următoarele  Concursuri de Chimie. Etapa naţională:  

1. Raluca Ripan.  

2. Impuls Perpetuum.  

3. Petru Poni. 

4. Olimpiada Ştiinte pentru Juniori.  

5. Astronomie şi astrofizica.  

Nu s au obţinut premii. 

              

 ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 

 

În anul şcolar 2017-2018, activitatea metodică desfăşurată la nivelul disciplinelor din aria 

curriculară Ştiinte a fost organizată şi coordonată de către inspectorul  de specialitate, astfel: 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul Consfătuirilor 

judeţene ale cadrelor didactice din aria curriculară Ştiinte( fizică şi chimie). 

 Au fost stabilite 6 cercuri metodice pe domeniile de specialitate pe zone: Oradea, Alesd, 

Marghita, Salonta si Tinca, Beius, Stei ( fizica si chimie) şi au fost desemnaţi responsabilii 

pe aceste zone din rândul profesorilor metodişti; 

 Fiecare cerc metodic la fizică şi chimie şi-a stabilit activităţile în concordanţă cu 

obiectivele stategice ale ISJ Bihor şi ale  sistemului de învătamant, iar activităţile propuse au 

fost în concordanţă cu acestea: 

1. Dezbaterea  documentelor normative, pentru fiecare formă de învăţământ, profil şi 

specialitate în care se realizează formarea iniţială şi instruirea elevilor. 

2. Proiectarea activităţii didactice  în concordanţă cu  cerinţele curriculumului naţional 

în scopul creşterii calităţii educaţiei, a formării iniţiale şi profesionalizării tinerilor, 

3. Promovarea unor  strategii de învăţare activ-formative, cu caracter participativ. 

4. Instituirea, în procesul de învăţare, a unei relaţii profesor-elev  de cooperare şi 

colaborare în parteneriat. 

5. Promovarea unor strategii privind asimilarea şi aplicarea unor noi metodologii de 

evaluare a rezultatelor şcolare şi a progresului în învăţare. 

6. Dezvoltarea resurselor materiale şi umane ale şcolilor conform profilului de pregătire 

a elevilor. 

7. Implementarea unor politici educaţionale privind  egalitatea şanselor  în educaţia 

permanentă a elevilor şi  absolvenţilor.   

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de inspecţie şcolară a fost organizată  şi 

aprobată selectia metodiştilor pe fiecare domeniu de specialitate. Pentru anul şcolar 2017-

2018 corpul profesorilor metodişti a inclus 22 de cadre didactice (din care 11 la fizică şi 11 la 

chimie), profesori cu performanţe deosebite în activitatea didactică, şi metodică. 

Trebuie amintit aici şi faptul că o mare parte dintre cadrele didactice  de fizica si chimie  din 

judeţ  au participat la cursuri de formare în cadrul proiectelor  a căror beneficiar este ISJ 

Bihor. Pe lângă acestea  trebuie amintită şi perfecţionare prin cercurile pedagogice şi şedinţele 

de catedră dar şi  autoperfecţionarea. 

S-au constituit pe baza de concurs Consiliile Consultative la fizică si chimie. Ele sunt formate 

din 19 membri(10 la fizică şi 9 la chimie).  

 

ALTE ACTIVITĂŢI 
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În anul şcolar 2017-2018, inspectorul  de specialitate pentru fizica si chimie a  desfăşurat o 

serie de activităţi în concordanţă cu atribuţiile repartizate prin fişa postului: 

.  

 Activitate desfaăşurată  în Consiliul  Consiliul Consultativ al  disciplinei . 

 Asigurarea colaborării ISJ Bihor cu ARACIP, în calitate de „persoană resursă” în 

desfăşurarea activităţilor de evaluare externă, monitorizare a calităţii educaţiei, sprijin în 

dezvoltarea proiectelor cu finanţare europeană. 

 

PRIORITĂŢI PENTRU ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

                    

- Este necesară perfecţionarea în specialitate a cadrelor didactice din aria curriculară Ştiinte  

  pentru fi la curent cu noile tehnologii, centralizat pe domenii şi calificări la nivel naţional sau 

regional; 

- Reactualizarea conţinuturilor din curriculumul local,  

- Asigurarea resurselor financiare pentru dotarea atelierelor şi laboratoarelor pentru pregătirea de 

specialitate; 

- Dotarea a rămas mult în urma noilor tehnologii din oricare domeniu; 

- Verificarea activităţilor de predare-învatare la clase, prin intensificarea asistenţelor la orele de curs; 

- Verificarea prezenţei elevilor la orele de curs de echipe  mixte; 

- Consilierea elevilor cu absenţe multe; 

- Aplicarea fermă a sancţiunilor  pentru absenteism; 

- Implicarea mai bună a părinţilor în activitatea şcolii; 

- Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică şi socială, la 

nivel  local; 

- Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din perspectiva 

parteneriatului   social şi  spiritului antreprenorial; 

- Activităţi de dezbatere pe marginea calităţii educaţiei în Consiliul Elevilor; 

- Întocmirea graficelor de urmărire a progresului elevilor şi luarea măsurilor de ameliorare a 

regresului, dar şi   de recompensare a progresului şcolar;   

- Implicarea activă a elevilor în vederea participării la activităţi  educative extraşcolare; 

- Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea  unor proiecte 

educaţionale; 

- Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării prin întâlniri, dezbateri ale cadrelelor  

didactice, pe arii curriculare; 

- Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; 

- Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei/agresivităţii şcolare  prin parteneriate 

cu Poliţia,  ONG-uri; 

- Activităţile de învăţare să fie abordate în varianta trandisciplinară; 

3.10 Biologie  

ACTIVITATEA INSPECTORULUI 

1. Proiectare 

 Elaborarea documentelor de planificare şi proiectare a activităţilor pentru anul şcolar 2017 -

2018 (planul managerial pe semestrul I si II, graficul individual de inspecţii, tematica 

întâlnirilor Consiliului Consultativ al disciplinei, completarea bazei de date)  
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 Repartizarea cadrelor didactice înscrise pentru perfecţionare; 

 Stabilirea locaţiilor şi comisiilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare- etapele locale şi 

judeţene; 

 Realizarea şi predarea  la termen a documentelor şi rapoartele tematice, proceselor verbale ale 

inspecțiilor curente şi speciale, solicitate de conducerea I.S.J. Bihor şi MEN. 

 

2. Organizare/conducere operaţională 

 Stabilirea Consiliului Consultativ de specialitate, a responsabililor de cerc pedagogic, a comisiei 

de profesori metodiști la nivelul specialitaţii; 

 Coordonarea activităţii Consiliului Consultativ de specialitate pe semestrul I și II; 

 Coordonarea  activităţilor  de perfecţionare - cercuri pedagogice, 

 

3. Control – evaluare 

 

 Monitorizarea  şi consilierea managerială a unităţilor şcolare din zona teritorială de care 

răspund şi din afara ei; 

 Efectuarea de inspecţii tematice, inspecții pentru obținerea definitivatului , a gradului didactic I 

sau II, la numeroase școli din județ și municipiul Oradea. 

 

Activităţi organizate la nivelul disciplinei  

Activitatea metodico - stiintifică 

 

 În perioada 06 - 08 Septembrie 2017 au avut loc Consfătuirile Naționale ale Inspectorilor de 

Biologie, care s-au desfășurat la Buzău .În cadrul lucrărilor au fost comunicate atât noutățile pentru 

anul școlar 2017/2018, dar au fost și reamintite activitățile obligatorii pe care trebuie să le 

îndeplinească inspectorii și profesorii de biologie. De asemenea au fost prezentate rapoartele de 

activitate pe anul școlar 2016/2017. În data de 19 septembrie 2017 au avut loc Consfătuirile 

Județene ale profesorilor de biologie care s-au desfășurat la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

Oradea. A fost prezentat Raportul de Activitate pentru anul școlar 2016/2017 și au fost comunicate 

diverse probleme pentru anul școlar în curs, în special cele legate de aplicarea programei noi la 

clasa a V a, de testările inițiale, întocmirea testelor, aplicarea lor, interpretarea rezultatelor și 

aplicarea planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității procesului educațional. 
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 Împreună cu profesorii de biologie s-au stabilit câteva acțiuni specifice. 

 S-au derulat activitățile Cercurilor Pedagogice ale profesorilor de biologie, după cum 

urmează: 

 

SEMESTRUL I    

 

              Tematica propusă a vizat “Metode moderne utilizate în procesul instructiv-educativ”.S-au 

desfășurat activități practice, au fost prezentate referate, urmate de dezbateri, comunicări privind 

olimpiadele şi concursurile şcolare, examenul de bacalaureat 2018.  

 

SEMESTRUL II  

 

         Tematica propusă a vizat ”Optimizarea activității de proiectare didactică și a demersului 

educațional din perspectiva noului curriculum și a racordării la exigențele unui mediu educațional 

stimulativ pentru progresul școlar ”. S-au desfășurat activități practice care au respectat tema 

stabilită,  prezentări sub formă de referate, urmate de dezbateri, comunicări privind olimpiadele şi 

concursurile şcolare, examenul de bacalaureat 2018.  

Inspecţia şcolară pentru obţinerea de grade didactice- specialitatea biologie 

         Activitatea de formare continuă este realizată de o echipă de profesori metodişti care au 

efectuat inspecţii curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la o formă de perfecţionare 

(definitivat, gradul didactic  II şi gradul didactic I). 

A.Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecţi

i 

 

 

 

 

 

 

Specializare

a 

Număr de 

cadre 

didactice 

asistate 

prin 

inspecţii 

speciale 

pentru 

obţinerea 

Număr 

de cadre 

didactic

e 

asistate 

prin 

inspecţii 

curente 

pentru 

Număr 

de cadre 

didactic

e 

asistate 

prin 

inspecţii 

curente 

pentru 

Număr 

de cadre 

didactic

e 

asistate 

prin 

inspecţii 

speciale 

pentru 

Număr 

de cadre 

didactic

e 

asistate 

prin 

inspecţii 

speciale 

pentru 

Inspecții 

specialitat

e/ 

consiliere 

debutanți/ 

concursuri 

posturi 

vacante 
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realizat

e de  

definitivăr

ii 

obţinere

a gr. did. 

II 

obţinere

a gr. did. 

I 

obţinere

a gr. did. 

II 

obţinere

a gr. did. 

I 

Inspecto

r 

 

Biologie 

5 1 1 1 4  

36 

Metodiş

ti 

- 8 7 - 1 

 

 

B.Inspecţie specială la clasă pentru concursul de titularizare 

 

 

Specializarea Număr de cadre 

didactice inspectate 

Număr de unităţi de 

învăţământ implicate 

Observații 

Biologie               36                7                - 

 

Olimpiade și concursuri școlare 

 

Olimpiada de Biologie 

Faza pe școală- decembrie 2017- ianuarie 2018 ; elevii calificați  la această etapă au participat la 

faza județeană. 

Faza județeană - 03.03.2018 s-a desfășurat la Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea. 

Au fost înscriși 106 elevi după cum urmează: 41 elevi la clasa a VII –a, 19  elevi la clasa a IX-a, 26 

elevi la clasa a X-a,19 elevi la clasa a XI-a și 1 elev la clasa a XII-a. 

În urma desfăsurării probei scrise s-au calificat pentru faza națională a Olimpiadei de Biologie, 5 

elevi, câte unul la fiecare nivel. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Anul de 

studiu 

Unitatea de 

învățământ/ 

localitatea 

Județul 
Profesor 

coordonator 

1 

ȘTEFANCIC 

G.GEORGIANA 

MARIA 

VII 

LICEUL 

TEORETIC ”C-TIN 

ȘERBAN” ALEȘD 

BIHOR 
MICULA 

MONICA 

2 
BLIDAR 

L.LUCIANA-

LARISA       

IX 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

”AVRAM IANCU” 

ȘTEI 

BIHOR 
POPA 

DANIELA 

3 
CIURDAR M.I. 

ANA - SOFIA 
X 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

”EMANUIL 

GOJDU” ORADEA 

BIHOR 
CITREA 

LUMINIȚA 
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4 
SIMIONAŞ  R. 

ANDREI  FLORIN 
XI 

LICEUL 

TEORETIC ”C-TIN 

ȘERBAN” ALEȘD 

BIHOR CAZAN ANCA 

5 
MÈSZÀROS  F.L. 

MÀRTA- SZILVIA 
XII 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

”OCTAVIAN 

GOGA” 

MARGHITA 

BIHOR 
CHIROBOCEA 

LAURA 

  

În ultimii ani se constată o scădere a interesului pentru participare la olimpiadă a elevilor din clasa a 

XII a. 

Faza națională -01.04.2018 - 05.04.2018  la Târgu Neamț. Lotul reprezentativ al județului Bihor a 

fost format din 5 elevi dintre care doi au obținut mențiune. 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Anul de 

studiu 

Unitatea de învățământ/ 

localitatea 
Județul 

Profesor 

coordonator 

1 

ȘTEFANCIC 

G.GEORGIANA 

MARIA 

VII 
LICEUL TEORETIC ”C-TIN 

ȘERBAN” ALEȘD 
BIHOR 

MICULA 

MONICA 

3 
CIURDAR M.I. 

ANA - SOFIA 
X 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

BIHOR 
CITREA 

LUMINIȚA 

 

 Concursul de comunicări stiintifice pentru elevii de liceu la disciplina biologie  

Faza județeană a avut loc în 15.03.2018 și s-a desfășurat la Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea ; 

a participat și s-a calificat la faza națională un singur elev, Popescu Tudor din clasa a X a F, de la 

Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, profesor coordonator Bako Liana. 

Faza națională- s-a desfășurat la Craiova-Dolj.   

Olimpiada Interdisciplinară Știintele Pământului 

Faza județeană s-a desfășurat în 10.03.2018 la Liceul Teoretic”Onisifor Ghibu” Oradea și au 

participat 10 elevi. La etapa națională s-au calificat următorii elevi: 

  

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Anul de 

studiu 

Unitatea de învățământ/ 

localitatea 
Județul 

Profesor 

coordonator 

1 
SLAVOIA 

ALEXANDRU 
IX 

COLEGIUL NAȚIONAL 

”EMANUIL GOJDU” 

ORADEA 

BIHOR 
CITREA 

LUMINIȚA 

2 ȘTEFAN 

PANTIȘ RAUL     

XI 

LICEUL TEORETIC 

”ONISIFOR GHIBU” 

ORADEA 

BIHOR 
MOȘONI 

ANDREEA 

3 
CIARNĂU 

DIANA 
X 

LICEUL TEORETIC 

”ONISIFOR GHIBU” 

ORADEA 

BIHOR CHIȘ CARMEN 
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Elevul Slavoia Alexandru a obținut premiul III  la faza națională, s-a calificat la faza internațională 

care a avut loc în Tailanda , obținând medalia de argint. 

Olimpiada de Științe pentru Juniori 

Faza județeană a avut loc în data de 25 mai 2018 la Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea; au 

participat 5 elevi și unul singur a obținut punctajul minim necesar pentru calificarea la faza națională. 

 

 

 

 

 

Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade” 

Faza județeană a avut loc în data de 7.05.2018 la Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Oradea; 

au participat 13 elevi din clasa a V a și 49 elevi din clasa a VI a. În urma probei scrise s-au calificat 

la faza națională următorii elevi: 

 

Faza națională-eleva GAVRILUȚ MARA a obținut mențiune. 

Concursul Național “Sanitarii Pricepuți”  
Faza județeană a avut loc la Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Oradea. S-a calificat  pentru etapa 

națională de la Poiana Pinului –județul Buzău echipajul de la Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea. 

Cele mai importante aspecte abordate în activitătile metodico-stiintifice la nivel județean  au fost: 

. pregătirea de specialitate a profesorului, preocupările lui pentru dezvoltare profesională; 

. eficienţa procesului instructiv-educativ reflectat în progresul şcolar al elevilor; 

. eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea şi adoptarea stilurilor 

de predare; 

. implicarea elevilor în realizarea activităţilor de învăţare; 

. evaluarea elevilor în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

. existenţa unui sistem de evaluare a reuşitei lecţiei şi de reglare în consecinţă a progresului; 

. gradul de atingere a standardelor specifice disciplinei, nivelul de performanţă atins de elevi în 

conformitate cu curriculumul naţional şi local; 

. evaluarea performanţelor elevilor din clasele terminale; 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de înv./localitatea Profesor coordonator 

1 IOVA VLAD VIII COLEGIUL NAȚIONAL ''EMANUIL 

GOJDU'' ORADEA 

ȚIGAN MIOARA 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de înv./localitatea Profesor 

coordonator 

1 SĂCUI ȘTEFAN V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DACIA” 

ORADEA 

TIVADAR 

SORINA 

2 GĂVRILUȚ MARA VI LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 

”EMANUEL” ORADEA 

MAGYAR ANA 
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. pregătirea elevilor pentru examene pe plan teoretic, psiho-afectiv şi practic-aplicativ; 

. calitatea managementului clasei; 

Cu ocazia inspecţiilor de specialitate efectuate, majoritatea acestor teme au fost reluate şi 

dezbătute prin prisma activităţilor didactice concret prestate. 

 

Rezultate la   

EXAMEN NAȚIONAL  DEFINITIVAT 

18 IULIE 2018 

 

  Disciplina Candidați 

înscriși  

Neprezentați NOTE 

 1-8 

NOTE 

 8-10 

Biologie 5 - 3 2 

 

EXAMEN NAȚIONAL TITULARIZARE 

11 IULIE 2018 

 

Disciplina 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

sc
ri

si
 

Din care cu note 

1
 

- 

1
.9

9
  

 2
-2

,9
9
 

3
-3

,9
9
 

 4
-4

,9
9
 

5
-5

,9
9
 

 6
-6

,9
9
 

7
-7

,9
9
 

8
-8

,9
9
 

9
 

- 

9
.9

9
 

1
0
 

Biologie 36 -     1 

   

     4 

 

2 5 7 7 10     - - 

 

 

Rezultatele din acest an sunt mai slabe comparativ cu cele de anul trecut; nu sunt note mai mari de 

8,80. 

 

Rezultate la examenul național de bacalaureat 

Sesiunea iunie- iulie 2017-2018 

 

 

 

Judeţ 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi 

ecologie umană 

Biologie vegetală şi animală 

Înscrişi 

 

Reuşiţi  Elimina

ţi 

Neprezent

aţi 

 

Înscrişi 

 

Reuşiţi  Eliminaţi Neprez

entaţi 

 

Procent de 

promovare 

BH 1045 876 0 57 356 110 0 79 77,94 %      

 

Promovabilitatea este de 77,94%  și este în același interval din ultimii ani. 
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Starea  la nivelul disciplinei BIOLOGIE– analiză SWOT (cu accent pe rezultate şi indicatorii 

de evaluare stabiliţi în documentele de proiectare) 

 

Puncte tari: 

. Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională; 

. Existenţa unui număr destul de mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I;  

. Realizarea în termen a planificărilor şi a documentelor de proiectare; 

. Aplicarea corectă a prevederilor curriculare; 

. Documentele de proiectare constituie instrumente reale de lucru; 

. Utilizarea adecvată şi eficientă a programelor și manualelor  şcolare; 

. Adaptarea strategiilor didactice în funcţie de filieră, profil şi specializare; 

. Aplicarea măsurilor de reformă la nivelul metodelor de evaluare; 

. Conţinuturile abordate sunt cele din prevederile curriculare; 

. Concordanţă între documentele de proiectare şi activităţile desfăşurate; 

. Dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor la elevi prin eficientizarea actului didactic. 
 

Puncte slabe: 

. Insuficienta informare din partea  multor cadre didactice asupra noutăţilor, privind aplicarea 

proiectelor de reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul 

decizional; 

. Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice fapt constatat la aplicarea noii programe 

de la clasa a V a; 

. Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi; 

. Lacune în pregătirea iniţială, la metodica predării disciplinelor în cazul debutanţilor şi a 

suplinitorilor; 

. Repartizarea neuniformă a sarcinilor de lucru pe perioade determinate; 

. Nerespectarea  prevederilor privind eficientizarea demersului didactic; 

. Existenţa unor documente de planificare şi proiectare având un grad insuficient de personalizare; 

. Metodele de predare activ- participative creative câştigă teren cu întârziere. 

 

Oportunităţi: 

. Acordarea atenţiei necesare pregătirii elevilor dotaţi; 

. Interesul pe care-l manifestă elevii pentru învăţarea biologiei şi participarea la concursurile pe 

disciplină; 

. Interesul manifestat de cadrele didactice, elevi şi directorii unităţilor şcolare pentru organizarea 

concursurilor în domeniul specialitaţii; 

. Existenţa unei oferte I.S.J Bihor şi a C.C.D Bihor, de formare / informare a cadrelor didactice; 

. Preocuparea tuturor factorilor pentru informatizare, descentralizare şi realizarea unui flux 

informaţional satisfăcător; 

. Posibilitate de informare şi comunicare rapidă cu ISJ Bihor; 

. Oferta sporită a activităţilor cu caracter extracurricular; 

. Diversificarea auxiliarelor şcolare, o preocupare accentuată pentru modernizarea lor, încercându-se 

sporirea interesului pentru studiul biologiei. 

 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

127/299 

 

 

Ameninţări: 

. Lipsa de interes şi de motivaţie din partea unor elevi provenind din familii cu probleme financiare; 

. Programa de bacalaureat nu este adecvată pentru profilul tehnic, elevii având ore de biologie în clasa 

a IX a și a X a iar în clasele a XI a și a XII a nu mai studiază biologia; 

 

 Măsuri ameliorative propuse pentru anul şcolar 2018-2019 : 

. realizarea unor inspecţii neanunţate; 

. creşterea frecvenţei inspecţiilor de specialitate şi întărirea caracterului de îndrumare şi consiliere, 

. diseminarea periodică a informaţilor prin eficientizarea fluxului de informaţii: 

. monitorizarea permanentă a pregătirii pentru examenele naţionale; 

.popularizarea elevilor cu rezultate deosebite șia profesorilor coordonatori; 

 

 

Calitatea şi rezultatele educaţiei prin prisma inspecţiei şcolare 

Aspectele urmărite cu prilejul tuturor tipurilor de inspecţii au vizat: 

  cunoaşterea conţinuturilor planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

instrumentelor de evaluare, precum şi valorificarea lor şi elaborarea documentelor didactice 

de lucru(planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); 

 adaptarea conţinuturilor învăţării la specificul elevilor (parcurgerea ritmică şi integrală a 

materiei, conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a caietelor 

de teme); 

 implicarea cadrelor didactice în activitatea de proiectare şi dezvoltare instituţională; 

 creşterea şanselor de reuşită pentru toţi elevii. 

 

Aspecte specifice activităţii instructiv-educative la nivelul specialităţii 

 

1.Proiectarea didactică: 

Aspecte pozitive: 

 planificările anuale şi semestriale, proiectarea pe unităţi de învăţare, precum şi proiectarea 

activităţii didactice sunt în conformitate cu documentele curriculare aprobate de MEN şi cu 

normativele actuale, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; 

 se remarcă o bună cunoaştere şi respectarea curriculum-ului de către profesori; 

 obiectivele operaţionale sunt orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie şi 

sunt, în general, clare, precise, exprimate în termeni comportamentali, măsurabili; 

 conţinuturile şi strategiile didactice sunt centrate în general pe elev, există curriculum 

diferenţiat; 

 se observă o preocupare constantă pentru asigurarea succesiunii logice a evenimentelor  

instruirii; 

 în toate unităţile şcolare inspectate cu prilejul inspecţiilor  realizate  există, la mapa 

profesorului şi la dosarul comisiei metodice programele şcolare, planificările calendaristice 

anuale şi semestriale, programele disciplinelor opţionale avizate de inspectorul de 

specialitate, fişa de observaţie a elevilor cu rezultatele la testele iniţiale şi la evaluările 
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secvenţiale, modele de subiecte la olimpiade, metodologia desfăşurării olimpiadei de 

biologie; 

 Planificările sunt realizate conform rubricaţiei solicitate de către inspectorul de specialitate la 

Consfătuirea cadrelor didactice din septembrie 2017, conţinând tiparul cunoscut: activităţi, 

resurse,evaluare, nr. de ore alocate;. 

 Mapele profesorilor asistaţi în unităţile şcolare menţionate conţineau materialul necesar unei 

activităţi didactice de calitate; 

 Planificarea semestrială este în concordanţă cu subiectul lecţiilor asistate; 

 Proiectarea componentei de bază (unitatea de învăţare) se realizează pe subcomponente 

(lecţii), bine structurate şi egale din punctul de vedere al conţinuturilor ştiinţifice; 

 Planificările acoperă integral programa şcolară la nivel de obiective de referinţă şi conţinuturi. 

 Din analizarea proiectelor didactice / planurilor de lecţii şi a proiectelor unităţilor de învăţare 

s-a constatat faptul că situaţiile de învăţare au fost planificate în succesiune logică, 

contribuind la atingerea obiectivelor de învăţare. 

 La sfârşitul activităţilor au fost planificate momente de evaluare a competenţelor şi 

cunoştinţelor dobâdite de elevi. 

 Rezultatele evaluării se valorifică prin corectarea greşelilor tipice, prin argumentarea notelor, 

analiza temelor date acasă. 

Aspecte negative:  

 Demersul didactic valorizează metode tradiţionale, fiind lipsit de atractivitate pentru elevi;   

 Există planificări elaborate formal, fără a ţine cont de particularităţile clasei; 

 În unele şcoli documentarea metodică şi ştiinţifică este minimală., lecţiile sunt proiectate în 

stil tradiţional, nu au fost proiectate strategii moderne (active) de lucru cu elevii ; 

2. Calitatea actului didactic : 

Aspecte pozitive : 

 Profesorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi învăţare pentru a răspunde 

stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev ; 

 Obiectivele operaţionale ale lecţiei sunt împărtăşite elevilor la începutul activităţii de predare; 

 Organizarea spaţiului pentru învăţare, ca mediu stimulativ pentru elevi, este realizată de peste 

90% dintre profesori (aranjare modulară a mobilierului în sala de clasă, materiale didactice 

adecvate vârstei elevilor şi conţinuturilor învăţării); 

 Utilizarea, de către majoritatea cadrelor didactice, a unor metode interactive, activ-

participative de învăţare, elevii fiind implicaţi pe tot parcursul activităţilor însituaţii variate 

de învăţare; 

 Elevii sunt încurajaţi în permanenţă să se exprime critic, argumentat, să formuleze puncte de 

vedere personale; 

 Erorile din răspunsurile elevilor sunt corectate cu ajutorul clasei, profesorul intervine doar 

pentru a nuanţa explicaţiile. 

 Folosirea unor metode didactice moderne, interactive, eficiente în antrenarea unui număr 

mare de elevi în activităţile de predare – evaluare;  

 Profesorii utilizează preponderent învăţarea inductivă, pornind mereu de la exemple spre 

generalizări, definiţii; 

 Noţiunile transmise respectă rigoarea ştiinţifică, informaţiile sunt transmise accesibil; 

 Relaţiile cu elevii sunt bune, atmosfera din clasă este propice învăţării; 

 Este încurajat permanent dialogul profesor-elev ; 

 Cadrele didactice asistate au fost receptive la recomandările făcute. 
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Aspecte negative: 
-Greşelile de exprimare ale elevilor nu sunt consecvent corectate, iar unele răspunsuri nu primesc 

feed-back din partea profesorului;  

-Managementul activ al grupului de elevi este practicat într-o măsură scăzută, se remarcă formalismul 

unor activităţi în perechi, pe echipe sau ateliere de lucru.  

 

Recomandări : 

 Se va pune accent pe organizarea activităţii didactice pe baza fişei de muncă independentă şi 

pe evaluarea de tip formativ şi sumativ, prin aplicarea fişelor de evaluare la finalul activităţii 

de predare; 

 Includerea în activitatea la clasă a sarcinilor de lucru în echipă şi individualizate, adaptate la  

particularităţile clasei şi la prevederile programei școlare. 

 Informarea elevilor cu privire la noutăţile legate de structura subiectelor pentru examenul de  

Bacalaureat; 

 Preocupare pentru aplicarea corectă a programei de clasa a VI a și monitorizarea aplicării în 

continuare a programei de clasa a VI a. 

 
3.Calitatea evaluării elevilor 

Aspecte pozitive : 

 În majoritatea şcolilor controlate există portofolii ale elevilor, fişe de lucru, fişe de evaluare 

pentru evidenţa progresului şcolar ; 

 Evaluarea este motivantă şi oglindeşte nivelul de cunoştinţe al elevilor evaluaţi; 

 Evaluarea se realizează pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, atât prin observare directă, 

pe baza criteriilor din standardele de performanţă, cât şi cu ajutorul instrumentelor moderne 

de evaluare ; 

 Au fost evaluate atât competenţele dobândite, cât şi creativitatea gândirii, atitudinea faţă de 

activităţile proiectate, motivaţia învăţării ; 

 Elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, precum şi 

informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi 

lipsurile în învăţare ; 

 Elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca 

evaluarea finală să aibă loc. 

Aspecte negative : 

 Există ore de curs în care evaluarea lipseşte, deşi există momente propice acestei activităţi ; 

 Evaluarea prin notă nu se face sistematic, iar atunci când se face, nu este argumentată; 

 Deşi se aplică teste de evaluare iniţială, acestea nu sunt analizate întotdeauna şi nu se 

precizează aspectele negative şi măsuri de remediere care se impun; 

  

 Nivelul atingerii standardelor curriculare de către elevi 

Aspecte pozitive: 
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 Atitudinea elevilor este una favorabilă învăţării, aceştia răspund cerinţelor, identifică soluţii 

realizează transferul în situaţii noi, se mobilizează în rezolvarea sarcinilor, atunci când 

acestea le satisfac aşteptările; 

 Obținerea de rezultate excepționale la olimpiadele și concursurile școlare; 

 Majoritatea elevilor din clasele inspectate au un nivel bun şi foarte bun de deprinderi practic- 

aplicative fiind atinse standardele educaţionale; 

 Elevii au probat o atitudine corectă în relaţia cu elevii, cadrele didactice şi alte persoane 

externe şcolii, cu prilejul inspecţiilor efectuate. 

Aspecte negative 

 Unii elevi nu au deprinderea de a folosi eficient noile cunoştinţe. Ei au o înţelegere 

superficială a lucrurilor pe care le învaţă şi nu sunt capabili să le integreze într-un corp 

coerent de cunoştinţe; 

 Mulţi dintre ei( cei de la colegiile tehnice) nu ating un nivel minim de performanţă; 

 Interesul scăzut al unor elevi, pentru înţelegerea unor termeni sau noţiuni; 

 Interesul scăzut pentru pregătirea la disciplina biologie în vederea susținerii examenului de 

bacalaureat, la elevii de la colegiile tehnice. 

Recomandări:  

 Accent pe activităţi diferenţiate; 

 Participarea activă a fiecărui elev la activităţile de predare-învăţare; 

 Activități de pregătire suplimentară pentru elevii ce vor susține examenul de bacalaureat; 

 Preocuparea susţinută pentru pregătirea şi participarea elevilor la olimpiada de biologie , în 

special a celor de la liceu, la toate concursurile şcolare care implică disciplina biologie în 

vederea obţinerii de  rezultate bune atât la faza locală, a judeţeană dar și națională. 

3.11 Istorie – geografie - științe socio-umane  

Analiza calităţii educaţiei, din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia şcolară 

 Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, la disciplina Istorie, am desfăşurat: 

a. Inspecţii de specialitate: 

 gradul II (inspecţii curente I şi II )– 4; 

 gradul II (inspecţii speciale)- 5;  

 gradul I (inspecţie de înscriere) – 6; 

 gradul I (inspecție curentă II)- 11; 

 gradul  I (inspecţii speciale)- 2; 

b. Inspecţii pentru definitivat - 5; 

c. Inspecţii tematice: conform graficului de inspecţii al inspectoratului şcolar, la unităţile 

de învăţământ repartizate și inspecții de monitorizare a desfășurării 

simulării/desfășurării examenelor naționale 

d. Inspecţii generale: 3.  

 

 Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, la disciplina Geografie, am desfăşurat: 

 a. Inspecții de specialitate: 

 gradul II (inspecţii curente I şi II )– 4; 

 gradul II (inspecţii speciale)- 2;  

 gradul I (inspecţie de înscriere) – 2; 

 gradul I (inspecție curentă II)- 6; 
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 gradul  I (inspecţii speciale)- 2; 

b. Inspecţii pentru definitivat - 2 

c. Inspecții la clasa a V-a- 26 

d. Inspecţii tematice:  conform graficului de inspecţii al Inspectoratului şcolar, la unităţile 

de învăţământ repartizate și inspecții de monitorizare a desfășurării 

simulării/desfășurării examenelor naționale 

e. Inspecţii generale: 3.   

 

 Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, la disciplinele Socio-umane, s-au desfăşurat: 

a. Inspecţii de specialitate 

 gradul II (inspecţii curente I şi II )– 1; 

 gradul II (inspecţii speciale)- 1; 

 gradul I (inspecţie de înscriere) – 

 gradul I (inspecție curentă II)- 3; 

 gradul  I (inspecţii speciale)- 1; 

b. Inspecţii pentru definitivat - 12. 

 

Constatări:  

 Încadrarea pe orele de Istorie, Geografie, discipline socio-umane respectă legislaţia 

şcolară în vigoare; 

 La nivelul judeţului Bihor orele de Istorie, Geografie, discipline socio-umane sunt 

predate de cadre didactice calificate, cu excepția orelor în limba slovacă de la Școala 

Gimnazială Șerani și Școala Gimnazială Șinteu; 

 Ore de cultură civică, psihologie, dar și alte discipline din aria socio-umanelor  intră 

în obligația de catedră a psihologilor școlari și a consilierilor de la CJRAE; 

 Se cunosc şi se aplică programele şcolare în vigoare, planul de învăţământ pentru 

fiecare nivel de şcolaritate, pentru profile şi specializările de la liceele tehnologice; 

 Documentele şcolare sunt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

recomandările MEN şi ISJ;  

 Planifcările calendaristice sunt standardizate, model  MEN; 

 Unităţile de învăţare sunt proiectate conform recomandărilor MEN şi a Ghidului 

I.S.J.  Bihor; 

 Proiectarea unităţilor de învăţare conţine tipuri de activităţi în concordanţă cu 

competenţele specifice asociate conţinuturilor ştiinţifice din programa şcolară, 

particularităţile de vârstă ale elevilor şi resursele logistice disponibile în unitatea de 

învăţământ; 

 Proiectarea activității didactice la nivelul unității instrucționale de bază- lecţia, este în 

concordanță cu programa școlară, planificarea calendaristică și proiectarea pe unități de 

învățare;  

 La nivelul unităţilor de învăţământ, cadrele didactice care predau istorie, geografie 

sau discipline socio-umane şi-au întocmit Portofoliul cadrului didactic, Portofoliul 

responsabilului de catedră, cu structura şi conţinuturile recomandate; 

 Comunicarea profesor-elev este optimă; consilierea asigurată elevilor dezvoltă 

încrederea în propriul potenţial intelectual, stimulează dorinţa de autodepăşire şi 

autoperfecţionare.  
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1.2. Activitatea de predare-învăţare: curriculumul aplicat, strategiile didactice şi metodele de 

predare-învăţare utilizate, instrumentele de evaluare utilizate şi rezultatele elevilor la 

evaluarea curentă; 

Constatări:  

 Aspecte pozitive: 

 Majoritatea cadrelor didactice au o bună pregătire de specialitate, demonstrând 

preocupări pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ şi motivarea 

elevilor pentru studiu; 

 Curriculumul național este cunoscut și aplicat în toate unitățile de învățământ; cadrele 

didactice aplică noul curriculum la clasa a V-a; 

 Pentru realizarea competențelor specifice, a obiectivelor operaţionale, se propun strategii 

diverse: explicativ- conversativă, inductiv- deductivă, deductiv- inductivă, dirijată, 

dialogată, materializate în metode euristice și interactive menite să valorifice resursele 

didactice disponibile; 

 Concordanță între proiectarea didactică și activitățile de învățare desfășurate, în 

majoritatea situaţiilor; 

 Se insistă pe dirijarea gândirii elevilor și crearea unor situații de învățare ce presupune 

însușire de cunoștințe, înțelegere, analiză, sinteză, aplicare, formularea de opinii și 

argumentare; 

 Metodele didactice promovează învățarea prin descoperire, analiza, comparația, 

argumentarea; 

 Mijloacele de învățământ, pertinent selectate, sunt optim integrate în secvențele 

demersului didactic; 

 Sunt create situaţii de învățare care au drept scop stimularea participării elevilor în toate 

secvențele lecției în vederea formării/dezvoltării de competenţe, stimulării performanței, 

a asigurării retenției și  transferului de cunoștințe și deprinderi; 

 Sunt valorificate aspectele inter- și intradisciplinare, experiența individuală și colectivă a 

elevilor, pentru formarea de reprezentări și formularea de generalități; 

 Se valorifică eficient aspectele geografice din orizontul local, aspectele de istorie locală, 

precum și aspectele de implicare civică; 

 Se asigură rigoare ştiinţifică, coerenţă şi logică demersului didactic, prin structurarea și 

esențializarea conținuturilor; 

 Se evidenţiază componenta practic-aplicativă  şi formativă a geografiei, componenta 

civică a istoriei și a disciplinelor socio-umane; 

 Evaluarea iniţială (predictivă) este utilizată ca element de diagnoză a nivelului de 

pregătire al elevilor şi stă la baza noului program de instruire; se utilizează teste unice la 

nivel de școală pentru a crește obiectivitatea diagnozei și a facilita interpretări obiective, 

urmate de analiza rezultatelor la nivel de catedră și elaborarea planurilor de intervenție, 

unde este cazul; 

 În majoritatea situațiilor evaluarea formativă este proiectată corect, având funcție 

formativ-ameliorativă; 

 Sunt utilizate la toate nivelurile, în majoritatea unităţilor de învăţământ, teste cu 

structura similară celor de la examenul naţional şi concursurile şcolare pentru a crea 

deprinderea de a valorifica achiziţiile dobândite şi a exersa abilităţile şi deprinderile 

formate; 
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 Pe baza rezultatelor evaluării formative și sumative se stabilesc elevii capabili de 

performanţă, elevi cu care se organizează activitate suplimentară de pregătire; 

 Evaluarea sumativă vizează cunoștințe, deprinderi și abilități în concordanţă cu 

competenţele specifice formate/exersate/dezvoltate pe parcursul unității de învățare; 

 Evaluarea sumativă utilizată la finalul unei unităţi de învăţare are caracter de bilanţ 

şi se încheie cu acordarea de note. Feed- back-ul  furnizat  este util elevilor care au 

fost testaţi, dar şi celorlalţi elevi ce parcurg acelaşi program de instruire. 

 

Aspecte negative (de optimizat) 

 Se menţine reticenţa pentru elaborarea proiectelor/schiţelor de lecţie, în condiţiile 

în care nu există nici o reglementare în acest sens de la MEN;  

 La unele cadre didactice discursul didactic este unic, fără a fi adaptat profilului, 

specializării urmată de elevi, ori particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

acestora; 

 Sunt situaţii în care activitatea didactică se raportează la manual şi, nu în mod 

obligatoriu, la programa şcolară, accentul fiind pus pe conținuturile științifice și mai 

puțin pe formare de deprinderi și atitudini;  

 Mijloacele de învăţământ disponibile în școli sunt, în multe situații, uzate moral şi fizic 

iar utilizarea acestora este sporadică; 

 Există reținere pentru introducerea și utilizarea TIC și a mijloacelor media în lecție; 

 Evaluarea are o motivaţie moderată pentru mulţi elevi în condiţiile în care, la 

gimnaziu, disciplinele Istorie și Geografie nu mai constituie discipline pentru 

Evaluarea Naţională, iar la Bacalaureat există un număr restrâns de specializări de 

la care  se poate opta pentru acestea și pentru disciplinele socio-umane; 

 Evaluarea se rezumă, în unele situații, la o simplă redare a cunoștințelor științifice 

memorate, fără a se pune accent pe deprinderile/abilitățile dobândite, pe valori și 

atitudini; 

 În multe situaţii lipseşte observarea sistematică a activităţii şi comportamentului 

elevilor, astfel încât notarea se realizează doar pentru prestaţia de moment, având 

grad mare de subiectivitate;  

 Modificările comportamentale produse sunt vizate doar sporadic în activitatea de 

evaluare, funcţia formativă a evaluării nu este valorificată în suficientă măsură; 

 Itemii din testele formative/sumative nu sunt elaborați în concordanță cu competențele 

specifice formate/exersate/dezvoltate pe parcursul activităților de predare-învățare; 

 Solicitările din testele de evaluare, în unele situații, nu asigură un echilibru între tipurile 

de itemi, având o relevanță scăzută, cu un formalism ridicat; 

 Fișele de lucru, prin sarcinile formulate, rareori promovează o învățare diferențiată; 

 Activitatea pe grupe are o eficiență limitată, stimulează în măsură redusă 

cooperarea, se respectă în mică măsură particularitățile individuale, stilul de 

învățare, nivelul de pregătire și de motivare al membrilor grupului; 

 Deși tehnicile complementare de evaluare sunt utilizate cu măiestrie de multe cadre 

didactice, vizând atât competenţele formate cât şi modificările comportamentale 

produse prin studiul Istoriei, Geografiei și a disciplinelor socio-umane, sunt multe 

situaţii în care acestea sunt utilizate formal, neprofesionist, ca modalităţi de 

ameliorare a rezultatelor şcolare. 
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 1.3. Analiza modului de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale; analiza 

 rezultatelor  obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale, comparativ cu rezultatele 

 evaluării curente; 

 

 - La nivelul Consiliului Consultativ al disciplinei s-a decis ca testele inițiale să se aplice la 

clasele de început ale ciclului de învățământ și la  clasele a XII-a/a XIII-a și să aibă caracter unitar la 

nivel de unitate de învățământ;  

 - Rezultatele la Teste iniţiale au fost analizate la nivel de catedră, de unitate de învățământ şi 

în Consiliul Consultativ al  disciplinei;  

 - Pe baza constatărilor, la nivelul unităților de învățământ s-au întocmit planuri de măsuri, cu 

termene și responsabilități concrete,  vizând ameliorarea lacunelor semnalate, atât din perspectiva 

cunoștințelor științifice dobândite cât și din perspectiva deprinderilor formate; 

 - Există o relativă concordanță între rezultatele evaluării curente și rezultatele obținute la 

examenul de Bacalaureat; situația este explicabilă în condițiile în care programa pentru Bacalaureat 

se rezumă la competențele, respectiv conținuturile științifice, aferente clasei a XII-a/XIII-a; 

 - Rezultate Bacalaureat, Istorie- 2018 

  - înscriși- zi- 1376; promovați: 1314; procent: 97,48% 

  - înscriși- f.r.- 15; promovați: 12; procent: 92,86% 

   55 note de 10,00;  (4,19%) 

- Rezultate Bacalaureat, Geografie, 2018 

  - înscrişi- zi- 1489; promovați: 1288; procent 91,22% 

- înscriși-f.r.- 17; promovați: 12; procent: 75% 

- înscriși- seral- 18; promovați: 6; procent: 75% 

  26 note de 10,00 (2,02%) 

 - Rezultate Bacalaureat, Filosofie- 2018 

  - înscriși- 39 

  - promovați- 39, procent: 100% 

 - Rezultate Bacalaureat, Logică, argumentare și comunicare- 2018 

  - înscriși- 443 

  - promovați- 427, procent: 97,49% 

   38 note de 10,00 (8,90%) 

 - Rezultate Bacalaureat, Psihologie- 2018 

  - înscriși- 80 

  - promovați- 78, procent: 98,73% 

   1 nota de 10, 00 (1,28%) 

 - Rezultate Bacalaureat, Sociologie- 2018 

  - înscriși- 67 

  - promovați- 65, procent:98,48% 

   10 note de 10,00 (15,38%) 

 - Rezultate Bacalaureat, Economie- 2018 

  - înscriși- 8 

  - promovați- 7, procent: 87,50% 

 1.4. Analiza rezultatelor elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale  

  Olimpiada de Istorie: 

 - etapa județeană: participanți: cls. a VIII-a: 9; cls. a IX-a: 10; cls. a X-a: 21; cls. a XI-a: 11; 

cls. a   XII-a: 14. 

  Total: 65 
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 Remarcăm un interes deosebit al elevilor din clasele terminale de liceu pentru participare 

la  acest concurs de excelență. 

 

 - etapa națională: 

  - Mențiune:  

- Morar Ștefania Ioana (cls. a X-a)- Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 

- Biro Patrick Joshua (cls. a XI-a)- Colegiul Național "Mihai Eminescu" Oradea 

 

  Olimpiada de Geografie: 

- etapa judeţeană: participanţi: cls. a VIII-a:11; cls. a IX-a:10; cls. a X-a:9; cls a XI-a:5, cls. a 

XII- a: 2.  

 Total 37 elevi  

Se constată o reducere semnificativă a numărului de participanți la etapa județeană, aspect ce 

nu poate fi justificat doar prin desfășurarea, concomitent, a mai multor olimpiade. 

- etapa naţională:  

 - Mențiune: 

  - Silaghi Horea- (cls. a X-a)- Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 

  - Mag Marin Adrian- (cls. a XII-a)- Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea

  

        Olimpiada de Științe socio-umane 

 

-etapa județeană: participanți:  

 - Educație civică: 40 (20 de echipaje); 

 - Cultură civică: 18 (9 echipaje); 

 - Logică, argumentare și comunicare: 8;  

 - Psihologie: 10;  

 - Economie: 7;  

 - Filosofie: 8; 

 - Sociologie: 4;  

-etapa națională:  

 - Mențiune: Logică, argumentare și comunicare: Vaida Oana (cls. a X-a)- 

Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu" Oradea 

 

Olimpiada Națională "Istoria și tradițiile minorității maghiare din România" 

- etapa județeană: participanți: cls. a VI-a: 14 (7 echipaje); cls. a VII-a: 6 (3 echipaje); 

- etapa națională:  

       - Mențiune: Varga Ádám, Papp Richard- Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 

Olimpiada interdisciplinară "Științele Pământului": 

- Participanți la etapa județeană: 10 elevi 

- Calificați la etapa națională: 3 elevi 

- Rezultate:  

 - Premiul III- Slavoia Alexandru (cls.a IX-a)- Colegiul Național „E. Gojdu” Oradea 

Selectat în lotul național elevul Slavoia Alexandru a participat la etapa internațională a 

olimpiadei  unde a obținut Medalie de argint. 

 

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor  din învățământul liceal 

Geografie-participanţi la etapa naţională la toate secţiunile  
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 -etapa națională:  

  -Menţiune 

   - Pantea Liliana (cls. XI)- Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ștei 

   - Pop Maria Iulia (XI)- Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" Oradea 

  - Premiu special- Hulber Lia Violeta (cls. XI)- Liceul Vocațional Pedagogic 

    "Nicolae Bolcaș" Beiuș  

 

Concursul Terra:  

- etapa județeană: participanți: V- 15; VI- 47; VII- 22 

 Total: 84 elevi 

Se constată o reducere semnificativă a numărului de participanți la etapa județeană, 

 aspect ce nu poate fi justificat doar prin desfășurarea, concomitent, a mai multor 

 concursuri . 

Calificaţi  la etapa naţională: 15 (V- 5; VI- 5; VII-5) 

- Etapa naţională: cls. a V-a: 

 Premiul II- Chirilă Cătălin  Marian- Școala Gimnazială nr. 16 Oradea 

Premiul III-       
 - Birou Alisia Cosmina Maria- Colegiul Național „M. Eminescu” Oradea    

   - Sotoc Carla Maria- Școala Gimnazială nr. 16 Oradea                                                    

 - Florea Victoria Cristina- Școala Gimnazială nr. 16 Oradea     

Mențiune- Budău Riana- Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea        

 cls. a VI-a:     

Premiul II     

- Topai Alex - Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea     

- Indrie Patrik Adelin Mario- Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea  

Premiul III 

- Domocoș Raul Andrei- Școala Gimnazială nr. 16 Oradea 

- Farcaș Tudor David- Școala Gimnazială nr. 16 Oradea 

Mențiune 

- Bliț Alexandru Max- Școala Gimnazială nr. 16 Oradea 

cls. a VII-a:  

Premiul I 

- Uivaroșan Darius- Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea 

Premiul II 

- Rez David- Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea      

Premiul III 

- Șulea Briana- Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea 

Mențiune 

- Abrudan Ștefan- Colegiul Național „E. Gojdu” Oradea 

- Solcanu Bogdan- Colegiul Național „M. Eminescu” Oradea 

 

Concursul Național "Cultură și civilizație în România" 

 - etapa națională: 

- Locul I- Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea: Bejinaru Raul- Nicolas, Oros 

 Andrei, Pojega George Gabriel; 

Concursul Național "Democrație și toleranță" 

 - participare la etapa națională: Școala Gimnazială nr. 1 Roșia 
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Concursul Național "Memoria Holocaustului" 

 - participare la etapa națională:  

  - gimnaziu: Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea 

  - liceu: C.N. „E. Gojdu” Oradea 

Concursului Național "Călători prin istorie" 

 - etapa județeană: participanți 

  - Proba teoretică: cls. a V-a: 9; cls. a VI-a: 7; cls. a VII-a: 6; cls. a VIII-a: 5; 

  - Proba: artă dramatică: 2 echipaje; 

  - Proba practică: 20. 

 

 - etapa națională: 

 - Proba teoretică: 

 - Premiul I- Munteanu Laza Vlad- C.N. „Iosif Vulcan” Oradea 

 - Premiul III- Zbuce Andrei- Liceul Ortodox  „Roman Ciorogariu” Oradea 

  - Rațiu Andrei- C.N. „E. Gojdu” Oradea 

 - Mențiune- Budău Alexandra- Școala Gimnazială nr. 1 Sîntandrei 

 - Proba practică: 

 - Mențiune: Marian Mihai; Iabloncic Lukas- C.N. „M. Eminescu” Oradea 

 - Proba: artă dramatică:  

 - Premiul III- C.N. „E. Gojdu” Oradea 

 

 

3.12 Educație fizică și sport  

 

Abordarea dintr-o nouă perspectivă a continuării reformei în învăţământ, a optimizării 

structurale şi procesuale a acesteia, se impune cu necesitate datorită în primul rând situaţiei sistemului 

educaţional şi de formare profesională din ţara noastră, iar în al doilea rând, datorită necesităţii 

corelării acestora cu direcţiile strategice de desfăşurare în domeniu pe plan european. Ţinând cont de 

rolul deosebit de important al acestei discipline în dezvoltarea tinerei generaţii, am militat pentru 

conştientizarea în rândul cadrelor didactice a necesităţii depunerii unei munci de calitate cu 

responsabilitate maximă și cu îndeplinirea obiectivelor propuse în planul managerial al fiecărui 

compartiment. 

Prin investigarea prestațiilor cadrelor didactice în cadrul inspecțiilor de specialitate, s-a 

constatat că aplicarea algoritmului proiectării secvențiale și  eșalonate a conținuturilor/  structurilor 

de învățare a facilitat demersul cerut de programa școlară și de ghidurile de aplicare realizate de 

M.E.N, I.S.J. Bihor, asigurând o desfășurare cursivă a lecțiilor cu parcugerea corectă a secvențelor 

de instruire astfel reușind  să realizeze obiectivele specifice fiecărei verigi a lecției. În continuare 

eficiența strategiilor didactice folosite, adecvarea lor la obiective, la particularitățile de vârstă și sex 

ale elevilor este diminuată în mod semnificativ datorită numarului redus de materiale : mingi, 

aparatură, terenuri (și acolo unde există prezintă un grad avansat de uzură), aceasta îngreunând 

utilizarea metodelor formative, activ – participative, disfuncții apărând și în ceea ce privește diferite 

forme de organizare a activității de exersare în lecții. La cadrele debutante (și nu numai) s-au constatat 

neconcordanțe între tipul activității și strategia corespunzătoare acesteia, între volumul de cunoștințe 

și deprinderi, între calitatea achiziției și capacitatea de generalizare vizată a se forma în secvența 

respectivă precum și neraportarea la finalități prin corelarea dintre obiective și conținuturi; 
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Cercurile pedagogice s-au axat pe referate și lecții practico–metodice demonstrative, 

continuând să evidențieze particularizarea unor secvențe și teme din lecție  și corelarea cu forma de 

învățământ la care s-au organizat. Urmare a dezbaterilor și discuțiilor se acceptă necesitatea unei 

modernizări structurale și demersuale a lecțiilor, cunoscându-se modalitățile de realizare a acesteia, 

dar implementarea are de suferit datorită dotării deficitare și pe alocuri a interesului scăzut a anumitor 

cadre didactice.   

Nevoia și dorința de perfecţionare a cadrelor didactice este reflectată de numărul mare a celor 

care s-au înscris pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi de cei care le-au finalizat, astfel au 

fost efectuate un numar de 131 inspecții de specialitate la 108 cadre didactice iar în cadrul inspecțiilor 

școlare generale au fost asistate la lecții 8 cadre didactice. 

                                 Inspecții efectuate 

Definitivare Grad II Grad I Total 

        Sp C 1 C 2 Sp C 1 C 2 Sp 

46 11 13 23 5 25 8 131 

 

BAZA MATERIALĂ 

Conducerile unităților de învățământ împreună cu profesorii și cu sprijinul comunităților 

locale realizează demersuri pentru a asigura condiții minimale în vederea desfășurării activităților de 

educație fizică la un nivel corespunzător, dar eforturile trebuie să fie mult mai ample și susținute pe 

întreg parcursul anului școlar. Bazele sportive, deși uzate moral și fizic au fost folosite eficient, 

oferind posibilitatea desfășurării procesului instructiv – educativ în condiții bune, apariția sălilor de 

sport în județ constituind un prim pas spre normalitate. Terenurile de sport, instalațiile de pe acestea, 

aparatura și materialele utilizate in procesul instructiv-educativ prezintă un grad avansat de uzură 

morală și fizică iar numărul de mingi este insuficient, toate aceste lipsuri afectează buna desfășurare 

a procesului instructiv educativ și scad eficiența și atractivitatea lecției de educație fizică și sport. 

 

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ŞCOLARE 

Concursurile școlare s-au desfășurat în conformitate cu datele calendarului competițional. În 

anul școlar trecut numărul echipelor și al concurenților a crescut sensibil, participarea la fazele 

sectoriale fiind mai mare, iar la nivel de județ, fiecare zonă a avut reprezentanți la fiecare ramură de 

sport. Sunt lăudabile eforturile conducerilor de școli în a asigura resursele financiare pentru a putea 

participa la fazele județene / zonale și finale ale Olimpiadei  Naționale a Sportului Școlar și ale 

Gimnaziadei. 

 

Disciplina 

sportivă 
Ciclul 

Campioană 

județeană 

Loc la 

ZONĂ/REGIUNE 

Loc la 

NAȚIONALĂ 

FOTBAL PE 

TEREN REDUS 

- FETE 

ONSS - 

PRIMAR 

Școala Gimnazială 

,,O. Doamna" 

Oradea        
II 

- 

FOTBAL PE 

TEREN REDUS 

- BĂIEȚI 

ONSS - 

PRIMAR 

Liceul Teoretic 

,,Arany Janos" 

Salonta 
II 

- 

S RUGBY MIXT 

PE ECHIPE 

MIXTE 

ONSS - 

PRIMAR 

Școala Gimnazială 

nr.1 Tărian 
II 

- 
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MINIHANDBAL 

MIXT 

ONSS - 

PRIMAR 

Școala Gimnazială 

"Balasko Nandor" 

Sălacea 
VII 

- 

BASCHET FETE ONSS - LICEU 
C.N. ,,M. 

Eminescu" Oradea 
I 

IV 

BASCHET 

BĂIEȚI 
ONSS - LICEU 

L.P.S. ,,Bihorul” 

Oradea 
II 

- 

FOTBAL PE 

TEREN REDUS 

- FETE 

ONSS - LICEU 
C.T. ,,Al. Roman" 

Aleșd 
III 

III 

FOTBAL PE 

TEREN REDUS 

- BĂIEȚI 

ONSS - LICEU 

Liceul Tehnologic 

nr.1 Suplacul de 

Barcău 
II 

- 

HANDBAL 

FETE 
ONSS - LICEU 

L.I.T. ,,C. Șerban” 

Aleșd 
N 

- 

HANDBAL 

BĂIEȚI 
ONSS - LICEU 

C.T. ,,Al. Roman" 

Aleșd 
IV 

- 

VOLEI FETE ONSS - LICEU 
L.I.T. ,,O. Ghibu” 

Oradea 
II 

- 

VOLEI BĂIEȚI ONSS - LICEU 
L.T.B ,,Emanuel” 

Oradea 
N 

- 

OINĂ BĂIEȚI ONSS - LICEU - - - 

PENTATLON 

ȘCOLAR PE 

ECHIPE 

ONSS - LICEU 

B- Lic. Teol. 

,,Szent Laszlo” 

Oradea                                                

F- C.T. 

,,MihaiViteazul” 

Oradea 

III                         IV                                        

- 

S RUGBY MIXT ONSS - LICEU 
Colegiul Tehnic 

Nr.1 Vadu Crișului  
III                                                             

- 

ŞAH ONSS - LICEU 

Țeț Ștefania-C.N. 

,,O. Goga" 

Marghita                                                

Pălii Alex-C.N. ,,E. 

Gojdu" Oradea 

- 
XXII          

XVIII 

TENIS DE 

MASĂ  
ONSS - LICEU 

Kiraly Pongrac - 

Liceul Teoretic 

,,Arany Janos" 

Salonta                                           

Lele Iulia - C.T. 

,,Alexandru 

Roman" Aleșd 

- 

N                        

 

N 

CROS ONSS - LICEU 

POTRA  

SAMANTA- 

L.P.S. ,,Bihorul” 

Oradea                                                      

- 

 

- 

XVI     

 

  XI 
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LINCAR  

RAZVAN- C.T. 

“MihaiViteazul” 

Oradea  

CROS 
ONSS 

GIMNAZIU 

BARCUI  ELLEN- 

Școala Gimnazială 

,,Fl. de Lotus" 

Sânmartin                               

FANDLY  MARK- 

Școala Gimnazială 

,,S. Imre" Oradea                

- 
IV    

                     II 

BASCHET FETE GIMNAZIADA 
C.N. ,,Teodor Neș" 

Salonta  
I 

II 

BASCHET 

BĂIEȚI 
GIMNAZIADA 

Școala Gimnazială 

,,Dacia" Oradea 
I 

II 

FOTBAL PE 

TEREN REDUS 

- FETE 

GIMNAZIADA 

Liceul Tehnologic 

nr.1 Suplacul de 

Barcău 
IV 

- 

FOTBAL PE 

TEREN REDUS 

- BĂIEȚI 

GIMNAZIADA 
Liceul Teoretic nr.1 

Bratca 
V 

- 

HANDBAL 

FETE 
GIMNAZIADA 

Școala Gimnazială 

,,Fl. de Lotus" 

Sânmartin 
V 

- 

HANDBAL 

BĂIEȚI 
GIMNAZIADA 

Școala Gimnazială 

,,Dacia" Oradea 
III 

- 

VOLEI FETE GIMNAZIADA 
Școala Gimnazială 

,,M. Pompiliu" Ștei 
I 

VII 

VOLEI BĂIEȚI GIMNAZIADA 
L.I.T. ,,O. Ghibu” 

Oradea 
IV 

- 

OINĂ BĂIEȚI GIMNAZIADA 

Școala Gimnazială 

,,Fl. de Lotus" 

Sânmartin 
N 

- 

OINĂ FETE GIMNAZIADA Liceul de Arte N - 

S RUGBY MIXT 

PE ECHIPE 

MIXTE 

GIMNAZIADA 
Școala Gimnazială 

nr.1 Tărian 
I 

VII 

 

ŞAH PE ECHIPE 

MIXTE 
GIMNAZIADA 

C.N. ,,E.Gojdu" 

Oradea 
IV 

- 

TENIS DE 

MASĂ PE 

ECHIPE MIXTE 

GIMNAZIADA 

Liceul Teoretic 

,,Arany Janos" 

Salonta 
V 

- 

BADMINTON 

PE ECHIPE 

MIXTE 

GIMNAZIADA 

Școala Gimnazială 

,,O. Doamna" 

Oradea 
V 

- 
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TETRATLON 

PE ECHIPE 

MIXTE 

GIMNAZIADA 
Școala Gimnazială 

nr. 11 Oradea 
N 

- 

     

În colaborare cu DJST Bihor s-au organizat competiţii de atletism, handbal, baschet, fotbal, 

badminton, șah, înot cu participarea  unui număr consistent de elevi, care au fost premiaţi cu medalii, 

cupe şi  echipamente sportive. 

 Pentru buna organizare şi desfăşurare  a activităţilor sportive s-a încheiat protocoale de 

colaborare cu Direcția de Asistență Socială Oradea,  DJST Bihor și Facultatea de Geografie Turism 

și Sport Oradea. 

 

ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ 

 

Complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul Liceului cu Program Sportiv și cluburile 

sportive școlare este dată de cuprinderea  tuturor  ciclurilor de învăţământ, de specificul planului 

cadru de învăţământ care impune implicarea tuturor segmentelor de activitate din cadrul instituţiei pe 

întreaga durată a desfăşurării activităţii şcolare.  

          Activitatea s-a desfăşurat în baza unui program managerial cu obiective adaptate la specificul 

unităţii şcolare cu acţiuni şi modalităţi de realizare, care de cele mai multe ori au fost duse la 

îndeplinire la termenele planificate. În acest sens au fost stabilite compartimentele de lucru, comisii 

şi catedre metodice, comisii cu caracter administrativ şi comisii pe diverse domenii de activitate. 

Realizarea sarcinilor stabilite au fost analizate periodic în Consiliul profesoral, Consiliul de 

administraţie şi  în cadrul comisiilor cărora le-au fost repartizate.  

Spaţiile destinate procesului instructiv educativ au fost folosite în mod  judicios şi 

corespunzător dar sunt insuficiente, iar pentru remedierea acestui aspect este nevoie de o bună 

colaborare cu toate unitățile de învățământ și respectarea legislației în vigoare privind accesul în sălile 

de sport ale acestora. De asemenea în spaţiile destinate celorlalte segmente de activitate din cadrul 

unităţii au fost folosite conform programului, astfel încât să poată fi asigurată pe parcursul 

desfăşurării  activităţii continuitatea şi permanenţa.  

Prin regulamentul intern şi o colaborare permanentă cu factorii de răspundere, s-au stabilit 

regulile în baza cărora se desfăşoară activitatea în cadrul unităţii şcolare,  elaborând un sistem cadru 

de asigurare a protecţiei elevilor şi a personalului didactic pe parcursul desfăşurării activităţilor.  

 

Disciplina Denumirea 

competiției 

nationale 

Nume și 

prenume elev 

Clasa- 

Proba 

Unitatea de 

învățământ 

Premiul 

de la nivel 

național 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National 

Juniori 4 

Craciun Vlad 
IX-Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 
I 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National  Copii 

2 

Pelean Andrei 
III-- Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 

I 

SCRIMĂ Campionat 

national copii 

Muntean 

Andrea 
V- spadă 

LPS CSS 

BIHORUL 
I 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

142/299 

 

 

ATLETISM Campionat 

Național 

Juniori 3 sală 

Sabău Horațiu IX - triplusalt 
LPS CSS 

BIHORUL 
I 

ATLETISM Campionat 

Național  Copii 

2 sală 

Cărbunar 

Ecaterina 
IV-lungime 

LPS CSS 

BIHORUL 
I 

ATLETISM Campionat 

Național  Copii 

1 

Sfârlea Daria VII-suliță 
LPS CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Cupa  

Romaniei Sen 

Boldis   Robert a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin. CN Jun. I 

(U 21) 
Olaru   Adrian a XII-a 

LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin. CN Jun. II 

(U 18) 

Popa   

Alexandru 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin. CN Jun. II 

(U 18 

Cret   Alex  

George 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin. CN Jun. II 

Scolar 

Boldis   Robert a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin. CN Jun. II 

Scolar 

Domuta  

Norbert 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin. CN Jun. II 

Scolar 
Echipa 

Ech.  

Masculin 

LPS-CSS 

BIHORUL 

I 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Lungu  Sarolta a VIII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

I 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Jurca  Carina a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

I 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Bodea  Raul a VIII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

I 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 16 

Cret   Alex  

George 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
I 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 13 

Barani  Adriana a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

I 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 13 

Gyoker  Eduard a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

I 

BASCHET Finală 

Campionat 

National U14 

Echipă VII-VIII LPS CSS 

BIHORUL 

II 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National 

Juniori 3 

Sorian 

Alexandru 
IX- Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 
II 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National  Copii 

2 

Pop Ovidiu 
III- Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 

II 
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LUPTE Finala 

Campionatului 

National Copii 

2 

Romocea 

Darius 
I- Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 

II 

GIMNASTICĂ 

RITMICĂ 

Campionatul 

Național 

Școlar  2018 

Oradea 

echipa 
V – categoria 

a-III-a 

LPS CSS 

BIHORUL 
II 

GIMNASTICĂ 

RITMICĂ 

Campionatul 

Național 

Școlar 2018 

Oradea 

echipa 

VII-VIII -

Ansamblu cu 

panglici -

junioare 

LPS CSS 

BIHORUL 
II 

ATLETISM Campionat 

Național  

Juniori 2 sală 

Kiraly Balint X – înălțime 
LPS CSS 

BIHORUL 
II 

JUDO Cupa  

Romaniei Sen 

Fodor   David a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
II 

JUDO Fin. CN Jun. I 

(U 21) 
Mierlut   Alex a XII-a 

LPS-CSS 

BIHORUL 
II 

JUDO Fin. CN Jun. II 

(U 18 

Fodor   David a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
II 

JUDO „Fin. CN Jun. 

II (U 18 

Blahuta   Tudor a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
II 

JUDO 
Fin.CN 

NeWaza U 12 

Popa  Bianca a VI-a LPS-CSS 

BIHORUL 

II 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Fodor  Gesica a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

II 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Costin  Raul a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

II 

JUDO Fin. CN Copii 

U 11 

Popa  

Georgiana 

a IV-a LPS-CSS 

BIHORUL 

II 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 23 

Suciu  Bianca a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 

II 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 16 
Suciu  Cosmin 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
II 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 14 

Falaus   Arian a VIII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

II 

JUDO Fin. CN Jun. II 

Scolar 

Blahuta   Tudor a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
II 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National 

Juniori 3 

Aionesei Vlad 

XI-Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 
III 

LUPTE 
Finala 

Campionatului 

Demeter 

Dominic 

VII-- Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL III 
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National  

Juniori 4 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National  

Lupte pe Plaja 

Szep Mateas 
VII-- Lupte 

Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 

III 

LUPTE Finala 

Campionatului 

National  

Juniori 1 

Tarau George 

Lupte Greco-

romane 

LPS CSS 

BIHORUL 
III 

GIMNASTICĂ 

RITMICĂ 

Campionatul 

Național 

Școlar 

Echipa VII-VIII - 

junioare 
LP SCSS 

BIHORUL 
III 

SCRIMĂ Campionatul 

national copii 
Tufan Raul VII-spadă 

LPS CSS 

BIHORUL 
III 

SCRIMĂ Campionatul 

national de 

sperante. 

Bagban Kristof X -spadă LPS CSS 

BIHORUL III 

SCRIMĂ Campionatul 

national de 

copii 

Echipa VII-VIII- 

spadă 

LPS CSS 

BIHORUL III 

ATLETISM Campionat 

Național  

Școlar 

Kiraly Balint X – înălțime 
LPS CSS 

BIHORUL 
III 

ATLETISM Campionat 

Național 

Juniori 3 

Sabău Horațiu IX - triplusalt 
LPS CSS 

BIHORUL 
III 

ATLETISM Campionat 

Național Copii 

1 

Marcu Nola 
VII – 

înălțime 

LPS CSS 

BIHORUL 
III 

ATLETISM Campionat 

Național  

Școlar 

Kiraly Balint X – înălțime 
LPS CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Cupa  

Romaniei Sen 

Suciu  Bianca a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN  Tin. 

(U 23) 

Suciu  Bianca a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN Jun. I 

(U 21) 

Cret   Alex  

George 

a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Fin. CN Jun. II 

(U 18 

Domuta  

Norbert 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Fin. CN Jun. II 

(U 18 

Suciu  Bianca a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN Jun. II 

Scolar 

LPS-CSS 

Bihorul Or. 

Ech.  Clas. 

Gen 

LPS-CSS 

BIHORUL 

III 
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JUDO Fin. CN Ech. 

Jun II 

LPS-CSS 

Bihorul Or. 

Ech. LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Barani  Adriana a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN Jun.III 

(U 15) 

Albut Dana 

Cosmin 

a VII-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN Copii 

U 13 

Popa  Bianca a VI-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin. CN Copii 

U 11 
Nagy  Talida 

a IV-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 18 

Cret   Alex  

George 

a X-a LPS-CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 18 
Mierlut   Alex a XII-a 

LPS-CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 16 

Boldis   Robert a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 16 

Fodor   David a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 
III 

JUDO Fin.CN 

NeWaza U 16 

Suciu  Bianca a IX-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

JUDO 
Fin.CN 

NeWaza U 11 

Mezei  Flaviu a IV-a LPS-CSS 

BIHORUL 

III 

BASCHET Campionat 

Național 

Tineret 

Echipa Under 20F CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul IV 

ATLETISM Camp Naț de 

sală Jun II 

Rengle Maria Înalțime CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul III 

ATLETISM Camp Naț de 

sală  Jun III 

Fangli Mark 800 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul I 

ATLETISM Camp Naț de 

sală  Jun III 

Fangli Mark 400 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul III 

ATLETISM CN J II Vereș Andrei 400 m 

garduri 

CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul II 

ATLETISM CN J II Hegeduș Luca 4x100 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul III 

ATLETISM CN J II Copil Andrei 4x100 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul III 

ATLETISM CN J II Drimba Andrei 4x100 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul III 

ATLETISM CN J II Vereș Andrei 4x100 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul III 

ATLETISM CN J III Fangli Mark 800 m CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul I 

ATLETISM CN J III Rengle Maria  Înălțime  CS CN Mihai 

Eminescu 

Locul II 
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ATLETISM CN Copii de 

Sala Et Finala 
Goina Bianca C2 - Triatlon  CNSV Beiuș Locul III 

ATLETISM CN Copii Aer 

Liber Et Finala 
Goina Bianca C2 – Triatlon CNSV Beiuș Locul III 

 

 

 

3.13 Educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare 

 

Starea învățământului 

– Educație permanentă și activități extrașcolare – 2017 /2018 

 

Educaţia permanentă reprezintă o direcţie importantă de evoluţie a activităţii de formare-

dezvoltare a personalitaţii, care urmăreşte valorificarea tuturor dimensiunilor şi formelor educaţiei 

proiectate şi realizate pe tot parcursul existenţei umane şi în orice moment al existenţei umane. 

Activitatea educativă desfăşurată în unităţile de învăţământ bihorene, în anul şcolar 2017-

2018, răspunde cerinţelor unui învăţământ modern, formativ, subscriind obiectivului fundamental al 

educaţiei (dezvoltarea unei personalităţi armonioase a elevului) următoarele obiective: 

 Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva 

valenţelor educaţiei de impact;  

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor 

sau a actelor de indisciplină; 

 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2017-2018, mai ales în ciclul liceal; 

 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară; 

 Dinamizarea Consiliului Elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte 

educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare 

de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii); 

 Optimizarea relaţiei şcoală- familie; 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean 

şi naţional. 

 Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate în anii 

trecuți; 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe 

de  socializare şi culturalizare. 

Ca semnificaţie strategică, educaţia permanentă poate fi definită la nivel funcţional-structural-

operaţional, nivel care evidenţiază: 

 la nivel funcţional, educaţia permanentă angajează trei categorii de funcţii: funcţia de 

adaptare, funcţia de inovare și funcţia de corectare. 

 la nivel structural, educaţia permanentă angajează două componente principale, aflate 

în raporturi de interacţiune:componenta generală şi componenta profesională. 

 la nivel operaţional, educaţia permanentă angajează resursele de dezvoltare 

pedagogică/educabilitate ale fiecărei personalităţi umane, valorificabile în termeni de 

oportunitate şi de motivaţie individuală şi socială. 

Principiile educaţiei permanente „fundamentează organizarea globală a sistemului de 

învăţământ” care  angajează toate ciclurile vieţii, de la faza pregătirii - care promovează asimilarea 
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valorilor şcolare şi extraşcolare – la faza activă - care implică profesionalizarea în regim de mobilitate 

socială - până la faza retragerii - care permite personalităţii asumarea de noi roluri prin continuarea 

învaţării.  

La nivel de politică a educaţiei pot fi evidențiate următoarele principii: 

- principiul asigurării continuităţii în activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane; 

- principiul adaptării programelor şcolare  la cerinţele unei societăţiîin continuă transformare; 

-  principiul pregătirii personalităţii, la toate nivelurile sistemului de învaţământ, în vederea adaptării 

optime la condiţii de schimbare rapidă; 

- principiul mobilizării şi a valorificării tuturor mijloacelor de informare disponibile în limite 

instituţionale şi noninstituţionale; 

- principiul corelării funcţionale între obiectivele-conţinuturile-formele activităţii de 

educaţie/instruire. 

 

Analiza calităţii activităţii din perspectiva monitorizării şi evaluării, prin inspecţii şcolare  

Obiectivele generale  
a) crearea structurilor şi a metodelor favorabile formării-dezvoltării personalităţii umane pe tot 

parcursul existenţei sale;  

b) pregătirea personalităţii umane pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 

Obiectivele specifice  
- grupa I: însuşirea deprinderilor sociale fundamentale (lectura, calcul matematic/informatic, noţiuni 

elementare pentru menţinerea sănătăţii); 

- grupa a II-a: dezvoltarea capacităţii de adaptare la o societate bazată pe anumite valori 

fundamentale: pace, democraţie, libertate, fericire, eficienţa, umanism, solidaritate; 

- grupa a III-a: cultivarea unor trăsături de personalitate care asigură „o nouă calitate a vieţii": 

stabilitate intrapsihică, vigoare emoţională, „avânt tineresc lăuntric", capacitate  de opţiune 

responsabilă, angajare socială, capacitate de autodepaşire/angajare personală, insuşirea şi reînnoirea 

cunoştinţelor; 

- grupa a IV-a: obiective instrumentale  „învăţarea de a învăţa", inter-învăţarea, învăţarea autodirijată. 

Conţinutul şi metodologia educaţiei permanente implică apariţia unor noi modalități de 

organizare a sistemului şi a procesului de învăţământ care intervin la nivel:  

a) funcţional-structural: televiziunea şcolară; instruire şcolară prin reţele informatizate; 

integrarea activităţilor nonformale în planul de învăţământ; programe de perfecţionare profesională 

intensive etc;  

b) operaţional: obiective specifice şi concrete care vizeaza: adaptarea la „intrarea” şi la 

„ieşirea” într-o (dintr-o) treapta şcolară; continuitatea între nivelul şcolar-postşcolar, favorizarea 

saltului de la instruire la autoinstruire, de la educaţie la autoeducaţie. 

 

Analiza  SWOT a aspectelor constatate în activitatea de inspecţie şcolară efectuată în anul şcolar 

2017-2018. 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat, cu 

competenţe necesare evaluării şi 

valorificării valenţelor educative. 

 Neglijarea impactului pozitiv pe care 

activitatea educativă extraşcolară şi 

extracurriculară îl are asupra 

dezvoltării personalităţii elevului. 
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 Reţea funcţională de coordonare a 

activităţilor informale, formale si 

nonformale. 

 Diversitatea programului de activităţi 

educative la nivelul fiecărei clase și 

unităţi de învăţământ.  

 Colaborarea cu instituţiile specializate în 

educație non-formală: Palatul Copiilor și 

Cluburile Copiilor din județ.  

 Modalităţi alternative de petrecere a 

timpului liber prin activităţile derulate, 

pe tot parcursul anului. 

 Existenţa ofertelor educaţionale 

extrașcolare  în toate unităţile  de 

învăţământ.  

 Finalitatea proiectelor şi programelor 

educative   prin participarea la concursuri 

judeţene, interjudetene, naţionale şi 

internaţionale.  

 Vizibilitatea actului educaţional în 

comunitate şi societate prin mediatizarea 

activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (spectacole, recitaluri, 

concursuri, competiţii, campanii, 

expozitii tematice, emisiuni TV).  

 Transferul de metode didactice 

neconvenţionale centrate pe elev utilizate 

în cadrul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare în vederea ridicării calităţii 

şi eficienţei actului educaţional.  

 Deschiderea oferită de disciplinele 

opţionale în conformitate cu interesele 

copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale 

societăţii. 

 Buna funcționare a parteneriatului 

educaţional cu familia, comunitatea, 

organizaţiile  guvernamentale şi non-

guvernamentale. 

 Activități de voluntariat. 

 Unele cadre didactice au început să 

utilizeze eficient şi cu efecte pozitive 

metodele recomandate de programele de 

C.O: lucrul în echipe, brainstormingul, 

jocul de rol, simularea, colajul etc. 

   La orele de CO şi la activităţile 

educative, evaluarea cunoştinţelor este 

înlocuită cu evaluarea deprinderilor şi 

 Minimalizarea activităţii educative   

extraşcolare de către unii părinţi și 

unele cadre didactice.    

 Fondurile insuficiente pentru 

desfăşurarea activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare.  

 Dezinteresul pentru realizarea de 

proiecte pentru atragerea fondurilor 

extrabugetare.  

 Absența retribuţiei sau a unei zile 

libere pentru cadrele didactice 

coordonatoare ale activităților 

educative. 

 Incapacitatea unor şcolilor de a 

deveni ofertanţi de proiecte pentru 

partenerii educaţionali.  

 Creativitate scăzută  în selectarea 

strategiilor didactice. 

   Plasarea la întâmplare a temelor, 

pentru a acoperi orele şi nu pentru a 

urmări realizarea unui efect educativ 

pe termen scurt, mediu sau lung. 

 Folosirea mai multor metode de 

evaluare. 

 Deşi majoritatea cadrelor didactice 

evaluate au declarat că au participat la 

cursuri de formare privind utilizarea 

metodelor interactive,  fie prin CCD 

sau prin  proiecte POSDRU, aceştia nu 

au demonstrat uşurinţă și deprinderi în 

folosirea acestora. Posibile cauze: 

participare formală la 

cursuri/superficialitate, 

conservatorism, lipsă de interes, 

rezultând tradiționalism – în activitate 

de dirigenție în general, și în ora de 

consiliere și orientare în special. 

Aceste activități sunt percepute și 

rezumate doar la managementul clasei: 

motivarea absențelor, probleme 

disciplinare, situația la învățătură, 

organizarea de baluri (Bobocilor / 

Absolvire), legătura cu familia și 

excursii. 

 Chiar dacă dirigenția este o activitate 

remunerată, în mentalitatea unor 

diriginți, ea are caracter 
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abilităţilor, a comportamentelor 

responsabile pe care şi le asumă elevii, din 

păcate greu de realizat pe termen scurt, dar 

importante pe termen lung. 

   S-a constat colaborarea dintre consilierul 

psihologic şi cel educativ. 

 Explicaţiile, demonstraţiile şi exersările au 

fost combinate optim. 

 Densitatea motrică şi densitatea 

pedagogică s-au ridicat la un nivel foarte 

bun. Nu s-au constatat „timpi morţi” în 

activităţile inspectate. 

 Conducerea activităţilor didactice s-a 

făcut cu profesionalism, remarcându-se 

tactul pedagogic al profesorilor. 

  Profesorii organizează clasele eficient, 

îmbinând activitatea individuală cu lucrul 

în grup. 

 Strategiile folosite sunt în concordanţă cu 

scopul şi conţinuturile propuse. 

  Profesorii dovedesc pregătire metodică 

corespunzătoare şi cunoaşterea 

particularităţilor de grup şi individuale, 

valorificând potenţialul educativ al 

disciplinei şi stimulând participarea şi 

implicarea efectivă a elevilor în procesul 

învăţării. 

 Elevilor li s-a explicat, clar, modul în care 

se va realiza evaluarea formativă. 

 Au adaptat lecţiile pentru a răspunde 

nevoilor particulare ale unor elevi. 

 Au favorizat implicarea activă a tuturor 

elevilor în procesul instructiv-educativ. 

 Au încurajat angajamentul, concentrarea 

şi eforturilor elevilor. 

formal/opțional/fără frecvență. 

 Activităţile propuse trebuie să aibă un 

grad cât mai mare de atractivitate, 

pentru a veni în întâmpinarea 

satisfacerii nevoilor de dezvoltare 

personală a fiecărui elev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte educative derulate: 

 3 proiecte cuprinse în CAEN  2018 derulate în perioada mai – august 2018. 

 43 proiecte  la nivel interjudețean/regional  cuprinse în CAERI 2018 defășurate în perioada 

septembrie  2017 – iunie 2018.  

 Au fost organizate 21 etape județene ale tuturor concursurilor naționale aflate în CAEN ale 

MEN și au fost organizate etapele județene ale concursurilor naționale derulate în parteneriat 

cu Protecția Consumatorului, Crucea Roșie, CPECA, Agenția Națională Antidrog, Agenția 

Națională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, Organizația Salvați copiii. 

- Concursul național de reviste școlare 2018 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

150/299 

 

 

- Concursul național de creație literară și jurnalism sportiv  Un condei numit Fair-Play 

- Concursul național de creație literară Tinere condeie 

- Concursul national de educație rutieră: Educație rutieră – educație pentru viață 

- Concursul national pentru sănătate și prim ajutor Sanitarii pricepuți 

- Concursul național  Împreună 

- Concursul național  de protective a consumatorului Alege este dreptul tău! 

- Olimpiada Națională Meșteșuguri artistice tradiționale 

- Concursul național  Drepturile copilului în imagini 

- Concursul național Cultură și civilizație europeană 

- Concursul național Creează-ți mediul 

- Concursul național  Europa de mâine 

- Concursul național  de îndemânare pe bicicletă Cupa DHS – Educație rutieră 

- Concursul național  Drepturile copilului 

- Festivalul  national de arte pentru liceeani  LicArt 

- Festivalul  national de teatru pentru adolescenți  Stage 

- Concursul național  Misterele terrei, între mit și realitate 

- Concursul național  Mesajul meu antidrug 

- Concursului Național  „Cu viața mea apăr viața” 

Au fost transmise rezultatele și calificările la MEN în vederea derulării etapei 

naționale,  

 

 Activități cu I.PJ. Bihor, I.JJ Bihor și ISU ,,Crișana’’. 

 

La nivel de județ s-au desfășurat  următoarele acțiuni de prevenire: 

 21 acțiuni pe diverse teme de sănătate în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Bihor 

la care au participat peste 1800 elevi. 

 7 acțiuni anticorupție în colaborare cu Direcția Anticorupție Bihor unde au participat  peste 

2000  elevi. 

 acțiuni  de prevenire au fost realizate în colaborare cu: CPECA Bihor, Agenția Națională 

Antidrog, Agenția Națională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, CJRAE Bihor , 

Polițiile locale, Comitetul Reprezentativ al Părinților, Biserica, Servicii de Asistență Socială 

din Primării, Cabinete medicale, DSP Bihor, asociații, fundații, ONG-uri. 

 Parteneriate: 

S-au realizat parteneriate și activități în colaborare cu IPJ Bihor, ISU Bihor, IJJ Bihor. 

Toate aceste instituții au realizat Planul comun de acțiune în vederea asigurării siguranței și 

securității elevilor. În acest sens s-a creat un grup de lucru cu reprezentanți ai acestor instituții la 

nivelul Prefecturii Județului Bihor.  

  

Colaborări: 

 MEN 

 ISJ-urile din țară 

 Agenția Națională Antidrog (ANA) 

 Agenția Națională de luptă Împotriva Traficului de Persoane (ANÎTP) 

 CPECA Bihor 

 Garda Națională de Mediu 

 Protecția Consumatorului 
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 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor 

 Teatru Regina Maria Oradea 

 Prefectura Județului Bihor 

 Consiliul Județean Bihor 

 Primăria municipiului Oradea și a tuturor localităților județului 

 IPJ Bihor 

 IJJ Bihor 

 ISU ,,Crișana’’ Bihor 

 DJST Bihor 

 DSP Bihor 

 Direcția Silvică Bihor 

 Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” Oradea 

 Universitățile și facultățile din țară și din județ 

 Asociații, fundații, societăți, ONG-uri 

 

Exemple de activităţi desfăşurate anul şcolar 2017-2018: 

- Planul de acțiune „Absenteismul școlar”, realizat de Compartimentul de Proximitate, din 

cadrul Poliției Mun. Oradea: identificarea elevilor care nu frecventează cursurile, iar în timpul orelor 

se află în barurile situate în apropierea școlilor.  

- Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru Creșterea Gradului de Siguranță a Elevilor și a 

Personalului Didactic din Învățământ, activitate de control realizată de I.P.J. Bihor și Inspectoratul 

Școlar Județean Bihor. S-a verificat activitatea de pază și siguranța elevilor la nivelul unităților de 

învățământ. 

- Aplicarea Strategiei Naționale Antidrog 2013 – 2020. 

- Promovarea Obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile în cadrul a 53 de unități de 

învățământ de la nivelul județului Bihor, 29 din mediul urban și 24 din mediul rural. Din cele 53 de 

unități școlare implicate în proiect, 15 au susținut proiectul la clase de nivel liceal și 28 la clase de 

nivel gimnazial. La nivelul județului Mureș au fost implicați 8224 de elevi și 516 cadre didactice. 

- Planul operațional de implementare a Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea 

fenomenului de violență în familie pentru perioada 2013 – 2017, implementat de Agenția Națională 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

- Implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, prin 

realizarea de măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor 

lactate. 

- Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violenţă în familie 

pentru perioada 2013 – 2017, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bihor. 

- Organizarea întâlnirii de lucru în cadrul Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță 

în lume!”, la inițiativa Ministerului Românilor de Pretutindeni. La întâlnire au participat directori, 

diriginți, elevi și părinți. Campania a fost destinată elevilor care doresc să muncească, să studieze sau 

să locuiască în străinătate. 

- Monitorizarea activităților desfășurate în școli ce privesc reducerea fenomenului violentei 

în școli. 

- Monitorizarea activităților desfășurate în școli ce privesc copiii cu părinți plecați în 

străinătate.  

- Monitorizarea activităților desfășurate în școli ce privesc prevenirea traficului de persoane.  
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- Monitorizarea activităților desfășurate în școli ce privesc simularea situațiilor de urgență.  

- Monitorizarea activităților antidrog desfășurate în școli. 

- Plan de acțiune în colaborare cu C.P.E.C.A. „Reducerea cererii de droguri”, având ca 

obiectiv reducerea cererii de droguri prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi 

asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi 

intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi 

comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri 

în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială. 

- Proiect antidrog, coordonat de Agenția Națională Antidrog, „ABC-UL EMOȚIILOR”, 

proiect de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea 

consumului de droguri. 

- Proiect antidrog, coordonat de Agenția Națională Antidrog, „Cum să creștem sănătoși”, 

proiect ce presupune formarea de deprinderi de viață sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preșcolară 

și școlară mică. 

- Proiect antidrog, coordonat de Agenția Națională Antidrog, „Necenzurat”. 

- Proiect antidrog, coordonat de Agenția Națională Antidrog, „Mesajul meu antidrog”, 

proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare. 

- Proiectul local „ANA la grădiniţă”, în colaborare cu C.P.E.C.A. Beneficiari direcți: 302, 

dintre care: 16 asistenți medicali școlari, 23 părinţi, 30 directori şi coordonatori de grădiniţe, 11 

educatori, 22 preşcolari, 200 medici şcolari. 

- Desfășurarea Campaniei naționale „19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra 

copiilor și tinerilor”. 

- Desfășurarea Campaniei naționale „Ziua ștafetei – acum decid eu!” 

- Desfășurarea Campaniei naționale InspiRed – o campanie despre oameni cu și fără HIV, 

activitate dedicată Zilei Mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA. 

- Desfășurarea Campaniei naționale privind igiena personală (prevenirea pediculozei) și 

încurajarea comunicării pozitive în școală și familie cu titlul „Campionatul național de povești 

Paranix”. 

- Desfășurarea Campaniei naționale „Ziua Mondială a Drepturilor Copilului”, desfășurată în 

data de 20 noiembrie 2017, zi în care profesorii le-au prezentat elevilor drepturile pe care le au. 

- Proiectul M.E.N. „Săptămâna Educației Globale” - 60 de unități de învățământ 

participante, de pe teritoriul județului Bihor, 10402 elevi, 714 profesori. 

- Proiect M.E.N. „Susține igiena de 10”, proiect centrat pe tematica igienei la școală și acasă, 

adresat elevilor din ciclul preșcolar și primar. 

- Proiectul M.E.N. „Școala Siguranței Tedi”, destinat elevilor din clasa I, în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de siguranță ale acestora acasă, la școală și în timpul liber. 

- Desfășurarea activităților de educație juridică în unitățile de învățământ de pe teritoriul 

județului Bihor, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție, care prevede o acțiune specifică 

pentru introducerea unor noțiuni elementare de drept, etică și educație civică în rândul populației 

școlare. 

- Desfășurarea activităților de educație financiară în unitățile de învățământ de pe teritoriul 

județului Bihor. 

- Proiectul „Să vorbim despre bani și bănci”, realizat de Banca Națională Română.  

- Desfășurarea activităților de educație rutieră în unitățile de învățământ de pe teritoriul 

județului Bihor. 

- Desfășurarea Proiectului național „Siguranța rutieră”, implementat de M.E.N. La nivelul 

județului Bihor, proiectul s-a desfășurat în 4 unități de învățământ. 
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- Participarea la Campania Națională „Opriți Bullying-ul sau Desființați recreațiile!”, 

organizată de Salvați Copiii. 

- Desfășurarea Programului Educațional „Ora de net”, implementat de Salvați Copiii, al 

cărei scop este de a promova siguranța copiilor pe internet. 

- Desfășurarea Programului național „Vreau să fiu antreprenor”, implementat de Fundația 

Romanian Business Leaders, cu privire la creșterea percepției valorii antreprenoriatului în rândul 

elevilor. La întâlnirea cu specialiștii Fundației Romanian Business Leaders au participat 200 de elevi 

de nivel liceal. 

- Caravana educațională „Like Yourself”, ce vizează informarea tinerelor cu privire la 

modalitățile corecte de îngrijire a pielii. 

- Evaluarea proiectelor incluse în Calendarul Activităților Educative Naționale, Regionale 

și Județene. 

- Organizarea unei suite de activități informativ-preventive în vederea sensibilizării 

cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție: „Săptămâna prevenirii 

criminalității”, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Bihor. 

- Concursul de creație de eseuri pe tema prevenirii actelor de violență „Să spunem NU 

violenței”, în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, realizat de Inspectoratul de Poliție Județean 

Bihor, prin intermediul Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității. Concursul a avut 

ca scop conștientizarea și sensibilizarea elevilor la nocivitatea actelor de violență. 

- Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței, organizată de membrii Echipei 

Intersectoriale Locale. Campania a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a părinților 

asupra importanței petrecerii timpului cu copilul.  

- Campania „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, în cadrul Strategiei Naționale de 

Acțiune Comunitară (Strategia Națională de Acțiune Comunitară), care a implicat strângerea de 

legume și fructe de către elevii voluntari implicați în programul SNAC și donarea lor în familiile 

aflate în dificultate. 

- Proiectul Patrula de Reciclare, inițiat de Asociația Română pentru Reciclare. La nivelul 

județul Bihor au participat 29 unități de învățământ și 29 profesori coordonatori. 

- Activităţi de prevenire a traficului de persoane: Centrul Judeţean Bihor în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor au desfăşurat activităţi de prevenire pe linia traficului de 

persoane. La nivelul unităților de învățământ s-a marcat „Ziua Europeană de Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane”, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, au fost discuţii pe tema prevenirii 

traficului de persoane şi s-au vizionat filmele distribuite de A.N.Î.T.P. Bihor. 

 

PROPUNERI ȘI SOLUȚII DE OPTIMIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018/2019 
La nivel funcţional-structural-operaţional, în educația permanentă, în anul școlar 2017-2018 

cu continuitate pentru anul școlar 2018-2019 se urmprește implementarea strategiei M.E.N., 

identificarea oportunităţilor locale de dezvoltare educaţională, centrarea pe proiecte ale activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare. 

Realităţile sociale, necesităţile pedagogice și transformările în procesul educaţional orientează 

spre abordarea unui parteneriat educativ constant, calitativ, extensiv şi profund, la care, ulterior, pe 

lângă familie, se vor ralia centrele de creaţie, teatrul, bibliotecile pentru copii, instituţiile preşcolare, 

asociaţiile nonguvernamentale, biserica, întreaga societate civilă.  

În activitatea instructiv – educativă, urmare a celor constatate în activitățile din școli, în anul 

școlar trecut, ne propunem:  

1. Planificarea și proiectarea activității didactice în conformitate cu precizările M.E.N. 

și de specialitate.  
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 Particularizarea planificărilor  în funcție de nevoile clasei, mediu de proveniență, 

problematică și prioritate comunitară etc. 

 Corectitudinea științifică a conținuturilor transmise, esențializarea acestora, 

folosirea metodelor activ-participative probează un stil eficient de predare. 

 Verificarea tuturor planificărilor pentru evitarea utilizării programelor școlare care 

nu mai sunt valabile. 

 Realizarea activității conform planificării și proiectării. 

 Evitarea proiectării didactice formale „pe hârtie” și respectarea aplicării ei pe 

parcursul activității. 

 Respectarea temelor din planificare și nu, schimbarea acestora pe parcursul anului 

școlar. 

 Creșterea gradului de utilizare a cunoștințelor, deprinderilor cu aplicabilitate în 

contexte noi de învățare. 

2. Crearea motivației și stimularea interesului elevilor. 

 Desfășurarea activității didactice corespunzătoare cu respectarea etapelor 

specifice unei lecții și a nivelului clasei, adaptarea tematicii la profilul clasei. 

Preponderent teme de autocunoaștere, managementul învățării, orientare în carieră 

la clasele terminale.  

 Utilizarea preponderenta a metodelor interactive, extinderea activităților pe 

grupuri. 

 Creșterea interesului pentru participarea la cursuri de formare. 

 Atitudinea elevilor față de învățare. Având în vedere specificul orei de consiliere 

și orientare accentul cade pe formarea de aptitudini și comportamente. 

Intensificarea activității pe grupe deoarece a stimulat interesul elevilor pentru 

temă și a facilitat autocunoașterea și cunoașterea precum și participarea activă la 

lecție. 

3. Dezvoltarea creativității profesorului diriginte, creșterea interesului de a face 

scenariul orei, în concordanță cu particularitățile clasei de elevi.  

 Utilizarea de proiecte didactice de pe Internet și încercarea de transpunere a 

acestora în practică în cadrul orei, nu a reușit în majoritatea cazurilor, activitatea 

transformându-se într-un mixt  tradițional/interactiv fără finalitate.  

 În acest sens s-a desprins concluzia că multe cadre didactice diriginți nu au 

obișnuința/exercițiul de a realiza constant aceste activități la clasă. 

 Se recomandă integrarea în scenariul didactic a metodelor moderne, activ-

participative, axate pe activitatea elevilor, pe experiența dobândită prin explorare 

și acțiune; promovarea cooperării între elevi prin rezolvarea sarcinilor în perechi/ 

echipe. 

 Lecția modernă pretinde elemente de creativitate, interacțiune, dinamism în 

selectarea strategiilor didactice. Se recomandă diversificarea metodelor activ-

participative, folosirea unor materiale didactice atractive pentru a menține interesul 

și nivelul de concentrare a elevilor. 

4. Mediul educațional  prietenos, diriginții să facă dovada că își cunosc elevii și 

problemele acestora.  

 Deși, majoritatea diriginților cunosc colectivele de elevi, tematica activității de 

consiliere nu este întotdeauna valorificată și realizată  în scopul atingerii 

obiectivelor disciplinei. 
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5 Autoevaluarea realizată de cadrele didactice inspectate.  

 În majoritatea situațiilor întâlnite, cadrele didactice au surprins elementele 

importante ale lecției cu accent pe specificul orei de consiliere și orientare și au 

făcut dovada că au înțeles deficiențele sau sincopele avute în cadrul activității, 

precum și a recomandărilor făcute.  

 Manifestăm o deschidere permanentă spre îndrumarea și coordonarea profesorilor 

diriginți, spre optimizarea activității educative. 

1. Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii. 

2. Popularizarea în şcoli a activităţii cercurilor Palatului şi Cluburilor Copiilor şi a 

rezultatelor obţinute, în vederea atragerii elevilor. 

 Actualizarea bazelor de date privind elevii înscrişi şi activitatea cercurilor - se constată 

o creştere a numărului de copii care frecventează aceste unităţi pentru activităţi 

extraşcolare. 

 Diversificarea ofertei educaţionale a Palatului şi Cluburilor Copiilor. 

3. Asigurarea continuității pentru proiectele/programele educative care au avut un 

puternic impact asupra elevilor / părinților 

 

3.14. Învăţământ profesional şi tehnic 

1. Analiza calităţii activităţii din perspectiva monitorizării şi evaluării prin inspecţii 

şcolare;  

Aspecte pozitive  

- oferta curriculară a şcolii, oferta CDL a fost întocmită  şi aprobată  de ISJ Bihor şi avizată de  

CLDPS; 

 - accesul nelimitat la internet al cadrelor didactice pentru curriculumul  obligatoriu (planuri de 

învăţământ, programe, SPP-uri, subiecte de examene, modele proiectare didactică,  etc.); 

-utilizarea unor strategii didactice flexibile, complexe, adaptate condiţiilor existente; 

- accesibilitatea demersului didactic, esenţializarea  şi sistematizarea  cunoştinţelor, atingerea 

standardelor curriculare; 

- relaţia profesor- elev bazată pe respect şi colaborare; 

Aspecte negative 

- accent  pe informaţie  şi mai  puţin pe  formarea de deprinderi, abilităţi ; 

- elevi implicaţi  în insuficientă măsură  în realizarea activităţilor de învăţare; 

- insuficienta preocupare a unor cadre didactice în a stimula elevii pentru participarea la olimpiadele  

interdisciplinare sau concursurile profesionale; 

- dotarea   insuficientă a cabinetelor de specialitate cu echipamente moderne necesare desfăşurării 

orelor de predare- învăţare şi cu  mijloace IT; 

- absentesim al elevilor  la activitatea de instruire teoretică şi practică; 

- lipsa  anumitor echipamente necesare pentru efectuarea orelor de instruire practică a elevilor în 

atelierele şcoală  şi a lucrărilor de laborator; 

-lipsa proiectării didactice şi  evaluarii elevilor în conformitate cu competentele SPP la instruire 

practică; 

- evaluarea progresului elevilor nu s-a făcut sistematic de către toate  cadrele  didactice  

- măsurile de remediere nu sunt stabilite individual pentru elevii cu probleme 
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2. Rezultate elevi la olimpiade, concursuri, etc.,  

 Etapele  judeţene  au fost organizate pentru 12 domenii de calificare profesională la nivel de 

liceu,  pentru disciplina educaţie tehnologică (clasele V-VIII) la gimnaziu și pentru clasele de 

învățământ profesional . La etapele  judeţene au participat 47 elevi de gimnaziu , 112  elevi din clasele 

a XI-a şi a XII-a și 24 elevi de la învățământul profesional de la toate calificările profesionale aferente 

fiecărui domeniu, iar la etapa naţională au participat 4 elevi de gimnaziu, 22  elevii de liceu și 4 elevi 

de la învățământul profesional, primii clasaţi la etapele județene.  La nivelul judeţului  Bihor, 

rezultatele elevilor la etapa naţionlaă a Olimpiadelor Interdisciplinare și a Concursurilor profesionale 

2017-2018  s-au materializat în : 1  premiu I, 1 premiu II, și 6 mențiuni la Olimpiadele naționale iar 

la Concursurile profesionale(pe meserii)  1 premiu I și o mențiune, conform datelor din tabelele de 

mai jos, rezultate comparabil egale cu cele din anul anterior. 

Rezultatele elevilor la Olimpiadele  şcolare  la disciplinele din aria curriculară  –

TEHNOLOGII    

Faza națională-2017/2018 

 

Nr.  

Crt. 

Numele  și 

elevului 

Şcoala de 

provenienţă 

Numele 

profesorului 

pregătitor 

Clasa Materia/Spec

ialitatea 

Locul 

obținut 

1 Luca Teodora Liceul Tehnologic 

nr.1 Dobrești 

Plop Florica XII-a Industria 

textilă și 

pielărie 

premiul I 

2 Pavel Paul Marius C.T. ' Traian Vuia 

Oradea'' Oradea 

Lăcătușu Simona 

Varga Violeta 

Dumea Dan Lucian 

XI-a Industria 

textilă și 

pielări 

premiul 

II 

3 Mermeze George C.T . '' Traian Vuia 

Oradea'' Oradea  

Popa Petre, Postole 

Greta, Bunea 

Vasile 

XI-a Mecanică Mențiune 

4 Beke  cătălin sorin C.T.  ' ' Traian 

Vuia Oradea'' 

Oradea 

Popa Petre, 

Negrean Simona, 

bunea Vasile, 

Bordea Ioana 

XII-a Mecanică Mențiune 

5 Szilagyi T.Z. 

Krisztian-Tibor 

C.T. Alexandru 

Roman Aleșd 

Oros Irina 

Vasile Valeria 

XI-a Electrotehnică Mențiune 

6 Popa Emanuel 

nicodin 

C.T. Ioan Ciordaș 

Beiuș 

Popa Floare XI-a Prelucrarea 

lemnului 

Mențiune 

7 Ruge Teodora C.Econnomic 

Partenie Cosma 

Oradea 

Vașadi Marioara, 

Popa Ileana,  

Scarlat Alice 

Dan Laura 

XI-a Economic,ad

ministrativ,po

ștă 

Mențiune 

8 Pancu Amalia 

rebeca 

Colegiul tehnic 

Ioan Ciordaș 

Beiuș 

Cighir Claudia, 

Pașcalău Aurelia, 

Haneș Mihaela, 

Szatmari Edit, Ille 

Casian 

XII-a Economic,ad

ministrativ,po

ștă 

Mențiune 
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 Rezultatele elevilor la CONCURSURILE PE MESERII  2017/2018 

 

Nr.  

Crt. 

Numele  și 

elevului 

Şcoala de 

provenienţă 

Numele 

profesorului 

pregătitor 

Clasa Materia/Speciali

tatea 

Locul 

obținut 

An de 

studiu 

1 Haidu Andrea Liceul Tehnologic 

nr.1 Dobrești 

Plop Florica XI-a Industria textilă și 

pielărie-

Confecționer 

produse textile 

premiul I  

2 Bronț Ștefan 

Călin 

C.T. ' Mihai 

Viteazul Oradea'' 

Oradea 

Gavriș Mihaela 

Patricia 

Popa Lavinia 

XI-a Turism și 

alimentație-

Ospătar 

mențiune  

                

3.Activităţi metodice şi ştiinţifice;  

În anul şcolar 2017-2018, activitatea metodică desfăşurată la nivelul disciplinelor din aria 

curriculară Tehnologii a vizat următoarele aspecte: 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul Consfătuirilor 

judeţene ale cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii; 

 Au fost stabilite 10 cercuri metodice pe domeniile de specialitate şi au fost desemnaţi 

responsabilii din rândul profesorilor metodişti; 

 Fiecare cerc metodic şi-a stabilit activităţile în concordanţă cu obiectivele stategice ale ISJ 

Bihor şi ale  sistemului de învăţământ profesional şi tehnic, iar activităţile propuse au fost în 

concordanţă cu acestea; 

 Dezbaterea  documentelor normative, pentru fiecare formă de învăţământ, profil şi 

specialitate în care se realizează formarea iniţială şi instruirea elevilor; 

 Proiectarea activităţii didactice  în concordanţă cu  cerinţele curriculum-ului naţional în 

scopul creşterii calităţii educaţiei, a formării iniţiale şi profesionalizării tinerilor; 

 Promovarea unor  strategii de învăţare activ-formative, cu caracter participativ; 

 Instituirea, în procesul de învăţare, a unei relaţii profesor-elev  de cooperare şi colaborare 

în parteneriat; 

 Promovarea unor strategii privind asimilarea şi aplicarea unor noi metodologii de evaluare 

a rezultatelor şcolare şi a progresului în învăţare; 

 Dezvoltarea resurselor materiale şi umane ale şcolilor conform profilului de pregătire 

profesională a elevilor; 

 Dezvoltarea de relaţii de colaborare interinstituţională în sprijinul integrării sociale a 

absolvenţilor, a promovării, în comunitate, a unei imagini pozitive privind formarea 

profesională iniţială şi continuă realizată prin unităţile de învăţământ profesional şi tehnic. 

 Implementarea unor politici educaţionale privind  egalitatea şanselor  în educaţia 

permanentă a elevilor şi  absolvenţilor.   
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Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de inspecţie şcolară a fost organizată  şi 

aprobată selectia metodiştilor pe fiecare domeniu de specialitate. Pentru anul şcolar 2017-

2018 corpul profesorilor metodişti a inclus 15  cadre didactice, profesori cu performanţe 

deosebite în activitatea didactică, şi metodică. 

4. Activităţi de formare.  

         O  mare parte dintre cadrele didactice  IPT  din judeţ  sunt beneficiarii de cursuri de formare în 

cadrul proiectelor POS DRU desfășurate în ultima perioadă,  a căror beneficiar sau partener a fost 

ISJ Bihor, 3 dintre aceste proiecte  adresandu-se în special cadrelor didactice de specialităţi 

tehnologice.  

        Pe lângă acestea  trebuie amintită şi formare  prin cercurile pedagogice , şedinţele de catedră, 

inspecţiile  curente ,  speciale şi tematice, cursuri  organizate de CCD Bihor dar şi  autoperfecţionarea. 

        În anul școlar 2017-2018 multe unităţi şcolare IPT din judeţ  au derulat proiecte 

internaționale  în calitate de beneficiar sau partener, ca de ex.   C.T. ’Traian Vuia’’ Oradea, 

C.T. ’’C-tin Brâncuşi’’ , C.T. ’’Alex.Roman’’ Aleşd,  C.T. ’’Mihai Viteazul’’ Oradea, C.T. 

’’Unirea’’ Ştei, C.T. ’’Ioan Ciordaş’’ Beiuş,  C.Ec. ’’Partemie Cosma’’  Oradea, Colegiul 

Agricol Valea lui Mihai și altele în care au fost implicațe o bună parte din cadrele didactice 

de specialități tehnologice. 

       Amintim şi faptul că între ISJ BIHOR și Primăria Oradea există un protocol de 

colaborade privind  dezvoltărea IPT şi în special a parteneriatelor cu agenţii economici din 

Parcul Industrial Oradea , parteneriat în care sunt cuprinse unitățile școlare IPT din municipiul  

Oradea în special Colegiul Tehnic ’’ Traian Vuia’’ Oradea, dar și Liceul Tehnologic 

Agroindustrial “Tamas Aron” Borș, C.T. “Constantin Brâncuși” Oradea. O parte dintre 

cadrele didactice de specialități tehnologice de la Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea au 

participat la stagii de formare în întreprindere. 

      În anul școlar 2017-2018, s-a organizat prin CCD Bihor formarea tuturor metodiștilor 

pentru aria curriculară Tehnologii, prin derularea cursului Expert în evaluarea cadrelor 

didactice. 

 

 

3.15.Învăţământ special şi special integrat 

 

Diagnoza procesului educaţional 

 În anul şcolar precedent monitorizarea externă s-a realizat, în toate unităţile de învăţământ 

special,  prin inspecţii tematice precum şi prin cele de specialitate, prin participarea la diverse acţiuni 

educative realizate la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ special din sector, prin participare la 

cercuri  pedagogice, consilii profesorale, discuţii cu părinţii şi elevii. 

Inspecţiile tematice au vizat: 

- Monitorizarea activităţii de elaborare a documentelor de proiectare managerială la nivelul 

conducerii unităţilor de învăţământ şi la nivelul comisiilor/catedrelor; 

- Monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare-recuperare; 

- Monitorizarea activităţii personalului didactic auxiliar; 

- Consilierea, îndrumarea şi controlul proceselor de constituire a catedrelor şi a 

formaţiunilor de studiu; 

- Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de formare şi perfecţionare; 

- Monitorizarea centralizării și soluționării scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor; 
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- Monitorizarea demersurilor de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în mediul 

şcolar şi în proximitatea acestuia; 

- Analiza măsurilor de reducere şi prevenire a fenomenului de abandon şcolar şi 

absenteism, 

- Monitorizarea activităţii de  consiliere şi orientare, a activităţilor educative. 

Constatări: 

 Proiectele de dezvoltare instituţională sunt întocmite conform cerinţelor metodologice în 

vigoare, prezentându-se date despre: viziunea şi misiunea unităţii, cultura organizaţională, 

elemente de diagnoză cu analiza SWOT, analiza PESTE, prognoza, ţinte şi opţiuni strategice. 

Ţintele strategice pun accent pe proiectarea unui nou stil de management, schimbarea atitudinii 

cadrelor didactice pentru realizarea obiectivelor, crearea unui climat de siguranţă pentru elevi, 

promovarea atitudinii participative a partenerilor sociali, în special părinţii, creşterea calităţii 

educaţiei, adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele existente pe piaţa forţei de muncă- acolo 

unde se impune acest aspect, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, implicarea în activităţi 

de cooperare europeană.   

 Comisiile metodice sunt corect constituite, responsabilii acestora sunt numiţi prin decizia 

directorului unităţii. Activităţile de comisie metodică se desfăşoară lunar, conform planificărilor 

realizate la începutul anului şcolar. Activităţile metodice care se desfăşoară la nivelul instituţiilor 

au un caracter practic-aplicativ, interactiv, dezbat teme de interes major pentru cadrele didactice. 

În toate unităţile de învăţământ sunt constituite, prin decizii ale directorilor Comisiile pentru 

situaţii de urgenţă; s-au efectuat exerciţiile de alarmare şi evacuare în caz de incendii; planurile 

de evacuare sunt afişate la loc vizibil; sunt semnate fişele individuale de către personalul didactic, 

nedidactic şi didactic auxiliar.  

 Serviciul pe şcoală este organizat  în toate instituţiile. În toate unităţile de învăţământ există 

un registru al cadrului didactic de serviciu pe şcoală, în care aceştia consemnează evenimentele 

zilnice. 

  În fiecare instituţie există planificarea activităţii consiliului profesoral, a consiliului de 

administraţie, a activităţilor care se desfăşoară cu părinţii; se constată o diversificare a 

activităţilor desfăşurate cu părinţii, mai ales la nivel preşcolar, primar şi gimnazial.  

 Activităţile din cadrul săptămânii ,,Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun!” au fost 

interesante, atractive pentru copii, au urmărit stimularea capacităţii de comunicare, de expresie, 

de dezvoltare a autonomiei personale şi sociale 

 S-a realizat monitorizarea concretă a absenteismului, prin implementarea la nivelul şcolilor 

a unor măsuri concrete de a creşte atractivitatea şcolii, de a promova un sistem sănătos de valori 

în rândul elevilor şi de a îmbunătăţi relaţia şcoală-familie; atât părinţii cât şi elevii trebuie să 

conştientizeze importanţa studiilor în  educarea și formarea pentru o meserie și integrarea socio-

profesională a copiilor lor; la toate orele de consiliere s-a lucrat individualizat şi diferenţiat astfel 

încât s-a fructificat fiecare abilitate, înclinaţie care vine în sprijinul copilului cu C.E.S; 

colaborarea cu familia, cu asistenții sociali din primării, cu poliția în scopul prevenirii  

absenteismului și a abandonului școlar sunt priorități pentru unităţile şcolare alături de 

gestionarea corectă a situațiilor și elevilor aflați în situații de risc. 

 În prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar s-au vizat următoarele : 

OBIECTIVE : 

o Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în 

cadrul şcolii; 
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o Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul 

şcolilor; 

o Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

o Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

o Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

o Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei 

şcolare în rândul diferitelor categorii de elevi şi la nivelul opiniei publice, în scopul 

sensibilizări acestora; 

o Realizarea comunicării interinstituţionale; 

o Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

o Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu 

pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, 

identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în 

situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

o Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

o Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de 

către elevi şi profesori a unor semne distinctive; 

o Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

o Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

o Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 

o Cooperarea interinstituţională (şcoală- Poliția de Proximitate, Poliția Locală, Jandarmerie-

Centru de Mediere, Biblioteca Județeană) în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a 

activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

o Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

o Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

o Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter 

sportiv (fotbal,volei, handbal, jocuri sportive); 

o Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

o Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme 

de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consiliere în orele de 

întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

o Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

o Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”. 

o Prin monitorizarea concretă a absenteismului, prin implementarea la nivelul şcolii a unor 

măsuri concrete de a creşte atractivitatea şcolii, de a promova un sistem sănătos de valori în 

rândul elevilor şi de a îmbunătăţi relaţia şcoală-familie, se pot face progrese în prevenirea şi 

reducerea absenteismului şi indirect, a abandonului şcolar. 

 Portofoliul asistentului social conţine anchete sociale realizate precum şi studii de caz, fişa 

postului, plan de muncă anual,  dovezi ale colaborării cu familia, DGASPC, cadrele didactice 

din instituţie, situaţii întocmite, cursuri de formare. 
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 Asistentul social întocmeşte şi sprijină părinţii în realizarea dosarului în vederea înscrierii în 

învăţământul special, completează registrele matricole cu disciplinele conform planurilor-cadru  

în vigoare, promovează oferta educaţională a instituţiei în comunitate,  este implicat în 

numeroase parteneriate educaţionale precum şi în comisii la nivelul şcolii cum ar fi comisia de 

prevenire şi combatere a violenţei, comisia pentru prevenirea abandonului şcolar. 

 Instructorii de educaţie extraşcolară, pedagogii şcolari au un portofoliu bogat care conţine 

documente personale, fişa postului, repartiţia copiilor pe grupe, proces-verbal de prelucrare a 

regulamentului internatului, programarea turelor vizată de director, planificarea lunară a 

activităţilor din internat vizată de director, documete doveditoare ale cursurilor de formare 

finalizate; ca documente justificative ale activităţilor desfăşurate, instructorii de educaţie 

extraşcolară au portofolii cu lucrările copiilor de la grupă, fişe de lucru realizate, procese-verbale 

ale activităţilor realizate 

 Ca tendinţă generală a evoluţiei procesului de învăţământ din Bihor se constată creşterea 

numărului de elevi cu dizabilităţi mintale severe, autism sau elemente de autism, deficienţe 

asociate din grădiniţele speciale şi şcolile cu clasele I- X. Acest fapt a presupus o schimbare 

majoră, la nivelul fiecărei instituţii, a modului de organizare a spaţiilor, o regândire a defăşurării 

procesului instructive-educativ şi terapeutic-recuperator. 

  

 Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

În activităţile didactice, terapeutic-recuperatorii se utilizează curriculumul aprobat pentru 

elevii cu dizabilităţi mintale de diferite grade, asociate sau curriculumul învăţământului de masă, 

adaptat , în cazul celor cu dizabilităţi senzoriale. 

Asistenţele la ore au relevat aspecte pozitive: competenţele bune ale cadrelor didactice privind 

planificarea învăţării, capacitatea de organizare a mediului fizic şi social pentru a răspunde cerinţelor 

de grup, vârstă şi individuale, demersuri didactice centrate pe elev, individualizarea acestora prin 

conceperea şi implementarea programelor de intervenţie personalizate. Integrarea şi aplicarea unor 

metode moderne, cum ar fi teatrul experienţial, terapia ABA, meloterapia, terapia SHERBORNE, 

stimularea bazală, implică participarea efectivă a cadrului didactic în activităţi, acesta constituindu-

se ca partener al copilului în demersul de construire a propriei personalităţi. Se constată dificultăţi în 

selectarea optimă a strategiilor didactice integrate în activităţi, mai ales de către cadrele didactice 

debutante, precum şi în realizarea evaluării formative a învăţării. 

Echipele de cadre didactice au realizat  evaluarea iniţială a fiecărui elev pe ariile principale 

de interes: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte, educaţie tehnologică, 

autonomie personală şi socială. Colectivele de cadre didactice au elaborat probe, diferenţiate pe 

vârstă, grade de deficienţă, nivelul actual al achiziţiilor elevilor/copiilor, au realizat intrepretarea 

rezultatelor obţinute. 

 Pentru toţi elevii cu dizabilităţi severe, profunde sau asociate se întocmesc programe de 

intervenţie personalizate, astfel încât procesul terapeutic/recuperator este individualizat. Notarea 

acestor elevi se realizează, de obicei, prin calificative. În funcţie de categoriile de copii cu care se 

lucrează, cadrele didactice utilizează metode diferite, atât cele tradiţionale, activ-participative şi 

de grup, cât şi cele specifice tipului de dignostic: terapia ABA, terapia PECS, terapia TEACH, 

terapia SHERBORNE, stimulare bazală, meloterapie, hipioterapia, teatru experienţial etc. În acest 

sens, există o preocupare continuă privind dotarea claselor, cabinetelor de terapii specifice şi a 

celorlalte săli specializate prin achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice moderne.         

Baza materială a instituţiilor de învăţământ este bună, acestea beneficiind de calculatoare, 

laptopuri, videoproiectoare, imprimante multifuncţionale, softuri educaţionale pe diverse domenii 

de intervenţie. În acest sens, există o preocupare continuă privind dotarea claselor, cabinetelor de 
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terapii specifice şi a celorlalte săli specializate, prin achiziţionarea de materiale şi mijloace 

didactice moderne. În toate instituţiile de învăţământ special există cabinete specializate pentru 

terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, ludoterapie, educare psihomotrică, săli de sport, în 

unele şcoli există săli destinate formării autonomiei personale precum şi săli de relaxare. 

Alte aspecte: 

 Consiliul consultativ pentru învăţământ special şi special integrat, profesori psihologi este 

format din 11 membri; 

 A fost organizată activitatea profesorilor metodişti din judeţ.  

 Activitatea de formare, de perfecţionare a cadrelor didactice se relizează prin comisii 

metodice, 10 cercuri pedagogice, consfătuiri, consilii profesorale, susţinerea gradelor 

didactice, cursuri de formare derulate prin C.C.D.Bihor, participare la simpozioane, 

conferinţe, burse de formare în alte ţări, interasistenţe. În anul şcolar trecut toate cadrele 

didactice au participat la cel puţin un curs de formare în domeniul specialităţii iar un număr 

mare de cadre didactice au urmat cursuri pentru învăţarea limbajului mimico-gestual. De 

asemenea, se constată o preocupare crescută pentru dezvoltarea de competenţe specifice 

diferitelor tipuri de terapii specifice recuperării copiilor cu CES; 

 Anual se realizează sărbătorirea zilei de 3 Decembrie- Ziua persoanelor cu dizabilităţi- în 

toate instituţiile de învăţământ special şi special integrat din judeţ, prin acţiuni specifice; 

 Participarea instituţiilor de învăţământ special şi special integrat la Festivalul de colinde de 

Crăciun organizat la Teatrul de Copii şi Tineret „Arcadia” Oradea de către CŞEI „Orizont” 

Oradea, la festivalului ,,Special Kids” organizat de CŞEI Nr. 1 Oradea, copiii obţinând 

numeroase premii; 

 Festivalul internaţional „Flori de mai”, cuprins în CAEN 2017, organizat de CSEI „Orizont” 

Oradea s-a bucurat de o largă participare naţională şi internaţională;  

 Ca o premieră, în acest an au participat la festivalurile organizate în învăţământul special şi 

deţinuţii din clasele de la Penitenciarul Oradea, la secţiunile Expoziţie; 

 Sistematic se desfăşoară acţiuni sportive sub egida Special Olimpics România ; 

 Există un număr mare de proiecte internaţionale, naţonale şi locale in care sunt implicate 

unitatile de invatamant special, CSEI nr.1 Oradea  avand titlul de Şcoală europeană. 

 Toţi copii/elevii prezentaţi de serviciul de evaluare din cadrul CJRAE Bihor Comisiei de 

orientere şcolară şi profesională au fost orientaţi, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei spre 

instituţii de învăţământ, spre tipuri de terapii adecvate. Relevăm dificultatea asigurării 

serviciilor de sprijin pentru copii/elevii integraţi de pe raza judeţului, datorită limitării 

numărului de posturi pentru acest domeniu de activitate. Ca urmare a acestui fapt, un număr 

mare de elevi nu pot beneficia de aceste servicii, mai ales în mediul rural, deşi există solicitări 

în acest sens din partea cadrelor didactice, a conducerilor  unităţilor de învăţământ. Situaţia 

este similară şi la nivelul încadrării unităţilor de învăţământ cu consilieri şcolari şi profesori 

logopezi, apreciind că numărul acestora este insuficient faţă de cazuistica cu care ne 

confruntăm. 

 În învăţământul de masă constatăm mari dificultăţi în tratarea diferenţiată şi individualizată a 

copiilor/elevilor, noţiunea de curriculum adaptat rămânând doar, deseori, la nivel ideal, mai 

ales în ciclul gimnazial şi liceal.  

 

3.16.Arte 
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Analiza calității activității din perspectiva monitorizării și evaluării prin inspecții școlare. 

 

Învățământul artistic se realizează cu preponderență în mediul urban. În mediul rural 

majoritatea orelor de educație plastică și educație muzicală sunt date în completare de catedră, orele 

de arte fiind date cadrelor didactice de alte specialități, fapt care conduce la nivelul scăzut de pregătire 

el elevilor, neimplicarea lor în proiecte și concursuri, sau eventual o implicare la un nivel de pregătire 

inferior nivelului de studiu. La școlile din mediul rural unde predă profesor de specialitate, elevii au 

fost implicați în proiecte educativ artistice și s-au obținut rezultate la concursuri. De aceea este 

necesar ca orele să fie predate de cadre didactice specializate pe specialitatea lor. 

Învățământul artistic se realizează la  

-nivel specializat, în cadrul Liceului de Arte Oradea, secțiunile: muzică și arte plastice. 

-nivel de cultură generală (educația plastică și educația muzicală din învățământul general de masă). 

Se studiază în gimnaziu și la unele profile în liceu. 

 

Rezultate la olimpiade și concursuri 

 

În cadrul învățământului specializat  

   Rezultate Olimpiade naționale:  8 premii 

 

Premiul I :      3 premii (canto classic, pian, arte textile) 

Premiul II :     2 premii (pian, flaut, clarinet)  

Premiul III :    2 premii (canto popular, pian)  

Mențiune :     1 premiu (flaut) 

 

Concursuri de specialitate: 2 concursuri (Tinere Talente și Festivalul Czerny) 

     

 În cadrul învățământului general de masă 

   

   Locul I - Olimpiada Națională Corală,  obținut de Corul Școlii Gernerale SZACSVAY IMRE 

Oradea. Dirijor prof, Kiss Tunde. 

 

   Concursuri județene: 2 concursuri organizate de I.S.J.Bihor pe specialitățile: 

Educație plastică: Pictați cu Noi - 32 premii 

Educație Muzicală: Cântați cu Noi – 130 de premii (muzică de diverisment, muzică clasică, muzică  

populară) 

 

  Proiecte educative de arte și concursuri artistice demarate si/sau implementate în Județul Bihor 

- Ateliere muzicale pentru tineret; I.S. J. Bihor în parteneriat cu Facultatea de Arte -Universitatea 

Oradea  

- Jocurile Olimpice în imaginația copiilor; Concurs MEN 

- Parfumul anotimpurilor – concurs de peisaje; C. N. „Iosif Vulcan” Oradea 

- Copiii - Prietenii soarelui; C.C.D. Bihor 

- Prietenul meu tramvaiul; I.S.J. Bihor și O.T.L. S.A. Oradea.În fiecare an școlar un tramvai(sau un 

autobuz) este decorat cu un autocolont cu lucrările plastic ale elevilor. Oradea are deja 3 autobuze si 

2 tramvaie, și este singurul oraș din Romănia care oferă această șansă elevilor. 

- Student pentru o zi, profesor pentru o viață, I.S. J. Bihor în parteneriat cu Facultatea de Arte -

Universitatea Oradea  
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- Ascultă 5 minute de muzică clasică, Proiect national în parteneriat M.E.N. cu S.R.R. Radio România 

Muzical. Locul I din România. 

 

A crescut numărul activităților artistice și a proiectelor educativ-artistice față de anul școlar trecut 

datorită implicării cadrelor didactice de educație plastic și de educație muzicală în proiecte noi. 

Implicarea altor instituții în proiecte de parteneriat comune a stimulat creșterea elevilor implicați, 

numărul și calitatea expozițiilor realizate în comun. Au fost atrase cadre didactice din alte specialități 

în proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică, (Proiect national în parteneriat M.E.N. cu S.R.R. 

Radio România Muzical). Astfel a crescut exponențial numarul de cadre didactice implicate și 

numărul elevilor participanți la proiect, de la 977 de cadre didactice in anul trecut  la 1350 de cadre 

didaqctice  în anul școlar 2017-2018, iar numărul elevilor a crescut de la 32.000 la peste 40.000. 

Astfel Județul Bihor se situează pe primul loc pe țară cu cei mai mulți participanți, al treilea an 

consecutiv.  

 

Activități metodice și științifice 

În anul școlar 2017-2018 au fost păstrat numărul de 11 metodiști de arte, 7 de muzică și 4 de educație 

plastică 

În anul școlar 2017-2018 au avut loc 37 de inspecții de specialitate, 23 de muzică și educație 

muzicală, și 14 de educație plastică, din care 8 inspecții au fost realizate de inspector și 29 de 

metodiști.  

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice este tot mai ridicat. Majoritatea cadrelor didactice de arte 

au gradul I. Acest fapt a atras după sine nivelul tot mai ridicat de pregătire al elevilor, rezultatele tot 

mai bune la olimpiadele și concursurile școlare. 

 Toti profesorii de educație plastică înscriși la definitivat,  inspectați si pregatiți prin cadrul CCD 

Bihor, de inspectorul de specialitate şi-au luat Examenul de definitivare în învățământ.  

 

Activități metodice și științifice 

Cadrele didactice de arte s-au implicat în cursuri de formare, mai ales metodiștii, fiind interesați de 

cumulul de credite tranferabile. 

 În acest sens, în anul școlar 2017-2018, cadrele didactice de arte au participat la Cursul EXPERT ÎN 

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE organizate prin C.C.D. Bihor, curs la care am participat 

ca formator la modulul de specialitate. Cursul a fost destinat cadrelor didactice metodiste sau nu, care 

vor deveni evaluatori la examanele naționale de definitivare sau de titularizare în învățământ. 

De asemenea profesorii de arte au participat la Cursuri susținute prin Asociația TopFormalis și C.C.D. 

Bihor. Cadrele didactice au participat la 3 tabere de creație și dezvoltare profesională (pictură, 

scultură, olărit), organizate de  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Bihor. 

 

3.17. Religie 

 

Inspecția școlară la disciplina religie:  

 

La nivel disciplinei religie în anul școlar 2017-2018 inspecția școlară a fost realizată de către 

inspectorul școlar de specialitate şi profesorii metodişti de la cultul ortodox, romano-catolic, 

reformat, baptist și penticostal. Analiza acestei componente evidenţiază pe de o parte preocupare din 

partea unei categorii semnificative de cadre didactice față de activitatea centrată pe elev, utilizarea 
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unor strategii didactice moderne şi interes spre dezvoltarea unor activităţi extraşcolare de calitate cu 

impact educativ – moral, iar pe de altă parte utilizarea în continuare de către cadrele didactice a unor 

strategii didactice expozitive ce menţin elevul în calitate de spectator al procesului instructiv-

educativ. Participarea la diverse cursuri de formare care au avut ca tematică optimizarea utilizării 

metodelor de învățământ, gestionarea și coordonarea procesului instructiv-educativ aducând cadrelor 

didactice plus valoare în ce privește calitatea actului pedagogic. Lipsa manualelor școlare la mai 

multe niveluri de învățământ nu reușește să stimuleze dezvoltarea sau exersarea unor deprinderi de 

creativitate . Mai sunt încă situații în care este necesară particularizarea discursului didactic în funcţie 

de profil, specializarea urmată de elevi, ori particularităţile de vârstă şi intelectuale ale elevilor. În 

general profesorii de religie cu toate aceste considerente dovedesc o preocupare constantă pentru 

diversificarea strategiilor de învățare desfășurând de asemenea activități educative diverse, 

complementare procesului instructiv-educativ. Această analiză a determinat identificarea și 

propunerea unor cursuri de formare atractive și necesare profesorilor de religie care să asigure 

atractivitatea procesului instructiv-educativ pe de o parte, precum și creșterea performanței școlare. 

 

Proiecte, Programe, Conferinţe 

 

          Procesul instructiv-educativ este valorizat prin programe educative diverse și complexe care 

implică un număr mare de elevi. Activitățile cu caracter extracurricular reprezintă la nivelul 

disciplinei religie o componentă foarte importantă. Structura programei școlare și specificul orei de 

religie, favorizează și impune dezvoltarea de programe educative extrașcolare care sunt 

complementare procesului instructiv-educativ, dezvoltând parteneriatul școală-biserică-comunitate. 

          În colaborare cu  Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Liceul Ortodox ”Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea, Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea, Carrefour România, dar și alți parteneri, 

în anul școlar 2017-2018 au fost organizate mai multe evenimente de o amploare semnificativă:  

 Festivalul de colinde  ”Noi umblăm a colinda” ediția a XIII-a la care au participat 35 grupuri 

de colindători din județul Bihor: Școala Gimnazială Nr. 1 Balc, structura Școala Gimnazială 

Almașu Mic, Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz, Școala Gimnazială Nr.1 Bulz, structura Școala 

Primară Nr. 1 Munteni, Școala Gimnazială Nr. 1 Sâmbăta, Școala Gimnazială Nr. 1 Aștileu, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești, Școala Gimnazială Nr. 1 Răbăgani, Școala Gimnazială Nr. 

1 Brusturi, Școala Gimnazială Nr. 1 Brusturi, structura Școala Gimnazială Țigănești plus 

Școala Gimnazială Cuieșd, Școala Gimnazială Nr. 1 Chijic, Școala Gimnazială Nr. 2 

Bucuroaia, Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia, Liceul Tehnologic Dobrești, Liceul Tehnologic 

Dobrești, structura Școala Gimnazială Luncasprie, Liceul Tehnologic Dobrești, structura 

Școala Gimnazială Hidișel, Liceul Tehnologic Dobrești, structura Școala Gimnazială Topa de 

Sus, Școala Gimnazială Nr. 1 Hidișelu de Sus, Școala Gimnazială Curtuișeni, structura Școala 

Gimnazială Nr. 2 Vășad, Liceul Tehnologic Suplacu de Barcău, Liceul Teoretic Bratca, Școala 

Gimnazială Nr. 2 Beznea, Școala Gimnazială Șimian, Școala Gimnazială Săliște de Vașcău, 

structura Școala Primară Crișcior, Școala Gimnazială Săliște de Vașcău, structura Școala 

Primară Poieni, Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman" Aleșd, Liceul Teoretic ,,Nicolae Jiga" 

Tinca, structura Școala Gimnazială Gurbediu, Școala Gimnazială Cociuba Mare, Școala 

Gimnazială Pietroasa, structura Școala Gimnazială Chișcău, Școala Gimnazială Căbești, 

Școala Gimnazială Câmpani, Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia" Oradea, Colegiul Tehnic Vadu 

Crișului, Școala Gimnazială Butani, Școala Gimnazială ,,Nicolae Popoviciu" Beiuș, Liceul 

Teoretic ,,Onisifor Ghibu" Oradea, Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir" Oradea Festivalul 

a fost precedat de o paradă a costumelor populare în Municipiul Oradea, care s-a încheiat în 

catedrala Învierea Domnului. 
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 Expoziția de desene și icoane ”Nașterea Domnului-popas duhovnicesc” ediția a XIII-a la 

Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea 

 Expoziția de desene și icoane ”Patimile și Învierea Domnului” ediția a XIII-a la Palatul 

Copiilor și Elevilor din Oradea 

 Festivalul de pricesne care a reunit aproximativ 1000 de elevi de la peste 50 de unități de 

învățământ, s-a desfășurat în acest an în Almașu Mic, Roșia, Tinca, Aleșd și Oradea. 

 Ateliere de creație organizate în săptămâna Patimilor la Palatul Copiilor și Elevilor din 

Oradea la care au participat elevi de la unități de învățământ din municipiul Oradea și județul 

Bihor.  

 Olimpiada de religie la toate cultele s-a desfășurat fiind parcurse toate etapele: diseminarea 

regulamentului concursului, monitorizarea fazei pe școală, organizarea etapei locale și a celei 

județene pentru toate confesiunile conform metodologiei de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare. Pentru etapa locală și județeană la clasele V-VI am coordonat și 

elaborarea subiectelor și a baremelor de corectare de către echipe constituite la nivelul fiecărei 

confesiuni, respectiv evaluarea lucrărilor și stabilirea premiilor. 

 Olimpiada de religie romano-catolică etapa națională desfășurată la Oradea în perioada 

03-05 aprilie 2018 

 Concursul interjudețean ”Pe urmele vocației” pentru elevii de la specializarea teologie 

romano-catolică din cadrul liceelor teologice s-a organizat la Oradea de către Liceul Romano 

Catolic ”Szent Laszlo” Oradea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor.   

 Concursul interjudețean ”Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate”, concurs 

cuprins în Calendarul Concursurilor Interjudețene și Regionale pe anul calendaristic 2017 a 

reunit elevi de la ciclul primar, gimnaziu și liceu, reprezentând mai multe județe ale țării și 

Municipiul București  

 Simpozionul Național ”Roman Ciorogariu- spirit european” desfășurat la nivel național în 

parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Universitatea din Oradea, Liceul 

Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea și Casa Corpului Didactic Bihor 

Manifestarile științifice și culturale au vizat în raport cu anul școlar precedent un număr mai 

mare de beneficiari. Programele derulate au fost îmbunătățite, iar feed-backul a fost din partea 

celor implicați, unul pozitiv. 

 

 

3.18.Minorităţi naţionale 

 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII LA LIMBILE MATERNE:  

SLOVACĂ ȘI RROMANI 

 

 

1. LIMBA SLOVACĂ 

 

În anul școlar 2017-2018, unitățile de învățământ în care s-a desfășurat predarea integrală în limba 

slovacă, au fost următoarele: Liceul Teoretic ”Jozef Kozáček” Budoi, Școala Gimnazială nr. 1 Șinteu, 

Școala Gimnazială nr. 1 Șerani, Școala Primară Varasău, Școala Primară Sacalasău Nou, Școala 
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Primară Vărzari, Școala Primară Valea Cerului, G.P.N. Aleșd. În anul școlar 2017-2018, situația 

statistică a elevilor din școlile cu predare în limba slovacă s-a prezentat astfel: 

 

Nivel Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Total 

Nr. elevi  64 89 72 66 291 

Nr. cadre 

didactice 

1 10 34 45 

  

 Principala problemă cu care se confruntă învățământul în limba slovacă este scăderea 

populației școlare, și implicit a numărului de cadre didactice. Comparativ cu anul școlar 2016-2017, 

numărul total de copii și elevi a scăzut cu 2, iar numărul educatoarelor cu 1. În urma scăderii 

numărului de copii, grădinița GPN Varasău a fost închisă. 

Limba slovacă, ca și limba maternă, a fost studiată de 71 elevi din următoarele unități cu limba 

de predare română: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, Liceul Tehnologic nr. 1 Popești, 

Școala Gimnazială nr. 1 Derna, Școala Gimnazială nr. 1 Mădăras.  

 În perioada 21.04 – 23.04.2018, la Nădlac, județul Arad, s-a desfășurat Olimpiada națională 

de limba slovacă, la care a participat un număr de 12 elevi din clasele VII-XII. Elevii, care au obținut 

rezultate deosebite la această olimpiadă, sunt: 

 

 Olimpiada județeană de limba slovacă s-a desfășurat în data de 02.03.2018 la Liceul Teoretic 

„Jozef Kozaček”  Budoi, la care a participat un număr 19 elevi din clasele VII-XII.  

 

 

2. LIMBA RROMANI 

 

Învățământul cu predare integrală în limba rromani s-a desfășurat în două unități școlare:  

- 1 grupă de copii la grădiniță (10 copii) la Școala Gimnazială nr. 1 Bogei,  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Şcoala de proveniență Clasa Premiu Profesor 

pregătitor 

1 Mlinarcsik  A. Ana 

Renata 

Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

VIII M Chereji 

Elisabeta 

2 Frînca I.  Iana Maria Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

IX M Lașak Rujanca 

3 Iurișta S. Stanka Nikolka Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

X I Lașak Rujanca 

4 Vali Roxana Laura Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

XI M Lașak Rujanca 

5 Szlovak Laura Marienka Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

XI II Lașak Rujanca 

6 Iuraș I. David Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

XI III Lașak Rujanca 

7 Șuba I.  Elisabeta Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

XII M Lașak Rujanca 

8 Zifcsac  A. Andreika Liceul Teoretic „Jozef  

Kozáček”  Budoi 

XII III Lașak Rujanca 
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- 2 grupe de copii la grădiniță (50 de copii), clasa pregătitoare și a IV-a (52 de elevi) la Școala 

Gimnazială ”Puiu Sever” Ineu. 

Pe lângă aceasta, limba rromani ca și limba maternă este studiată de 626 de elevi în 10 unități 

școlare din localitățile: Bălnaca, Bogei, Dobrești, Drăgești (Tășad), Lăzăreni (Gepiș, Cărăndani), 

Tămașda, Tinca. 

Situația statistică a elevilor rromi pe nivele de studii este următoarea: 

 

Nivel Preșcolar Primar Gimnazial Liceal ADS Total 

Nr. elevi 

de etnie 

rromă 

2572 5472 3310 522 126 12002 

În comparație cu anul școlar precedent, se observă o ușoară scădere cu 42 de copii și elevi 

rromi.  

La olimpiada națională de limba rromani a participat  un număr de 5 elevi, dintre care o elevă 

a obținut premiul I: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învățământ 

Clasa Profesorii 

îndrumători 

Premiul 

1.  
Cordovan Adelina 

Beatrice 

Școala Gimnazială 

„Oltea Doamna” 

Oradea 

VII 

Cordovan 

Ionel,  

Micloș Maria 

I 

 

În vederea admiterii elevilor rromi în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat au fost alocate 

special 224 de locuri, iar în învățământul de stat profesional și dual au fost alocate 100 de locuri. 

Dintre acestea au fost ocupate doar 16 locuri la învățământul liceal și 5 locuri la învățământul 

profesional de stat.   

 

 

3.19.Învăţământ particular şi alternative educaţionale 

 

Educația este calea oricărui copil spre o viață mai bună. Ea presupune sacrificii, eforturi 

intelectuale, foarte multă muncă și ar trebui să reprezinte prioritatea permanentă a fiecăruia dintre 

noi. 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

169/299 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR 

În acest an școlar, preocuparea majoră a cadrelor didactice și a conducerii unităţilor de 

învământ particular din județul Bihor a fost desfășurarea unui proces educațional de calitate, al cărui 

rezultat să fie creșterea continuă a performanțelor școlare, dar și armonizarea demersului didactic cu 

standardele educaționale europene. 

În anul școlar 2017-2018, în judeţul Bihor au funcţionat un număr de 25 de unităţi de 

învăţământ particular preuniversitar din care 14 unități de învățământ sunt acreditate și 11 unități de 

învățământ sunt autorizate provizoriu de către A.R.A.C.I.P. 

 

 
 

Structura rețelei școlare pe nivele de învățământ este următoarea: pe nivel preșcolar sunt 15 

unități de învățământ din care : 6 grădinițe și unități de învățământ funcționează cu program normal, 

iar 11 cu program prelungit; pe nivel primar sunt 5 unități de învățământ; pe nivel gimnazial 

funcționează 2 unități de învățământ; pe nivel liceal funcționează 2 unități de învățământ, pe nivel 

professional 1 unitate de învățământ; pe nivel postliceal 6 unități de învățământ. Pe limbă de predare 

unitățile de învățământ particular se impart în: 24 de unități de învățământ cu predare în limba română 

și 1 unitate de învățământ cu predare în limba maghiară. Toate unităţile de învăţământ particular sunt 

instituţii de drept privat şi interes public.  

 

14; 56%

11; 44%

Unități de învățământ autorizate/acreditate 
A.R.A.C.I.P.

U.I. acreditate

U.I. autorizate
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Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nivel 

1. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEODOR" 

ORADEA 

 

PREŞCOLAR 

2. 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT AMERICANO-

ROMÂNĂ "CRINUL" ORADEA 
PREŞCOLAR 

3. 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL  EVANGHELICĂ 

LUTHERANĂ ORADEA 
PREŞCOLAR 

4. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "LUMINA" 

ORADEA 

 

PREŞCOLAR 

5. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "ELIM" HOTAR 

 

PREŞCOLAR 

6. 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SMILES" 

TILEAGD 

 

PREŞCOLAR 

6; 18%

11; 34%

5; 15%

2; 6%

3; 9%

6; 18%

Structura unităților de învățământ

G.P.N

G.P.P.

U.I. Primar

U.I. Gimnazial

U.I. Liceal

U.I. Postliceal
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7. ȘCOALA PRIMARĂ CREȘTINĂ PRORROMĂ TINCĂ 

PREŞCOLAR 

PRIMAR 

A II a Șansă - primar 

8. 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ELDAD" TULCA 

 

PREŞCOLAR 

9. 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "SAMUEL" 

TINĂUD 

 

PREŞCOLAR 

10. 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "SAMARITEANUL" 

ALEŞD 

 

PREŞCOLAR 

11. 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASA 

MINUNATĂ" ORADEA 

 

PREŞCOLAR 

12. 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "EFRATA" 

HIDIŞELU DE JOS 

 

PREŞCOLAR 

13. GRĂDINIȚA ”WINNIE ACADEMY” ORADEA 
 

PREȘCOLAR 

 
14. ȘCOALA PRIMARĂ ”WINNIE ACADEMY” ORADEA 

PRIMAR 

 

15. 
 

ȘCOALA PRIMARĂ AMERICANO - ROMÂNĂ ORADEA 

 

PRIMAR 

16. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "AGORA" 

ORADEA 

PREȘCOLAR 

PRIMAR 

GIMNAZIAL 

 

17. 
LICEUL "DON ORIONE" ORADEA 

PREȘCOLAR 

PRIMAR 

GIMNAZIAL 

LICEAL 

TEORETIC LICEAL 

TEHNOLOGIC 
 

18. 
LICEUL PARTICULAR  "HENRI COANDĂ" ORADEA 

LICEU 

TEHNOLOGIC LICEU 

VOCAȚIONAL 
19. LICEUL TEORETIC  "HENRI COANDĂ" ORADEA LICEU UMANIST 

 

20. 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGIANA" ORADEA POSTLICEAL 

21. ŞCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA POSTLICEAL 

22. ŞCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" ŞTEI POSTLICEAL 

23. ŞCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" BEIUŞ POSTLICEAL 

24. ŞCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" SĂCUENI POSTLICEAL 

25. ȘCOALA POSTLICEALĂ "VASILE GOLDIȘ" MARGHITA POSTLICEAL 
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Potrivit planului de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2017-2018, au fost propuse spre 

funcționare următoarele grupe și clase, pe nivele de învățământ: la nivel preșcolar - 50 grupe cu 880 

preșcolari; la nivel primar – 33 de clase cu 603 de elevi; la nivel gimnazial – 10 clase cu 199 de elevi; 

la nivel liceal – 13 clase cu 283 de elevi; la nivel profesional – 5 clase cu 118 elevi, la nivel postliceal 

– 76 de clase cu 1760 de elevi.  În urma analizei realizării planului de școlarizare s-au ocupat 

următoarele locuri: la nivel preșcolar - 48 grupe cu 800 preșcolari; la nivel primar – 33 de clase cu 

567 de elevi; la nivel gimnazial – 10 clase cu 174 de elevi; la nivel liceal – 13 clase cu 338 de elevi; 

la nivel profesional – 1 clase cu 7 elevi, la nivel postliceal – 65 de clase cu 1200 de elevi. 

 

 

 

În cursul anului școlar 2017-2018 au fost acreditate : nivelul liceal, filiera teoretică/ profil 

real/ specializarea științe ale naturii din cadrul Liceului ”Don Orione” din Oradea și nivelul postliceal 

la Școala Postliceală "Henri Coandă" Beiuș. 

 

 

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE 
       În anul şcolar 2017-2019, în judeţul Bihor au desfăşurat activităţi  instructiv-educative în cadrul 

alternativelor educaţionale  un numar de 12 unităţi de învățământ, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Unitate de învățământ Alternativă educațională/ 

nivel de învățământ 

1 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZACSVAY IMRE" ORADEA STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

3 LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" MARGHITA STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 
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Realizare plan 2017 - 2018

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

173/299 

 

 

4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE POPOVICIU” BEIUȘ STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

5 LICEUL TEORETIC "NICOLAE JIGA" TINCA STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

6 LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" SĂCUENI STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ZELK ZOLTAN" VALEA LUI 

MIHAI 

STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

8 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "EP. ROMAN 

CIOROGARIU" ORADEA 

STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

9 LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

10 COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALEŞD STEP BY STEP - NIVEL 

PRIMAR 

11 LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" 

ORADEA 

WALDORF - NIVEL 

PREŞCOLAR 

  

 În planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2017 – 2018 au fost prevăzute 60 de 

grupe/clase cu 1493 preșcolari și elevi: alternativa educațională Step-by-Step – 57 de clase cu 1423 

de elevi din care la secția română – 33 de clase cu 880 de elevi, la secția maghiară – 24 de clase cu 

543 elevi; alternativa educațională Waldorf – nivel preșcolar – 3 grupe cu 70 de elevi. 

 
     

 În cursul anului școlar 2017 – 2018 au funcționat 60 de grupe/clase cu 1460 preșcolari și elevi: 

alternativa educațională Step-by-Step – 57 de clase cu 1398 de elevi din care la secția română – 33 

de clase cu 871 de elevi, la secția maghiară – 24 de clase cu 527 elevi; alternativa educațională 

Waldorf – nivel preșcolar – 3 grupe cu 62 de elevi. 
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57; 95%

3; 5%

Structura învățământului alternativ din jud. Bihor - nivel 

preșcolar

Step by step

Waldorf
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CAPITOLUL IV. INSPECŢIA ŞCOLARĂ ŞI POLITICILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 
 

 

În anul şcolar 2017-2018 inspecţia şcolară s-a realizat pe baza Graficului unic de monitorizare 

şi control  cu numărul 17578 aprobat în C.A. din data de 17.10.2017 şi cu numărul 7154 aprobat în 

C. A. din data de 28.02.2018. 

Prioritatea Inspectoratului Școlar Județean este realizarea unei educații de calitate, la 

standarde europene, în care personalul didactic, elevul, părintele și membrii comunității să conlucreze 

pentru a facilita elevilor dobândirea competențelor necesare absolvirii învățământului  de bază, 

orientarea în carieră, orientarea spre piața muncii și spre învățământul superior. Considerăm că 

activitatea de îndrumare și control este o componentă importantă în realizarea obiectivelor propuse. 

Ca şi criterii pe bază căruia a fost întocmit Graficul unic de monitorizare putem aminti: 

 

 Monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenele naţionale: Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat 2017, precum şi a celor care înregistrează diferenţe mari între rezultatele la 

examenele naţionale şi evaluarea din şcoală ; 

 Intervalul dintre două inspecţii generale succesive;  

 Inspecţii de revenire la inspecţiile generale efectuate în anul şcolar precedent; 

 Inspecţii tematice; 

 Inspecţii speciale (în vederea susţinerii gradelor didactice)/inspecţii de specialitate (pe grupuri 

ţintă: profesori debutanţi sau în curs de calificare, etc); 

 Inspecţii de specialitate efectuate în şcolile care au înregistrat un procent redus de promovabilitate 

la examenele naţionale; 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special, alternativ sau 

particular; 

 Activităţi desfăşurate în Palatul  copiilor și elevilor,  cluburile copiilor și elevilor  şi cluburile 

sportive şcolare; 

 Respectarea planului cadru în toate unităţile şcolare; 

 Desfăşurarea cercurilor pedagogice la nivelul judeţului Bihor; 

 Cunoaşterea şi prezentarea în unităţile şcolare a  metodologiilor de organizare şi desfăşurare a 

examenelor naţionale, de admitere în liceu și învățământ profesional;  

 Acordarea de consiliere metodică şi pedagogică a cadrelor didactice debutante sau a celor cu 

rezultate slabe în activitatea didactică; 

 Monitorizarea calităţii actului managerial din instituţiile de învăţământ. 

 

4.1 Inspecţii şcolare generale 

 

 Inspecţiile şcolare generale s-au realizat pe baza OMECTS nr. 5547 din 2011 privind 

aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţâmănt preuniversitar. 

 Unităţile vizate au fost Şcoala Gimnazială„Ovidiu Drîmba” Lugaşu de Jos, Liceul 

Tehnologic Nr. 1 Şuncuiuş, Liceul Teoretic „Petofi Sandor” Săcueni şi Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Roman” Auşeu. 
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 După realizarea inspecţiei generale s-a întocmit câte un plan de măsuri pentru fiecare unitate 

care a fost implementat de cele patru unităţi de învăţământ.  Rezultatele implementării acestor măsuri 

de remediere  au fost verificate şi evaluate la inspecţiile de revenire la unităţile de învăţământ. 

 Constatările în urma inspecţiilor şcolare generale se referă la următoarele aspecte: 

- Documentele de proiectare strategică şi managerială nu sunt corelate în toate cazurile şi 

nu cuprind indicatori care să permită aprecierea gradului de implementare a obiectivelor; 

- Sunt elaborate regulamentele interne, fiind necesare introducerea referirilor clare şi 

concrete la realităţile din unităţile structuri; 

- Există preocupare consecventă pentru aplicarea legislaţiei în vigoare; 

- Este necesară o atenţie sporită asupra procesului de comunicare internă şi externă 

organizaţională, asupra realizării şi implementării de către fiecare unitate a strategiei de 

marketing; 

- Se impune valorificarea optimă a rezultatelor obţinute de elevi al testele iniţiale şi elaborarea 

unor măsuri de remediere a lacunelor constatate și reglarea procesului de predare-învățare-

evaluare; 
- Se constată în mare măsură aplicarea de către cadrele didactice a competenţelor dobândite 

la cursurile de formare/alte forme de perfecționare  pentru  utilizarea eficientă a  metodelor 

activ-participative; 

- Sunt înregistrate disfuncţionalităţii în consemnarea în cataloage a absențelor și respectarea 

legislației în vigoare în ceea ce privește numărul  ridicat de absențe ale elevilor. 

 În urma inspecţiilor de revenire s-au constat următoarele: 

- A fost îmbunătăţită activitatea în privinţa elaborării documentelor de proiectare 

strategică şi operaţională; 

- S-a îmbunătăţit colaborarea şcolilor cu partenerii economici şi sociali din zonă; 

- S-a realizat o programare a activităţilor din diferitele compartimente a şcolilor; 

- Cadrele didactice s-au înscris în număr mai mare la formare continuă. 

În anul şcolar următor un accent deosebit trebuie să aibă urmărirea activităţilor unităţilor de 

învăţământ cu rezultate slabe la examenele naţionale, a unităţilor unde există un număr mare de elevi 

care nu participă la aceste examene şi a unităţilor de învăţământ care nu au avut inspecţie generală 

de mult timp. 

Direcţiile de acţiune desprinse în urma inspecţiilor şcolare generale sunt centrate pe : 

-Documentele de proiectare strategică şi operaţională vor fi supuse periodic revizuirii, în vederea 

adaptării eficiente la condiţiile organizaţiei şcolare. 

.-Se va verifica sistematic corectitudinea introducerii datelor în SIIR şi modalitatea de constituire a 

claselor; 

-se va realiza o monitorizare strictă a frecvenţei şcolare în unităţile cu personalitate juridică şi unităţile 

structuri; 

-se vor realiza controale privind corectitudinea completării documnetelor şcolare şi a celor elaborate 

intern; 

-se va avea în vedere analiza gradului de implementare la nivelul unităţilor de învăţământ a planurilor 

de măsuri elaborate de echipa managerială. 

 

5.2.Inspecţii şcolare tematice 
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Inspecţiile şcolare tematice au fost organizate în cursul anului şcolar la toate unităţile de 

învăţământ din judeţul Bihor. 

Aspectele vizate de inspecţiile şcolare tematice au fost următoarele: 

- Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea programului instructiv-educativ 

din unităţile şcolare 

- Monitorizarea activităţii de elaborare a documentelor de proiectare managerială la 

nivelul conducerii unităţilor de învăţământ şi la nivelul comisiilor/catedrelor, în contextul 

legislativ, normativ şi reglementările în vigoare 

- Evaluarea competenţelor profesionale şi a activităţii cadrelor didactice la nivelul 

disciplinei 

- Monitorizarea situaţiilor de corigenţă 

  - Monitorizare pregătirii unităţilor de învăţământ pentru examene şcolare 

  - Monitorizarea programelor sociale. 

 

 În inspecţiile tematice s-au observat următoarele deficienţe la nivelul unităţilor şcolare: 

- Deficienţe la completarea actelor şcolare (cataloage, registre matricole, carnetele 

elevilor, etc.); 

- Procedurile din unităţile de învăţământ nu sunt destul de clare şi nu sunt 

standardizate; 

- Comisiile din unităţile de învăţământ în unele cazuri nu sunt funcţionale, membrii 

comisiilor nu cunosc activitatea comisiei din toate punctele de vedere, nu sunt 

clare atribuţiile membrilor în comisii; 

- Documentele manageriale nu sunt destul de explicite şi clare, conţin termene 

nerealiste; 

- Legislaţia nu este suficient cunoscută de către angajaţii instituţiilor de învăţământ. 

Toate aspectele deficitare s-au semnalat unităţilor de învăţământ prin raportul scris al 

inspectorului de sector şi s-au propus termene pentru remedierea celor semnalate. Ulterior au fost 

monitorizate şi verificate, de către inspectorii de sector. 

În anul şcolar următor se va pune acent pe monitorizarea aplicării curriculum-ului naţional la 

diferite discipline, mai ales la clasa a VI-a, pe corectitudinea echivalării în credite profesionale 

transferabile a  formelor de organizare a formării continue, pe evaluarea situației dezvoltării 

profesionale, pe imbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea modului de funcționare a unității 

de învățământ în conformitate cu legislația în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale 

în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare. 

 

S-a acordat un interes special în cadrul inspecţiilor pentru urmărirea evoluţiei introducerii 

noilor planuri cadru la învăţământul gimnazial. 

 

ASPECTE URMĂRITE 

1. Elaborarea documentelor manageriale (planuri manageriale, grafice de inspecţie, rapoarte de 

inspecţie etc.) 

2. Planificarea şi realizarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice care predau la 

- Monitorizarea notării ritmice; 

- Monitorizarea centralizării și soluționării sesizărilor făcute de părinți la ședințele cu 

părinții; 
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clasa a V-a în acest an şcolar 

3. Procesul didactic: 

• Organizarea şi desfăşurarea procesului didactic la disciplinele cuprinse în planul - cadru 

pentru gimnaziu clasa a V-a; 

• Urmărirea abordării modeme şi interactive a activităţii didactice menite să încurajeze 

învăţarea activă şi în mod deosebit dezvoltarea competenţelor cheie; 

• Utilizarea resurselor educaţionale deschise realizate de comunitatea cadrelor didactice din 

judeţ/judeţe, organizate pe niveluri de învăţământ/arii curriculare/discipline de studiu şi 

clase; 

• Modalităţile concrete de promovare a noului curriculum pentru analizarea profilului 

absolventului de gimnaziu; 

• Valorificarea valenţelor educative ale noului curriculum în activitatea de consiliere a 

elevului; 

• Verificarea modalităţii prin care noul curriculum asigură bazele învăţării pe tot parcursul 

vieţii pentru realizarea profilului absolventului de învăţământul obligatoriu. 

4. Organizarea pe site-ul propriu al ISJ Bihor  a spaţiului alocat resurselor educaţionale deschise, 

realizate de comunitatea cadrelor didactice din judeţ 

5. Eficientizarea activităţii sportive şcolare de performanţă. 

 

ACTIVITATEA DE INSPECŢIE 

ACTIVITATEA 1 - Elaborarea documentelor manageriale  

 Existenţa obiectivelor şi acţiunilor de monitorizare, îndrumare şi control s-a concretizat 

prin faptul că au fost prevăzute inspecţii tematice în Graficul unic de monitorizare şi 

control al Inspectoratului Şcolar Judeţean  Bihor, pe semestrul I și semestrul al II-lea din 

anul școlar 2017-2018; şi, de asemenea, prin faptul că a fost monitorizată aplicarea 

corectă a Programei școlare la clasa a V-a pentru toate disciplinele, respectiv ariile 

curriculare din noul plan cadru de învăţământ aprobat pentru clasa a V-a prin 

O.M.E.N.C.S. 3590/2016. 

 În ceea ce priveşte aria curriculară Consiliere şi orientare, disciplina Consiliere şi 

dezvoltare personală, implementarea programei şcolare a presupus respectarea unor 

principii: principiul centrării pe elev, pe activitatea acestuia, principiul îmbinării 

abordărilor disciplinare cu cele de tip multi-, pluri-, inter- şi transdisciplinar, principiul 

alinierii/coerenţei, principiul descongestionării, principiul flexibilizării/individualizării 

curriculumului, principiul corelării la particularităţile de vârstă ale elevilor, principiul 

respectării diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.) principiul echilibrului 

etc. Astfel, disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie semnificativ la starea 

de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care 

își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate 

și iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de viață sănătos. Programa asigură 

continuitatea cu problematica abordată la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, în 

clasa pregătitoare și în clasele I şi a II-a. De asemenea, programa contribuie la dezvoltarea 

competențelor din profilul de formare al elevului de gimnaziu, cum ar fi: competența de 

a învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii și 

alegerii carierei; spiritul de inițiativă și antreprenoriatul; competențele sociale şi civice, 

prin manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru valorizarea 

diversităţii.Formarea competenţelor-cheie la elevi, profilul cadrului didactic se 

fundamentează pe un set de competenţe de specialitate, didactice, personale și atitudinale 
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care să sprijine dezvoltarea profilului absolventului. Competenţele includ nu doar înalte 

competenţe de specialitate, ci și capacităţi didactice de integrare a domeniului de 

cunoaștere/disciplinei predate în ansamblul domeniilor de cunoaștere/disciplinelor 

studiate de elevi, dar și capacităţi de reflecţie critică asupra propriului domeniu și asupra 

evoluţiilor epistemolgice curente și de perspectivă. Participarea periodică la programe de 

formare continuă în domeniu, dar și participare activă la viaţa știinţifică, prin cercetare 

pedagogică și de specialitate sunt de asemenea importante. Competenţele didactice includ 

capacitatea de utilizare a unor metode specifice de identificare a nevoilor și intereselor 

elevilor, precum și asumarea unui demers pedagogic fundamentat pe opţiuni explicite 

privind metodologiile didactice în relaţie cu teoriile învăţării și în raport cu nevoile și 

interesele elevilor. Centrarea activităţii didactice pe dezvoltarea competenţelor cheie 

presupune, de asemenea, capacitatea de a utiliza abordări pedagogice specifice pentru 

dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui copil, pentru progres în învăţare, pentru un 

climat incluziv, pozitiv și inovativ. În plus, competenţele personale ale cadrului didactice 

se vor baza pe un profil de personalitate caracterizat de un nivel înalt de autocunoaștere, 

autonomie, reflecţie personală, echilibru emoţional, asertivitate și bune capacităţi de 

comunicare cu elevii, părinţii, colegii și alţi membri ai comunităţii. De asemenea, este de 

așteptat ca opţiunea pentru profesia didactică să fie fundamentată pe o motivaţie puternică 

și asumată, articulată prin formularea unei viziuni personale asupra învăţării și a rolului 

educaţiei în devenirea elevilor. Profesorul diriginte își asumă și roluri complementare 

celui de profesor la clasă, cu accent pe consiliere, mediere socială, facilitarea învăţării în 

contexte nonformale şi informale de educaţie, asigurarea de suport individualizat elevilor 

cu diferite nevoi de învăţare, asigurarea legăturii cu familia și implicarea acesteia în 

dezvoltarea personală a elevului. 

 

ACTIVITATEA 2 - Planificarea şi realizarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice care 

predau la clasa a V-a în acest an şcolar 

Cadrele didactice din judeţul Bihor au participat la activităţi de perfecţionare referitoare 

la aplicarea programelor şcolare la clasa a V-a , în cadrul consfătuirilor judeţene organizate pe 

sectoare în data de 18 septembrie 2017, precum şi la activităţi demonstrative – lecţii la clasa a 

V-a, în cadrul cercurilor pedagogice organizate pe sectoare , în data de 17 noiembrie 2017, 

astfel:  

Aria curriculară Limbă şi comunicare 

 Disciplina Limba şi literatura română: 412 de cadre didactice  (224 din mediul rural; 188 din 

mediul urban);  

Diciplinele Limba modernă 1 şi Limba modernă 2: 354 de cadre didactice  (173 din mediul 

rural; 181 din mediul urban); 
Disciplina Limba şi literatura maghiară maternă: 48 de cadre didactice  (17 din mediul rural; 

31 din mediul urban);  

Aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 

 Disciplina Matematică: 428 de cadre didactice  (203 din mediul rural; 225 din mediul 

urban); 

 Disciplina Biologie: 171 de cadre didactice  (102 din mediul rural; 69 din mediul urban);  

Aria curriculară Om şi societate 

 Disciplinele Educaţie socială, Istorie, Geografie: 183 de cadre didactice  (88 din mediul rural; 

95 din mediul urban) 
Disciplina Religie: 190 de cadre didactice  (85 din mediul rural; 95 din mediul urban) 
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Aria curriculară Educaţie fizică, sport şi sănătate 

Disciplina Educaţie fizică şi sport: 285 de cadre didactice  (190 din mediul rural; 95 din 

mediul urban) 

Aria curriculară Tehnologii 

Disciplina Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice: 85 de cadre didactice  (52 din mediul 

rural; 43 din mediul urban) 
Date calitative 

 Gradul de aplicare a competenţelor dobândite la activităţile de formare în activitatea 

profesorului la clasă şi implicit în formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice la elevi 

s-a concretizat în acordarea calificativului Foarte bine, în urma inspecțiilor realizate în 

acest sens. 

 

ACTIVITATEA 3 - Procesul didactic 

Referitor la Aria curriculară Arte, disciplinele Educaţie plastică şi Educaţie muzicală s-a 

urmarit respectarea programei școlare, notarea ritmică, gradul de retenție a informației, 

formarea de aptitudini practice de comunicare vizual-plastică folosind mijloacele specifice. 
În ceea ce priveşte aria curriculară Consiliere şi orientare, disciplina Consiliere şi dezvoltare 

personală În Consiliere și dezvoltare personală este importantă îmbinarea educației formale cu cea 

nonformală. Rolul educaţiei nonformale în completarea şi susţinerea educaţiei formale, integrarea şi 

valorificarea educaţiei nonformale în practica educaţională presupune:  

complementare de formare a competenţelor cheie, de deschidere a şcolii către viaţă;  

isciplinare, generaţionale, 

culturale şi ideologice şi care necesită explorarea altor contexte decât cele imediate şi familiare; - 

explorarea, identificarea şi exploatarea, la nivelul comunităţii locale, a acelor elemente cu potenţial 

educaţional nonformal, care pot sprijini şcoala în formarea competenţelor transversale, în cadrul unor 

activităţi de învăţare cu caracter integrat.  

Evaluarea competenţelor/rezultatelor învăţării, proiectarea procesului de evaluare a 

rezultatelor învăţării trebuie concepută ca un continuum, care valorifică în mod semnificativ trei 

momente la fel de importante pentru demonstrarea evoluţiei individuale: un moment de debut - cel 

al evaluării iniţiale, unul de progres - cel al evaluării pe parcurs sau intermediare şi unul de final - cel 

al evaluării sumative.  

În cadrul disciplinei Consiliere și dezvoltare personală procesul de evaluare vizează 

aprecierea măsurii în care au fost dezvoltate competențele specifice, formulate în prezenta programă.  

Competențelor specifice au fost comunicate periodic, individual, părinților. Evaluarea a aveut 

în vedere progresul fiecărui elev și a fost realizată atât pe parcursul procesului de învățare, cât și prin 

evaluare sumativă, la final de semestru/an școlar.  

La ora de Consiliere și dezvoltare personală, o atenție deosebită a fost acordată constituirii 

portofoliului personal de învățare, înțeles atât ca proces de învățare, dar și ca produs al învățării 

elevilor. Din această perspectivă, constituirea portofoliului este o activitate integrată permanent în 

toate activitățile de învățare realizate la disciplina Consiliere și dezvoltare personală. Ca urmare, 

portofoliul cuprinde piese rezultate din activitățile realizate de elevi la fiecare oră de curs. În plus, 

portofoliul personal de învățare reprezentintă principala sursă pentru activitățile de evaluare a 

învățării la ora de Consiliere și dezvoltarea personală.  

Cadrul didactic are în vedere faptul că portofoliul de învăţare este un produs personal, de 

aceea elevii vor fi stimulaţi să îşi utilizeze imaginaţia şi creativitatea, atât în ceea ce priveşte 

conţinutul acestuia, dar şi în ceea ce priveşte modul de prezentare în format clasic sau electronic.  
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La începutul anului școlar, vor avea loc discuții cu elevii și părinții cu privire la portofoliul 

elevului ca modalitate de evaluare pentru ora de Consiliere și dezvoltare personală. Pe parcursul 

anului școlar, părinții au participat la evenimente specifice, activități de suport educațional pentru 

părinți, în care vor fi prezentate rezultate ale activităților cuprinse în portofoliul elevului, într-o formă 

atractivă.  

În realizarea portofoliului personal de învățare, cadrul didactic a oferit feedback permanent 

elevilor faţă de progresul personal, a încurajat exprimarea ideilor/argumentelor personale și punerea 

întrebărilor, a expus şi valorizat produsele activității fiecărui elev, a organizat momente de 

autoevaluare şi de reflecţie. Acestea oferă cadrul exprimării emoţiilor şi a atitudinii elevilor faţă de 

progresul în învăţare, valorizarea intereselor şi abilităților personale, conturarea perspectivei pozitive 

asupra resurselor personale ale fiecărui elev și contribuie totodată la dezvoltarea coeziunii grupului.  

Utilizarea resursele didactice de către profesor, trebuie să contribuie la crearea unui mediu de învăţare 

cât mai atractiv, incluziv, bazat respectarea și promovarea diversităţii şi să susţină noi modalităţi de 

organizare a activităţii, abordarea integrată a conţinuturilor, rezolvarea de probleme în contexte reale 

sau simulate. 

 ACTIVITATEA 4 - Organizarea pe site-ul propriu al ISJ Bihor  a spaţiului alocat resurselor 

educaţionale deschise, realizate de comunitatea cadrelor didactice din judeţ . 

 

Concluzii 

 

Programa școlară pentru clasa a V-a (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în 

toate unitățile școlare verificate. 

Planificările calendaristice respectă recomandările M.E.N. 

Unitățile de învățare sunt proiectate cu respectarea particularităților elevilor. 

Există receptivitate pentru formare profesională și perfecționare din partea cadrelor didactice. 

Resursele educaționale deschise sunt apreciate ca utile pentru creșterea calității procesului 

instructiv-educativ. 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

182/299 

 

 

 

4.3.Politici de asigurare a calităţii 

 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT EVALUATE DE CĂTRE AGENŢIA ROMÂNĂ DE 

ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,  DIN 

PERSPECTIVA CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PROCESULUI EDUCAŢIONAL 
 

 Unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat evaluări ARACIP, în scopul acreditării 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ  

Specializarea Nivel de 

învăţământ 

Observaţii 

1. Colegiul Tehnic “Ioan 

Ciordaş” Beiuş 

Tehnician în gastronomie liceal  

2. Liceul Teoretic “Constantin 

Şerban” Aleşd 

Ştiinţe ale naturii liceal  

3. Liceul Teoretic “Constantin 

Şerban” Aleşd 

Filologie bilingv limba 

engleză 

liceal  

4. Liceul Teoretic “Arany 

Janos” Salonta 

Tehnician în activităţi de 

comerţ 

liceal limba de 

predare: limba 

maghiară 

5. Liceul Teoretic “Arany 

Janos” Salonta 

Instalator instalaţii tehnico-

sanitare şi gaze 

profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

6. Colegiul Tehnic “Alexandru 

Roman” Aleşd 

 gimnazial  

7. Liceul “Don Orione” 

Oradea 

Ştiinţe ale naturii liceal unitate de 

învăţământ 

particular 

8. Colegiul Tehnic “Traian 

Vuia” Oradea 

Operator la maşini cu 

comandă numerică 

profesional  

9. Colegiul Tehnic “Traian 

Vuia” Oradea 

Sculer-matriţer profesional  

10. Colegiul Tehnic “Traian 

Vuia” Oradea 

Agent de turism - ghid postliceal  

11. Colegiul Tehnic “Traian 

Vuia” Oradea 

Organizator de conferinţe, 

congrese, târguri şi 

expoziţii 

postliceal  

12. Colegiul Tehnic “Traian 

Vuia” Oradea 

Tehnician infrastructură 

reţele comunicaţii 

postliceal  

 

 

 

 Unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat evaluări ARACIP, în scopul autorizării 

 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

183/299 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ  

Specializarea Nivel de 

învăţământ 

Observaţii 

1. Colegiul Tehnic “Traian 

Vuia” Oradea 

Coafor stilist liceal  

2. Colegiul Tehnic “Ioan 

Ciordaş” Beiuş 

Tehnician prelucrări pe maşini 

cu comandă numerică 

liceal  

3. Colegiul Tehnic “Ioan 

Ciordaş” Beiuş 

Tehnician în turism liceal  

4. Colegiul Tehnic “Unirea” 

Ştei 

Operator la maşini cu 

comandă numerică 

profesional  

5. Colegiul Tehnic “Unirea” 

Ştei 

Sudor profesional  

6. Colegiul Tehnic “Unirea” 

Ştei 

Agent comercial postliceal  

7. Liceul Tehnologic nr. 1 

Cadea 

Bucătar profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

8. Liceul Tehnologic nr. 1 

Cadea 

Ospătar (chelner), vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

9. Liceul Tehnologic nr. 1 

Cadea 

Sudor profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

10. Liceul Tehnologic nr. 1 

Cadea 

Maşinist utilaje cale şi 

terasamente 

profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

11. Liceul Tehnologic nr. 1 

Cadea 

Lucrător în agroturism profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

12. Liceul Tehnologic 

“Horea” Marghita 

Sudor profesional  

13. Liceul Tehnologic 

“Horea” Marghita 

Electromecanic utilaje şi 

instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria 

alimentară 

profesional  

14. Liceul Tehnologic 

“Horea” Marghita 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

profesional  

15. Liceul Teologic Romano-

Catolic “Szent 

Laszlo”Oradea 

Ghid turism religios liceal limba de 

predare: limba 

maghiară 

16. Liceul Teologic Romano-

Catolic “Szent 

Laszlo”Oradea 

Tehnician în administraţie liceal limba de 

predare: limba 

maghiară 

17. Liceul Teologic Romano-

Catolic “Szent 

Laszlo”Oradea 

Tehnician în achiziţii şi 

contractări 

liceal limba de 

predare: limba 

maghiară 
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18. Liceul Teologic Romano-

Catolic “Szent 

Laszlo”Oradea 

Tehnician în activităţi de 

comerţ 

liceal limba de 

predare: limba 

maghiară 

19. Liceul Tehnologic 

Agroindustrial “Tamasi 

Aron” Borş  

Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 

profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

20. Liceul Tehnologic 

Agroindustrial “Tamasi 

Aron” Borş  

Sudor profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

21. Liceul Tehnologic 

Agroindustrial “Tamasi 

Aron” Borş  

Operator la maşini cu 

comandă numerică 

profesional limba de 

predare: limba 

maghiară 

22. Grădiniţa cu Program 

Prelungit “Aranykapu” 

Valea lui Mihai 

 preşcolar -limba de 

predare: limba 

maghiară; 

-unitate de 

învăţământ 

particular 

23. Grădiniţa cu Program 

Normal şi Prelungit 

“Joyful Learning” Oradea 

 preşcolar unitate de 

învăţământ 

particular 

 

 Unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat evaluări externe periodice ARACIP 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ  Nivel de 

învăţământ 

Observaţii 

1. Şcoala Gimnazială “Oltea Doamna” 

Oradea 

preşcolar 

primar 

gimnazial 

 

2. Şcoala Gimnazială “Aurel Pop” Oşorhei preşcolar 

primar 

gimnazial 

 

3. Şcoala Gimnazială “Szacsvay Imre” 

Oradea 

primar 

gimnazial 

 

4. Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” 

Oradea 

primar 

gimnazial 

 

5. Şcoala Gimnazială “Viorel Horj” 

Drăgăneşti 

 

preşcolar 

primar 

gimnazial 

 

6. Liceul Teologic Penticostal “Betel” 

Oradea 

preşcolar 

primar 

gimnazial 

liceal 

postliceal 
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7. Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea gimnazial 

liceal 

 

8. Liceul Tehnologic nr. 1 Şuncuiuş primar 

gimnazial 

liceal 

 

9. Grădiniţa cu Program Normal “Lumina”  

Oradea 

preşcolar unitate de învăţământ 

particular 

10. Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Ştei postliceal unitate de învăţământ 

particular 

11. Şcoala Postliceală “Henri Coandă” 

Oradea 

postliceal unitate de învăţământ 

particular 

12. Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea liceal  
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CAPITOLUL V. DATE PRIVIND PARTICIPAREA ŞCOLARĂŞI REZULTATELE ELEVILOR 
 

5.1.Evoluţia efectivelor de elevi  

1.1 ANALIZA EFECTIVELOR DE ELEVI  DIN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ, AN ŞCOLAR  2016-

2017 și 2017-2018 
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p
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2016-

2017 91258 17432 27322 22527 18883 2548 2313 36 161 36 

2017- 

2018 87258 16570 27655 21148 17899 2601 1150 72 143 20 
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După cum se observă din tabelul prezentat mai sus, efectivele de copii/elevi sunt în scădere. Însă, unul 

din obiectivele conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor a fost de a orienta elevii, absolvenţi ai ciclului 

gimnazial, către învăţământul profesional şi tehnic, obiectiv atins, având în vedere că în anul 2016 – 2017 în 

învăţământul profesional au fost înscrişi un număr total de 2548 elevi, în timp ce în anul şcolar 2017-2018, 

numărul acestora a crescut cu 53 de elevi, totalizând astfel un număr de 2601 elevi.  

ANALIZA EFECTIVELOR DE ELEVI  DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, AN ŞCOLAR 2016-2017 şi 

2017-2018 
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2016-

2017 1346 159 397 467 80 218 0 0 0 25 

2017-

2018 1399 178 371 460 17 318 0 0 0 55 
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OBIECTIVELE URMĂRITE LA ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI REALIZAREA 

ACESTUIA ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

Pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ preuniversitar de la nivelul judeţului Bihor, s-au avut 

în vedere următoarele criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, 

criteriul geografic, criteriul socio-economic, citeriul relevanţei. În acest sens, pentru pregătirea şi 

întocmirea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 - 2018, compartimentul „reţea 

şcolară” împreună cu inspectorii din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor au demarat o serie 

de activităţi privind: 

An şcolar
0%

Nr. total elevi 
50%

Nr. total preşcolari
6%

Nr. total elevi înv. 
primar

15%

Nr. total elevi înv. 
gimnazial

17%

Nr. total elevi înv. 
liceal
3%

Nr. total elevi înv. 
profesional

8%

Nr. total elevi înv. 
postliceal şi maiştri

0%

Nr. total elevi 
înv. "a doua 

şansă"  primar
0%

Nr. total elevi înv. "a 
doua şansă"  primar  

gimnazial
0%

Stagii de 
pregătire 
practica

1%

2016-2017
2017-2018
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- Respectarea legislației în vigoare privind încadrarea în numărul de posturi aprobat de Ministerul 

Educației Naționale, corelarea la nivelul unităților de învățământ a numărului de posturi cu numărul 

de elevi/ preșcolari și încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/ preșcolar; 

- Asigurarea cuprinderii întregii generaţii a copiilor în vârstă de 6 ani în clasa pregătitoare prin 

verificarea numărului de copii copii prezenţi în grădiniţe cu vârsta cuprinsă între 6-7 ani; 

- Reducerea numărului de clase cu predare simultană și a numărului de clase cu efective sub limita 

minima prevăzută de art. 63 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, prin identificarea soluțiilor optime pentru reorganizarea structurilor și aducerea la unitatea 

de învăţământ cu personalitate juridică a elevilor din structuri; 

- Analiza fenomenului de migrare internă și externă a populației de vărstă școlară, preșcolară și 

antepreșcolară; 

- Asigurarea cuprinderii întregii generaţii de absolvenţi ai clasei a VIII-a în învăţământul liceal şi mai 

ales în învăţământul profesional şi tehnic în vederea finalizării învăţământului obligatoriu; 

fundamentarea planului de şcolarizare pentru clasele a IX-a în învăţământul liceal şi profesional a 

avut la bază numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII–a în funcţie de limba de predare,  profilele şi 

calificările cerute pe piaţa muncii; 

- Promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor care să 

permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și din mediul rural, cu ofertă de 

formare profesională prin învățământ profesional și tehnic; 

- Investigarea necesarului de specializări solicitat pentru școlarizare în învățământul liceal, filiera 

teoretică, care să ofere acces pe piața muncii sau în învățământul superior și analiza solicitărilor 

exprimate de către operatorii economici în învățământul profesional și tehnic privind calificările 

profesionale școlarizate în acest segment de învățământ prin organizarea de întâlniri cu directorii 

liceelor teoretice, directorii colegiilor tehnice şi ai liceelor tehnologice, asociaţiile de părinţi legal 

constituite, agenţii economici, organizaţiile sindicale, reprezentanţii autorităţilor locale. 

5.2. Rezultate la evaluări şi examene naţionale, admitere 

Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual,  pentru anul 

școlar 2018– 2019 

1. Cadru legal de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și 

dual,  pentru anul școlar 2018– 2019 

 În baza prevederilor Art.95, alin.1, lit.e și ale articolului 361 din Legea Educației Naționale 

Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului Nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de 

învățământ, cu modificările ulterioare. 

  în temeiul prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

a Ordinului Ministrului Educației Naționale Nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, 

Admiterea în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2018-2019, se organizează conform 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, anexa 1 la Ordinului 
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Ministrului Educației Naționale Nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Anexa nr.1 -  Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. Metodologia menționată va 

fi aplicată cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, 

modificat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019. 

Admiterea în învăţământul profesional de stat, pentru anul școlar 2018-2019, se organizează conform 

Calendarului admiterii în învăţământul învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019, anexa 

1 la Ordinului Ministrului Educației Naționale 4795/31.08.2017 privind organizarea ,  desfăşurarea și calendarul 

admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019. Admiterea absolvenților clasei a VIII-

a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Ordinul 

M.E.N.C.Ș. nr. 5068/31.08.2016 -   Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

profesional de stat. 

Admiterea în învăţământul dual, pentru anul școlar 2018-2019, se organizează conform Calendarului 

admiterii în învăţământul învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019, anexa 2 la Ordinului Ministrului 

Educației Naționale 4795/31.08.2017 privind organizarea ,  desfăşurarea și calendarul admiterii în învăţământul 

profesional de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2018-2019. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în 

învățământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Ordinul M.E.N.. nr. 3556/2017 

-   Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual. 

Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de stat, pentru 

anul școlar 2018-2019, a fost constituită prin Decizia Inspectorului Școlar General Nr. 4 din 03.01.2017.  

 

2. Documente elaborate privind admiterea în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru 

anul școlar 2018– 2019 

 Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul liceal, profesional de stat și 

dual pentru anul școlar 2018– 2019 , constituită prin Decizia Inspectorului Școlar General Nr. 4 din 03.01.2017.  

, a elaborat următoarele documente : 

- Planuri de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal, 

profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018 – 2019, structurat sub formă de calendar al 

activităților, care urmează să se deruleze la nivelul unităților de învățământ din județul BIHOR; 

- un grafic al activităților de consiliere și orientare a elevilor din clasa a VIII a  și a părinților acestora; 

- un ghid al admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2018 – 

2019, distribuit fiecărui elev din clasa a VIII a; 

- o metodologie  de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă; 

- adrese și situații centralizatoare transmise către unitățile de învățământ , M.E.N – Comisia 

națională de admitere. 
 

3. Activități desfășurate în cadrul admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru 

anul școlar 2018– 2019 
Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul liceal, profesional de stat și 

dual pentru anul școlar 2018– 2019 -  Bihor a desfășurat următoarele activități: 
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- organizarea Centrului de admitere județean, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean BIHOR; 

- dezbaterea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat 

cu directorii unităților de învățământ gimnazial și liceal; 

- verificarea și inventarierea dotărilor cu tehnică de calcul a unităților de învățământ în vederea 

organizării centrelor zonale de înscriere; 

- transmiterea și dezbaterea Metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de 

limbă maternă cu directorii unităților de învățământ gimnazial și liceal a căror plan de școlarizare 

cuprinde clase cu predare în limba maternă; 

- organizarea Centrelor zonale  de înscriere și arondarea unităților de învățământ la aceste centre 

, Centrului Special de Înscriere pentru candidații proveniți din alte județe și candidații pentru 

învățământ seral sau frecvență redusă; 
- întocmirea și transmiterea deciziilor de numire a comisiilor din centrele zonale de înscriere și 

centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe și candidații care se 

înscriu în învățământul seral și cu frecvență redusă; 
- transmiterea în unităţile de învăţământ gimnaziale a broşurii Ghidul admiterii în învăţământul 

liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018-2019, cuprinzând informaţiile referitoare 

la admitere; 

- transmiterea de către Inspectoratul Școlar Județean BIHOR la unitățile de învățământ gimnazial a 

listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru;  

- transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurii Ghidul admiterii în învăţământul liceal, 

profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018-2019, în versiune electronică și tipărită; 

- verificarea modului în care este respectat în unitățile de învățământ gimnazial Graficul şedinţelor 

de instruire a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora; 

- afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor 

claselor a VIII-a. 
- transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană, către unităţile de învăţământ liceal care au 

organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 

exmatriculaţi; 
- validarea Listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini de 

către Comisia de admitere judeţeană. Afişarea Listei candidaţilor admişi în unităţile de 

învăţământ liceal organizatoare; 

- transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a Listei candidaţilor 

declaraţi admişi, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini; 
- transmiterea, în format electronic, către Comisia naţională de admitere a Listei candidaţilor care 

au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a 

rezultatelor acestora la aceste probe; 
- afişarea la sediul ISJ Bihor a Listei locurilor speciale pentru candidaţii romi şi unităţile de 

învăţământ la care aceştia vor fi şcolarizaţi; 
- primirea cererilor pentru locurile speciale alocate candidaţilor romi și a candidaților pentru 

învățământul liceal special; 
- repartizarea candidaţilor  romi pe locurile rezervate acestora și a candidaților pentru 

învățământul liceal special; 
- transmiterea bazei de date  de către Comisia de admitere judeţeană  la Centrul Național de 

Admitere; 
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- corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor la Comisia naţională de admitere; 

- recepţionarea şi tipărirea rezultatelor repartizării computerizate de către Comisia de admitere 

judeţeană; Difuzarea rezultatelor repartizării computerizate în unităţile de învăţământ cu clase 

gimnaziale şi Lista cu locurile rămase neocupate în unităţile de învăţământ din judeţ   

- Afişarea la sediul I.S.J. Bihor și publicarea pe site-ul instituției (Comisia de admitere judeţeană) a 

Listei admiterii pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi a Listei locurilor rămase 

neocupate la nivelul judeţului; 

- înregistrarea cererilor pentru rezolvarea situaţiilor speciale ivite după etapa de repartizare 

computerizată, a candidaţilor care nu şi-au depus dosarele la termen  şi a celor care nu au participat 

la  primele două repartizări computerizate, pe locurile rămase libere; 

- rezolvarea de către Comisia de admitere judeţeană a situaţiilor speciale ivite după etapa de 

repartizare computerizată, repartizarea candidaţilor care nu şi-au depus dosarele la termen, nu 

au fost repartizați şi a celor care nu au participat la  repartizarea computerizată; 

- afişarea la sediul I.S.J. Bihor și pe site-ul instituției a locurilor rămase libere,  după rezolvarea 

situaţiilor speciale; 

- transmiterea către Comisia Națională de Admitere a situațiilor centralizatoare privind soluționarea 

situațiior speciale; 

- afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă; 
- înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a rămaşi nerepartizaţi din diferite motive pentru repartizarea 

pe locurile rămase libere la licee; 

- repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la repartizarea computerizată sau 

nu au fost repartizaţi, care nu  s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au 

încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare și afișarea repartizării - A doua etapă de 

admitere; 
- transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării - A doua etapă de 

admitere; 

- transmiterea, de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor, a avizului pentru Procedura de 

preselecție şi Procedura de admitere, unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ 

profesional și dual de stat. 

- transmiterea de către Inspectoratul Școlar Județean (Comisia de admitere judeţeană) a aprobării 

Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional și 

dual de stat; 
- informarea de către ISJ Bihor, a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării 

studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat și dual; 

- organizarea, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, a târgului ofertelor educaționale, cu 

implicarea unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional și dual de stat 

începând cu anul școlar 2018-2019 și a agenților economici; 

- transmiterea, de către comisia de admitere județeană, către unitățile de învățământ care au 

organizat înscrierea în învățământul profesional și dual de stat, a bazei de date județene cuprinzând 

media de absolvire a învățământului obligatoriu, precum și notele și media generală obținute 

la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; 

- validarea, de către Comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși în 

învățământul profesional și dual de stat– Etapa I de admitere în învățământul profesional și 

dual de stat; 
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- validarea, de către Comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși în 

învățământul profesional și dual de stat– Etapa a II a de admitere în învățământul profesional 

și dual de stat; 

- transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării. 

4. Sugestii și concluzii:  

   Toate etapele de admitere în învățământul liceal, profesional și dual de stat s-au desfăşurat cu 

respectarea tuturor procedurilor şi metodologiei în vigoare, comisiile de evaluare a probelor de aptitudini și 

a probelor de verificarea a cunoștințelor de limbă maternă/modernă şi-a desfăşurat activitatea în condiţii 

optime, asigurând corectitudinea evaluării. Comisia de admitere județeană Bihor a colaborat eficient cu toate 

comisiile din centrele zonale de înscriere, comisiile de admitere de la nivelul unităților de învățământ 

profesional, comisiile de evaluare și comisia națională de admitere. Procesul de admitere în învățământul 

liceal, profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2018 – 2019, s-a desfășurat cu strictă respectare a 

legalității . 

Membrii comisiilor au dat dovadă de profesionalism, seriozitate și responsabilitate în exercitarea 

atribuțiilor care le-au revenit. 

 
Rezultate obţinute la Bacalaureatul naţional 

 

1. Date statistice: 

La examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2018, în județul Bihor s-au înscris un număr 

de 4146 candidați. S-au prezentat la examenul de bacalaureat național  3794 candidați, au fost absenți 352 

candidați și 7 candidați au fost eliminaţi din examen. 

 
 

 La nivelul județului Bihor au fost organizate 46 de centre de examen pentru evaluarea competențelor 

lingvistice și digitale, 12 centre de examen pentru probele scrise cu 3 subcomisii, un centru zonal de evaluare și 

un centru regional de contestații. 

3794; 91%

352; 9% 7; 0%

Număr de candidați

Prezenți Neprezentați Eliminați
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La examenul național de bacalaureat, sesiunea august – septembrie  2018, în județul Bihor s-au înscris 

un număr de 1546 candidați. S-au prezentat la examen 1251 candidați, au fost absenți 295 candidați și 7 

candidați au fost eliminați. 

 
 

 

În sesiunea august-septembrie, la nivelul județului Bihor au fost organizate 5 centre de examen pentru 

evaluarea competențelor lingvistice și digitale, 4 centre de examen pentru probele scrise cu 2 subcomisii, un 

centru zonal de evaluare. 

1251; 81%

295; 19%

7; 0%

Număr de candidați

Prezenți Neprezentați Absenți
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REZULTATE STATISTICE -  PROBA A) – sesiunea iunie – iulie 2018 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

A) 
Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALEȘD ALEŞD 127 17 22 87 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ȘERBAN" ALEȘD ALEŞD 44 1 26 17 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUIL VULCAN" BEIUȘ BEIUŞ 186 3 43 140 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 102 29 23 48 0 2 0 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC "NICOLAE BOLCAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 82 2 12 67 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "GABRIEL ŢEPELEA" BOROD BOROD 14 2 7 4 0 1 0 

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA BRATCA 53 5 13 32 0 3 0 

LICEUL TEORETIC "JOZEF KOZACEK" BUDOI BUDOI 14 0 2 11 0 1 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA CADEA 19 8 4 5 0 2 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI DOBREŞTI 23 2 6 14 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" MARGHITA MARGHITA 138 17 40 81 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" MARGHITA MARGHITA 65 23 18 22 0 2 0 

LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" MARGHITA MARGHITA 74 32 19 23 0 0 0 

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA" ORADEA ORADEA 172 1 46 124 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA ORADEA 196 0 0 196 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA ORADEA 141 0 9 131 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA ORADEA 282 1 19 262 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADEA ORADEA 33 5 11 16 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA ORADEA 133 21 54 55 0 3 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA ORADEA 68 7 19 38 0 4 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" ORADEA ORADEA 33 6 15 12 0 0 0 
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FUNDAŢIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" 

ORADEA - LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" ORADEA ORADEA 10 0 4 4 0 2 0 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

A) 
Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA ORADEA 51 5 25 20 0 1 0 

LICEUL DE ARTE ORADEA ORADEA 79 1 27 51 0 0 0 

LICEUL "DON ORIONE" ORADEA ORADEA 34 2 9 23 0 0 0 

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA ORADEA 52 0 12 40 0 0 0 

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN CIOROGARIU" ORADEA ORADEA 24 0 12 12 0 0 0 

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA ORADEA 35 9 18 8 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULESCU" 

ORADEA ORADEA 51 6 15 30 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA ORADEA 57 0 0 57 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL" ORADEA ORADEA 53 0 13 40 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" 

ORADEA ORADEA 25 4 10 10 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA ORADEA 109 9 25 75 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZĂR" ORADEA ORADEA 109 2 25 82 0 0 0 

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA ORADEA 16 0 0 16 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" ORADEA ORADEA 104 1 13 90 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA ORADEA 129 1 6 122 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI POPEŞTI 43 2 4 37 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "TEODOR NEȘ" SALONTA SALONTA 113 9 23 81 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA SALONTA 43 14 11 15 0 3 0 
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LICEUL TEORETIC "ARANY JANOS" SALONTA SALONTA 50 16 11 23 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" SĂCUENI SĂCUENI 39 8 13 18 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SUPLACU DE BARCĂU 

SUPLACU DE 

BARCĂU 36 3 14 19 0 0 0 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

A) 
Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" ȘTEI ŞTEI 99 0 35 64 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "UNIREA" ȘTEI ŞTEI 67 10 22 35 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ ŞUNCUIUŞ 30 12 4 12 0 2 0 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE JIGA" TINCA TINCA 66 14 14 38 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI VADU CRIŞULUI 55 9 11 34 0 1 0 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI VALEA LUI MIHAI 36 17 16 3 0 0 0 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA A) – sesiunea august-septembrie 2018 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate Total A) Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALEȘD ALEŞD 1 0 0 0 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 1 0 0 0 0 1 0 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC "NICOLAE BOLCAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 1 0 0 1 0 0 0 

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA BRATCA 1 0 0 0 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" MARGHITA MARGHITA 1 0 1 0 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" MARGHITA MARGHITA 1 0 1 0 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA ORADEA 1 0 0 1 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADEA ORADEA 4 0 0 1 0 3 0 
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COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA ORADEA 4 0 0 3 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA ORADEA 11 0 0 2 0 9 0 

FUNDAŢIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI COANDĂ" 

ORADEA - LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" ORADEA ORADEA 3 0 0 1 0 2 0 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA ORADEA 1 0 0 0 0 1 0 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate Total A) Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA ORADEA 1 0 0 0 0 1 0 

LICEUL PARTICULAR "HENRI COANDĂ" ORADEA ORADEA 1 0 0 0 0 1 0 

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA ORADEA 1 0 1 0 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI POPEŞTI 2 0 1 0 0 1 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA SALONTA 7 0 2 0 0 5 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SUPLACU DE BARCĂU 

SUPLACU DE 

BARCĂU 1 0 1 0 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "UNIREA" ȘTEI ŞTEI 7 1 1 2 0 3 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ ŞUNCUIUŞ 4 0 2 0 0 2 0 

COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI VADU CRIŞULUI 4 1 0 0 0 3 0 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI 

VALEA LUI 

MIHAI 1 0 0 0 0 1 0 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA B) - sesiunea iunie – iulie 2018 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

B) 
Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL TEORETIC "JOZEF KOZACEK" BUDOI BUDOI 14 1 2 11 0 0 0 
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LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA CADEA 15 0 6 9 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" MARGHITA MARGHITA 74 0 11 63 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA ORADEA 20 0 0 20 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" 

ORADEA ORADEA 71 0 0 71 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA ORADEA 8 0 0 8 0 0 0 

LICEUL DE ARTE ORADEA ORADEA 13 0 0 13 0 0 0 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

B) 
Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" 

ORADEA ORADEA 35 0 0 35 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT 

LASZLO" ORADEA ORADEA 25 0 0 24 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA ORADEA 109 0 2 107 0 0 0 

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" 

ORADEA ORADEA 16 8 3 5 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "ARANY JANOS" SALONTA SALONTA 50 0 0 50 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" SĂCUENI SĂCUENI 34 1 4 28 1 0 0 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI 

VALEA LUI 

MIHAI 19 0 0 19 0 0 0 

 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA B) - sesiunea august-septembrie 2018 
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UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

B) 
Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA ORADEA 1 0 0 1 0 0 0 

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA ORADEA 1 0 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA C) - sesiunea iunie – iulie 2018 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota

l C) 
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 - 
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O
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Elim
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at 

N
e

p
re

ze
n

tat 

N
e

e
valu

ați 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"ALEXANDRU 

ROMAN" ALEȘD ALEŞD 127 0 14 69 31 12 0 5 41 43 37 22 20 20 28 36 4 24 26 12 60 5 

2

4 15 25 57 0 1 0 

LICEUL TEORETIC 

"CONSTANTIN 

ȘERBAN" ALEȘD ALEŞD 42 0 1 4 16 21 0 0 1 17 24 0 6 2 10 24 0 3 3 7 29 0 5 3 10 24 0 0 0 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

"SAMUIL 

VULCAN" BEIUȘ BEIUŞ 178 0 7 60 40 71 0 2 50 53 73 17 19 42 34 66 0 23 30 35 90 0 

1

3 30 38 97 0 0 0 
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COLEGIUL 

TEHNIC "IOAN 

CIORDAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 103 1 10 25 48 14 0 10 48 26 14 49 22 11 7 9 7 33 15 16 27 3 

3

6 14 18 27 0 5 0 

LICEUL 

VOCAȚIONAL 

PEDAGOGIC 

"NICOLAE 

BOLCAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 80 0 12 52 10 6 0 5 32 31 12 10 12 17 8 33 0 1 11 22 46 0 1 11 22 46 0 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"GABRIEL 

ŢEPELEA" 

BOROD BOROD 14 1 0 7 3 2 0 0 2 10 1 6 2 2 0 3 0 7 2 2 2 0 5 4 1 3 0 1 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota
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LICEUL TEORETIC 

NR.1 BRATCA 

 BRATCA 52 0 2 29 14 3 0 3 17 17 11 10 12 15 4 7 0 15 14 6 13 0 

1

3 12 11 12 0 4 0 

LICEUL TEORETIC 

"JOZEF 

KOZACEK" 

BUDOI BUDOI 14 0 0 6 6 2 0 0 7 7 0 2 2 3 3 4 0 4 4 0 6 0 4 4 0 6 0 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR. 1 CADEA CADEA 19 0 6 10 1 0 0 3 13 0 1 7 5 1 3 1 0 12 3 2 0 0 4 11 0 2 0 2 0 
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LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR.1 DOBREŞTI DOBREŞTI 23 0 9 13 0 0 1 5 15 1 0 10 9 2 1 0 0 9 10 1 2 0 9 10 1 2 0 1 0 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

"OCTAVIAN 

GOGA" 

MARGHITA MARGHITA 133 2 7 53 40 31 1 4 41 47 40 11 18 28 39 37 1 22 34 30 46 0 

2

1 22 34 56 0 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"HOREA" 

MARGHITA MARGHITA 65 0 17 41 2 2 0 10 31 11 10 30 12 12 4 4 1 14 22 13 12 1 

1

4 22 13 12 0 3 0 

LICEUL TEORETIC 

"HORVATH 

JANOS"  MARGHITA 74 2 8 38 18 8 1 2 31 22 18 24 13 15 10 12 10 21 11 17 15 11 

1

9 11 18 15 0 0 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota

l C) 

ITA
 - 
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 A
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 - 
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N
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e
valu

ați 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

"PARTENIE 

COSMA" 

ORADEA ORADEA 169 4 20 88 37 18 0 9 68 52 38 49 27 32 29 30 6 38 34 44 45 8 

4

0 39 34 46 0 2 0 

COLEGIUL 

NAȚIONAL ORADEA 90 0 1 15 42 32 0 0 1 28 61 0 1 4 22 63 0 0 7 14 69 0 0 5 13 72 0 0 0 
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"EMANUIL 

GOJDU" ORADEA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL "IOSIF 

VULCAN" 

ORADEA ORADEA 117 1 2 34 38 41 0 0 20 33 63 1 6 23 28 58 0 2 18 24 72 0 8 16 20 72 0 1 0 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

"MIHAI 

EMINESCU" 

ORADEA 

 ORADEA 222 0 3 61 86 72 0 0 19 66 ## 3 14 35 68 ## 0 4 29 54 ## 0 3 33 52 ## 0 0 0 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI" 

ORADEA ORADEA 33 0 8 18 5 1 0 1 17 8 6 5 3 15 3 6 0 0 12 9 11 0 0 12 9 11 0 1 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota

l C) 
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 - 
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 A
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N
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COLEGIUL 

TEHNIC "MIHAI 

VITEAZUL" 

ORADEA 

 ORADEA 133 1 25 81 19 2 0 12 62 38 16 25 24 30 21 28 0 21 40 24 43 0 

2

4 38 21 45 0 5 0 
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COLEGIUL 

TEHNIC "TRAIAN 

VUIA" ORADEA 

 ORADEA 68 3 12 28 14 7 0 6 31 14 13 10 17 12 7 18 0 12 13 12 27 0 7 11 16 30 0 4 0 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"TRANSILVANIA" 

ORADEA ORADEA 33 1 8 18 3 1 0 2 20 7 2 17 7 2 1 4 10 10 4 0 7 6 

1

4 4 0 7 0 2 0 

FUNDAŢIA 

CULTURAL 

UMANITARĂ 

"HENRI 

COANDĂ" 

ORADEA - LICEUL 

TEORETIC 

"HENRI 

COANDĂ" 

ORADEA ORADEA 11 1 3 5 2 0 0 1 2 7 1 2 0 3 2 4 0 2 0 3 6 0 2 0 3 6 0 0 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota

l C) 

ITA
 - 
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 A

1
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N
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LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV 

"BIHORUL" 

ORADEA ORADEA 53 0 9 23 19 1 0 1 25 17 9 9 8 14 11 10 0 11 8 13 20 0 

1

1 8 13 20 0 1 0 
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LICEUL DE ARTE 

ORADEA ORADEA 77 2 10 32 14 19 0 2 19 23 33 3 10 16 26 22 0 8 10 17 42 0 9 9 12 47 0 0 0 

LICEUL "DON 

ORIONE" 

ORADEA ORADEA 28 0 0 4 9 15 0 0 7 10 11 0 4 5 11 8 0 0 7 7 14 0 0 7 7 14 0 0 0 

LICEUL GRECO-

CATOLIC "IULIU 

MANIU" 

ORADEA ORADEA 48 0 2 10 18 18 0 0 11 15 22 1 2 9 9 27 0 2 7 10 29 0 5 6 6 31 0 0 0 

LICEUL 

ORTODOX 

"EPISCOP 

ROMAN 

CIOROGARIU" 

ORADEA ORADEA 25 0 7 10 5 3 0 1 4 8 12 4 11 5 1 4 0 13 4 1 7 0 

1

3 4 1 7 0 0 0 

LICEUL 

REFORMAT 

"LORANTFFY 

ZSUZSANNA" 

ORADEA ORADEA 35 0 4 23 5 2 0 0 12 17 5 3 2 12 8 9 0 7 11 5 11 0 6 7 7 14 0 1 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota
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LICEUL 

TEHNOLOGIC 

SANITAR "VASILE ORADEA 51 2 2 26 17 4 0 3 20 17 11 8 11 6 12 14 1 4 9 15 22 1 3 8 16 23 0 0 0 
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VOICULESCU" 

ORADEA 

LICEUL 

TEOLOGIC 

BAPTIST 

"EMANUEL" 

ORADEA 

 ORADEA 55 0 3 7 22 23 0 0 4 15 36 1 0 4 6 44 0 1 2 6 46 0 1 3 7 44 0 0 0 

LICEUL 

TEOLOGIC 

PENTICOSTAL 

"BETEL" ORADEA 

 ORADEA 51 0 0 14 23 14 0 0 9 16 26 5 2 13 16 15 0 3 12 19 17 0 1 5 18 27 0 0 0 

LICEUL 

TEOLOGIC 

ROMANO-

CATOLIC "SZENT 

LASZLO" 

ORADEA ORADEA 25 0 4 15 4 1 0 1 7 10 6 0 2 13 6 3 0 1 5 12 6 0 1 7 10 6 0 1 0 

LICEUL TEORETIC 

"ADY ENDRE" 

ORADEA ORADEA 97 0 4 17 38 38 0 0 11 29 57 2 6 21 38 30 0 3 7 22 65 0 3 7 22 65 0 0 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota

l C) 
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LICEUL TEORETIC 

"AUREL LAZĂR" 

ORADEA ORADEA 92 0 3 27 36 26 0 0 10 33 49 2 4 9 26 51 0 4 11 27 50 0 4 11 27 50 0 0 0 

LICEUL TEORETIC 

GERMAN 

"FRIEDRICH 

SCHILLER" 

ORADEA ORADEA 16 0 0 1 3 12 0 0 0 8 8 0 0 0 3 13 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"LUCIAN BLAGA" 

ORADEA ORADEA 104 0 7 34 34 29 0 2 27 34 41 5 19 18 17 45 0 13 16 17 58 0 

1

3 16 17 58 0 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"ONISIFOR 

GHIBU" ORADEA ORADEA 126 0 2 38 42 43 0 0 16 40 69 2 1 10 25 87 0 1 1 28 95 0 1 1 28 95 0 1 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR.1 POPEȘTI POPEŞTI 43 1 8 25 5 4 0 4 21 13 5 20 6 3 4 10 0 9 14 8 12 0 9 14 8 12 0 0 0 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

"TEODOR NEȘ" 

SALONTA SALONTA 101 0 7 43 34 17 1 0 25 30 45 11 14 21 22 33 4 17 14 18 48 3 

1

7 10 26 45 0 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR.1 SALONTA SALONTA 43 3 12 16 7 2 0 3 27 4 6 14 13 5 1 7 0 18 9 4 9 0 

1

8 9 4 9 0 3 0 
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UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Tota

l C) 

ITA
 - 
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 A

1
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 A

2
 

ITA
 B

1
 

ITA
 B

2
 

Scris ITC
 - 

Scris ITC
 A

1
 

Scris ITC
 A

2
 

Scris ITC
 B

1
 

Scris ITC
 B

2
 

Scris P
M

S - 

Scris P
M

S A
1

 

Scris P
M

S A
2

 

Scris P
M

S B
1

 

Scris P
M

S B
2

 

O
ral P

M
O

 - 

O
ral P

M
O

 A
1 

O
ral P

M
O

 A
2

 

O
ral P

M
O

 B
1

 

O
ral P

M
O

 B
2

 

O
ral IO

 - 

O
ral IO

 A
1

 

O
ral IO

 A
2

 

O
ral IO

 B
1

 

O
ral IO

 B
2

 

Elim
in

at 

N
e

p
re

ze
n

tat 

N
e

e
valu
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LICEUL TEORETIC 

"ARANY JANOS" 

SALONTA SALONTA 50 0 10 21 10 9 0 2 16 15 17 11 8 7 7 17 1 7 13 8 21 1 7 13 8 21 0 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"PETOFI 

SANDOR" 

SĂCUENI SĂCUENI 39 2 6 19 8 3 0 0 14 13 11 4 9 9 6 10 2 8 12 8 8 2 8 12 8 8 0 1 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR.1 SUPLACU 

DE BARCĂU 

SUPLACU 

DE BARCĂU 36 0 5 23 7 1 0 4 18 9 5 0 18 11 5 2 0 20 7 4 5 0 

2

0 7 4 5 0 0 0 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

"AVRAM IANCU" 

ȘTEI ŞTEI 92 1 10 44 18 19 0 4 31 36 21 15 13 17 20 27 0 7 17 26 42 0 7 17 26 42 0 0 0 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"UNIREA" ȘTEI ŞTEI 67 2 18 36 10 1 0 5 40 14 8 41 6 9 4 7 10 12 19 13 13 5 

1

7 19 13 13 0 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR.1 ŞUNCUIUŞ ŞUNCUIUŞ 30 1 3 8 10 5 1 1 7 11 7 8 5 0 6 8 0 5 7 6 9 0 5 7 4 11 0 3 0 
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LICEUL TEORETIC 

"NICOLAE JIGA" 

TINCA TINCA 64 0 6 20 11 27 0 5 12 11 36 0 21 10 14 19 0 3 12 24 25 0 3 10 24 27 0 0 0 

COLEGIUL 

TEHNIC NR.1 

VADU CRIŞULUI 

VADU 

CRIŞULUI 54 1 11 31 7 2 1 2 17 19 13 22 8 4 2 16 0 7 11 13 21 0 7 11 13 21 0 2 0 

COLEGIUL 

AGRICOL NR.1 

VALEA LUI MIHAI 

VALEA LUI 

MIHAI 36 1 8 18 7 2 0 5 15 12 4 13 9 7 3 4 1 17 5 7 6 1 

1

5 7 7 6 0 0 0 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA C) - sesiunea august-septembrie 2018 

 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Total 

C) 
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COLEGIUL TEHNIC 

"ALEXANDRU ROMAN" 

ALEȘD ALEŞD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "IOAN 

CIORDAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
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LICEUL TEORETIC NR.1 

BRATCA BRATCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Total 
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COLEGIUL NAȚIONAL 

"OCTAVIAN GOGA" 

MARGHITA MARGHITA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

COLEGIUL ECONOMIC 

"PARTENIE COSMA" 

ORADEA ORADEA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL 

"MIHAI EMINESCU" 

ORADEA ORADEA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC 

"CONSTANTIN BRÂNCUȘI" 

ORADEA ORADEA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI 

VITEAZUL" ORADEA 

 ORADEA 6 1 1 3 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN 

VUIA" ORADEA 

 ORADEA 11 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 
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FUNDAŢIA CULTURAL 

UMANITARĂ "HENRI 

COANDĂ" ORADEA - 

LICEUL TEORETIC "HENRI 

COANDĂ" ORADEA 

 ORADEA 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Total 
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LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV "BIHORUL" 

ORADEA ORADEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

LICEUL GRECO-CATOLIC 

"IULIU MANIU" ORADEA ORADEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

LICEUL PARTICULAR 

"HENRI COANDĂ" ORADEA 

 ORADEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

LICEUL REFORMAT 

"LORANTFFY ZSUZSANNA" 

ORADEA ORADEA 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"ONISIFOR GHIBU" 

ORADEA ORADEA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 

POPEȘTI POPEŞTI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 

SALONTA SALONTA 7 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 

SUPLACU DE BARCĂU 

SUPLACU DE 

BARCĂU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC 

"UNIREA" ȘTEI ŞTEI 7 0 1 2 1 0 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 

ŞUNCUIUŞ ŞUNCUIUŞ 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 
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ÎNVĂȚĂMÂNT 
Localitate 

Total 

C) 

ITA
 - 

ITA
 A

1
 

ITA
 A

2
 

ITA
 B

1
 

ITA
 B

2
 

Scris ITC
 - 

Scris ITC
 A

1
 

Scris ITC
 A

2
 

Scris ITC
 B

1
 

Scris ITC
 B

2
 

Scris P
M

S - 

Scris P
M

S A
1

 

Scris P
M

S A
2

 

Scris P
M

S B
1

 

Scris P
M

S B
2

 

O
ral P

M
O

 - 

O
ral P

M
O

 A
1

 

O
ral P

M
O

 A
2

 

O
ral P

M
O

 B
1

 

O
ral P

M
O

 B
2

 
O

ral IO
 - 

O
ral IO

 A
1

 
O

ral IO
 A

2
 

O
ral IO

 B
1

 

O
ral IO

 B
2

 

Elim
in

at 

N
e

p
re

ze
n

tat 

N
e

e
valu

ați 

COLEGIUL TEHNIC NR.1 

VADU CRIŞULUI 

VADU 

CRIŞULUI 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 

VALEA LUI MIHAI 

VALEA LUI 

MIHAI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA D) - sesiunea iunie – iulie 2018 

 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate Total D) 
Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" 

ALEȘD ALEŞD 88 0 18 28 26 15 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ȘERBAN" 

ALEȘD ALEŞD 24 0 1 5 15 3 0 0 0 
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COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUIL VULCAN" 

BEIUȘ BEIUŞ 152 6 28 62 36 20 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 87 0 1 54 20 8 0 4 0 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC "NICOLAE 

BOLCAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 61 0 3 39 15 4 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "GABRIEL ŢEPELEA" 

BOROD BOROD 14 0 0 5 4 4 0 1 0 

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA BRATCA 52 0 0 11 14 24 0 3 0 

LICEUL TEORETIC "JOZEF KOZACEK" BUDOI BUDOI 14 0 5 5 4 0 0 0 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate Total D) 
Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA CADEA 19 5 7 4 1 0 0 2 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI DOBREŞTI 23 1 7 8 6 0 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" 

MARGHITA MARGHITA 124 7 11 49 34 23 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" MARGHITA MARGHITA 65 12 23 16 10 1 0 3 0 

LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" 

MARGHITA MARGHITA 74 9 11 23 15 16 0 0 0 

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA" 

ORADEA ORADEA 156 13 32 65 33 11 0 2 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" 

ORADEA ORADEA 76 0 1 7 30 38 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" 

ORADEA ORADEA 83 0 2 28 37 15 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" 

ORADEA ORADEA 121 1 1 43 45 31 0 0 0 
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COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" 

ORADEA ORADEA 32 0 1 21 8 1 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" 

ORADEA ORADEA 133 29 41 51 9 1 0 2 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA ORADEA 68 8 18 29 5 4 0 4 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" ORADEA ORADEA 33 14 14 3 0 0 0 2 0 

FUNDAŢIA CULTURAL UMANITARĂ "HENRI 

COANDĂ" ORADEA - LICEUL TEORETIC 

"HENRI COANDĂ" ORADEA ORADEA 10 0 3 5 2 0 0 0 0 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" 

ORADEA ORADEA 53 0 16 28 4 4 0 1 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate Total D) 
Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL DE ARTE ORADEA ORADEA 78 1 3 31 25 18 0 0 0 

LICEUL "DON ORIONE" ORADEA 

 ORADEA 26 0 4 6 3 13 0 0 0 

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" 

ORADEA ORADEA 51 0 2 8 17 24 0 0 0 

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN 

CIOROGARIU" ORADEA ORADEA 24 1 4 14 3 2 0 0 0 

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY 

ZSUZSANNA" ORADEA ORADEA 35 1 3 20 8 2 0 1 0 

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE 

VOICULESCU" ORADEA ORADEA 51 1 5 21 19 5 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" 

ORADEA ORADEA 20 0 0 8 5 7 0 0 0 
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LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL" 

ORADEA ORADEA 50 0 1 10 18 21 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT 

LASZLO" ORADEA ORADEA 25 0 5 12 5 2 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA ORADEA 108 3 13 37 32 23 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZĂR" ORADEA ORADEA 52 0 1 22 19 10 0 0 0 

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH 

SCHILLER" ORADEA ORADEA 16 0 0 5 1 10 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" ORADEA ORADEA 104 3 14 56 19 12 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" 

ORADEA ORADEA 98 0 5 14 32 47 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI POPEŞTI 43 7 16 13 3 4 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "TEODOR NEȘ"  SALONTA 113 10 12 27 36 28 0 0 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate Total D) 
Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA SALONTA 43 15 8 8 7 2 0 3 0 

LICEUL TEORETIC "ARANY JANOS" SALONTA SALONTA 50 2 6 14 8 20 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" 

SĂCUENI SĂCUENI 33 2 2 16 8 4 0 1 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SUPLACU DE 

BARCĂU 

SUPLACU DE 

BARCĂU 36 0 15 11 8 2 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" ȘTEI ŞTEI 95 13 14 33 16 19 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "UNIREA" ȘTEI ŞTEI 59 18 14 19 5 3 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ ŞUNCUIUŞ 31 11 2 11 5 0 0 2 0 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE JIGA" TINCA TINCA 66 0 5 36 18 7 0 0 0 
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COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI 

VADU 

CRIŞULUI 54 4 13 17 12 6 0 2 0 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI 

VALEA LUI 

MIHAI 36 3 10 18 3 2 0 0 0 

 

REZULTATE STATISTICE -  PROBA D) - sesiunea august - septembrie 2018 

 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

D) 

Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" 

ALEȘD ALEŞD 88 0 18 28 26 15 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ȘERBAN" 

ALEȘD ALEŞD 24 0 1 5 15 3 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUIL VULCAN" 

BEIUȘ BEIUŞ 152 6 28 62 36 20 0 0 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

D) 

Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 87 0 1 54 20 8 0 4 0 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC 

"NICOLAE BOLCAȘ" BEIUȘ BEIUŞ 61 0 3 39 15 4 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "GABRIEL ŢEPELEA" 

BOROD BOROD 14 0 0 5 4 4 0 1 0 

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA BRATCA 52 0 0 11 14 24 0 3 0 
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LICEUL TEORETIC "JOZEF KOZACEK" 

BUDOI BUDOI 14 0 5 5 4 0 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA CADEA 19 5 7 4 1 0 0 2 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI DOBREŞTI 23 1 7 8 6 0 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" 

MARGHITA MARGHITA 124 7 11 49 34 23 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" MARGHITA MARGHITA 65 12 23 16 10 1 0 3 0 

LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" 

MARGHITA MARGHITA 74 9 11 23 15 16 0 0 0 

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA" 

ORADEA ORADEA 156 13 32 65 33 11 0 2 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" 

ORADEA ORADEA 76 0 1 7 30 38 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" 

ORADEA ORADEA 83 0 2 28 37 15 0 1 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" 

ORADEA ORADEA 121 1 1 43 45 31 0 0 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

D) 

Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI" ORADEA ORADEA 32 0 1 21 8 1 0 1 0 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" 

ORADEA ORADEA 133 29 41 51 9 1 0 2 0 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

218/299 

 

 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" 

ORADEA 

 ORADEA 68 8 18 29 5 4 0 4 0 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" 

ORADEA ORADEA 33 14 14 3 0 0 0 2 0 

FUNDAŢIA CULTURAL UMANITARĂ 

"HENRI COANDĂ" ORADEA - LICEUL 

TEORETIC "HENRI COANDĂ" ORADEA ORADEA 10 0 3 5 2 0 0 0 0 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" 

ORADEA ORADEA 53 0 16 28 4 4 0 1 0 

LICEUL DE ARTE ORADEA ORADEA 78 1 3 31 25 18 0 0 0 

LICEUL "DON ORIONE" ORADEA ORADEA 26 0 4 6 3 13 0 0 0 

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" 

ORADEA ORADEA 51 0 2 8 17 24 0 0 0 

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN 

CIOROGARIU" ORADEA ORADEA 24 1 4 14 3 2 0 0 0 

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY 

ZSUZSANNA" ORADEA ORADEA 35 1 3 20 8 2 0 1 0 

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE 

VOICULESCU" ORADEA ORADEA 51 1 5 21 19 5 0 0 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

D) 

Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" 

ORADEA ORADEA 20 0 0 8 5 7 0 0 0 
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LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL" 

ORADEA ORADEA 50 0 1 10 18 21 0 0 0 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 

"SZENT LASZLO" ORADEA ORADEA 25 0 5 12 5 2 0 1 0 

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA ORADEA 108 3 13 37 32 23 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZĂR" ORADEA ORADEA 52 0 1 22 19 10 0 0 0 

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH 

SCHILLER" ORADEA ORADEA 16 0 0 5 1 10 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" 

ORADEA ORADEA 104 3 14 56 19 12 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" 

ORADEA ORADEA 98 0 5 14 32 47 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI 

 POPEŞTI 43 7 16 13 3 4 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "TEODOR NEȘ" 

SALONTA SALONTA 113 10 12 27 36 28 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA SALONTA 43 15 8 8 7 2 0 3 0 

LICEUL TEORETIC "ARANY JANOS" 

SALONTA SALONTA 50 2 6 14 8 20 0 0 0 

LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" 

SĂCUENI 

 SĂCUENI 33 2 2 16 8 4 0 1 0 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Localitate 
Total 

D) 

Fără 

calificativ 
Incepător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați 
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LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SUPLACU DE 

BARCĂU 

SUPLACU 

DE 

BARCĂU 36 0 15 11 8 2 0 0 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" 

ȘTEI ŞTEI 95 13 14 33 16 19 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC "UNIREA" ȘTEI ŞTEI 59 18 14 19 5 3 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ ŞUNCUIUŞ 31 11 2 11 5 0 0 2 0 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE JIGA" TINCA TINCA 66 0 5 36 18 7 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI 

VADU 

CRIŞULUI 54 4 13 17 12 6 0 2 0 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI 

MIHAI 

VALEA LUI 

MIHAI 36 3 10 18 3 2 0 0 0 

 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

221/299 

 

 

 

După afişarea rezultatelor au fost înregistrate 1343 de contestaţii, din care la proba 

Ea -  536 de contestații, la proba Eb – 69 de contestații, la proba Ec - 408 contestații, la proba 

Ed - 330 contestații . 

Potrivit rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor, în Bihor au promovat un total 

de 2471 elevi, din care 597 au avut medii între 6-6.99, 682 elevi au avut medii între 7-7.99; 

de asemenea, s-au înregistrat 696 de candidaţi cu medii între 8-8.99, 490 au avut media 

cuprinsă între 9-9.99 și 6 candidați au obținut media 10. Conform datelor înregistrate după 

contestațiile de la probele scrise ale examenului de bacalaureat național , sesiunea iunie – iulie 

2018, procentul de promovare în județul Bihor a fost de 65,13 %. 

 

Statistică rezultate Proba Ea - sesiunea iunie – iulie 2018: 
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BIHOR 
3848 3625 3003 696 555 586 631 479 56 621 1 223 0 
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Statistică rezultate Proba Eb - sesiunea iunie – iulie 2018: 
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BIHOR 528 506 478 110 121 129 66 50 2 28 0 22 0 

696; 23%

555; 18%

586; 20%

631; 21%

479; 16%

56; 
2% Număr de candidați

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
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Statistică rezultate Proba Ec - sesiunea iunie – iulie 2018: 
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BIHOR 3839 3592 2791 628 520 530 494 505 114 796 5 247 0 
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Statistică rezultate Proba Ed - sesiunea iunie – iulie 2018: 
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BIHOR 

 
3875 3627 3166 391 421 549 831 857 117 461 0 248 0 

628; 22%

520; 19%

530; 19%

494; 18%

505; 18%

114; 
4%

Număr de candidați

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
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După afişarea rezultatelor au fost înregistrate 419  contestaţii, din care la proba Ea -  

128 de contestații, la proba Eb – 22 de contestații, la proba Ec - 145 contestații, la proba Ed 

- 124 contestații . 

Potrivit rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor, în Bihor au promovat un total 

de 309 elevi, din care 249 au avut medii între 6-6.99, 52 elevi au avut medii între 7-7.99; de 

asemenea, s-au înregistrat 8 candidaţi cu medii între 8-8.99. Conform datelor înregistrate 

după contestațiile de la probele scrise ale examenului de bacalaureat național , sesiunea august 

- septembrie 2018, procentul de promovare în județul Bihor a fost de 24,70 %. 

Statistică rezultate Proba Ea - sesiunea august-septembrie 2018: 
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BIHOR 
812 654 319 205 76 31 6 1 0 333 2 158 0 

 

 

0

200

400

600

800

Prezenți

Eliminați

Neprezentați

654

2
158

Prezenți Eliminați Neprezentați

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

229/299 

 

 

 
Statistică rezultate Proba Eb - sesiunea august-septembrie 2018 
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BIHOR 90 78 66 27 28 7 4 0 0 12 0 12 0 

 

205; 64%

76; 24%

31; 10%

6; 2%

1; 0%
0; 
0%

Număr de candidați

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
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Statistică rezultate Proba Ec - sesiunea august-septembrie 2018 
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BIHOR 964 779 273 205 39 18 9 2 0 503 3 185 0 

 

 

27; 41%

28; 42%

7; 11%

4; 6%
0; 
0%

0; 
0%

Număr de candidați
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Statistică rezultate Proba Ed - sesiunea august - septembrie 2018 
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BIHOR 873 678 401 165 103 75 47 11 0 275 2 195 0 
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În sesiunea iunie-iulie 2018, centrul zonal de evaluare a fost organizat la Liceul 

Tehnologic Sanitar ”Vasile Voiculescu” din Oradea. La proba Ea – Limba și literatura română 

au fost evaluate 3569 de  lucrări scrise, la proba Eb- Limba și literatura maternă au fost evaluate 

149 de lucrări scrise, la proba Ec au fost evaluate 3594 de lucrări și la proba Ed au fost evaluate 

3639 de lucrări scrise,  primite de la Comisia de Bacalaureat Județeană Timiș. 

Centrul regional de contestații, în sesiunea iunie-iulie 2018, a fost organizat la Școala 

Gimnazială ”Oltea Doamna” Oradea, unde au fost reevaluate lucrările scrise contestate din 

județul Satu-Mare – 568 de lucrări scrise și județul Alba – 666 de lucrări scrise. În urma 

activității de reevaluare au rezultat următoarele modificări de note: 
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165; 41%
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47; 12%
11; 
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În sesiunea august-septembrie 2018, centrul zonal de evaluare a fost organizat la Liceul 

Tehnologic Sanitar ”Vasile Voiculescu” din Oradea, fiind evaluate lucrările scrise din 2 județe, 

astfel: 

1171; 95%

63; 5% Ponderea notelor modificate/constante

Modificate Constante
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- la proba Ea – Limba și literatura română au fost evaluate 402  lucrări scrise, la proba 

Eb- Limba și literatura maternă au fost evaluate 34 lucrări scrise, la proba Ec au fost 

evaluate 507 lucrări și la proba Ed au fost evaluate 555 lucrări scrise,  primite de la 

Comisia de Bacalaureat Județeană Cluj; 

- la proba Ea – Limba și literatura română au fost evaluate 348  lucrări scrise, la proba 

Eb- Limba și literatura maternă au fost evaluate 10 lucrări scrise, la proba Ec au fost 

evaluate 614 lucrări și la proba Ed au fost evaluate 427 lucrări scrise,  primite de la 

Comisia de Bacalaureat Județeană Arad. 

 

 
Rezultate obţinute la Evaluarea Naţională- clasa a VIII-a 

 

 

 

1. Evaluarea Naţională 

În anul şcolar 2017-2018, în judeţul Bihor, au fost înregistraţi un număr 

de 5182 de elevi ai claselor a VIII-a. Pentru examenul de Evaluarea Naţională, în 

judeţul Bihor, s-au înscris 4664 elevi. 

 

4664

4129

33 5

înscriși evaluare 
națională

candidați prezenți centre de examen cazuri speciale

Candidați 2017-2018
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Din punctul de vedere al organizării, examenul de evaluare s-a desfășurat 

în 33 de centre din județul Bihor (anul trecut 44 de centre), iar un centru a fost 

dedicat corectării lucrărilor pentru alte  județe (Centru Zonal de Evaluare) și un 

centru regional de contestații. 

Un număr de 5 elevi au solicitat Comisiei Județene să susțină probele 

examenului în condiții speciale. Argumentele acestor solicitări au fost de ordin 

medical (cazuri de varicelă – susţinerea probelor în săli izolate;  afecțiuni 

oftalmologice – mărirea timpului de redactare a lucrării, realizarea lucrării prin 

dictarea conţinutului acesteia de către elev către un profesor asistent). 

Din cei 4664 elevi înscriși pentru susținerea evaluării naționale, 4129 au 

fost prezenți, în acest an neavând niciun eliminat.  

În urma datelor statistice înregistrate înainte de contestații, rata de 

promovare a examenului a fost de 70,11 % în județul Bihor. După afișarea 

rezultatelor s-au înregistrat 545 de contestații. Cele mai multe contestații, 289, au 

fost depuse la disciplina Limba şi Literatura Română, 21 de contestaţii au fost 

depuse la Limba şi Literatura Maternă, iar 235 au fost depuse la Matematică. 

Din totalul candidaţilor prezenţi, 1234 au avut medii sub 5, 643 au avut 

medii cuprinse între 5-5.99, 692 de elevi între 6-6.99, 736 între 7-7.99, 497 de 

candidaţi cu medii între 8-8.99, 312 de elevi cu medii cuprinse între 9-9.99 şi 15 

cu media 10. 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

238/299 

 

 

 

 

În concluzie, în urma contestaţiilor, procentul de promovare a crescut de 

la 69,96 %  la 70,11 %. 

La Evaluarea Națională de anul trecut, 2017, rata de promovare în 

judeţul Bihor a fost de 72,25 %. 

 

1234

643

692

736

497

312

15

Tranșe de medii 2017-2018

sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
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CAPITOLUL VI. PROIECTE ŞI PROGRAME 
 

Activitatea compartimentului proiecte educaționale desfășurată în anul școlar 

2017-2018 a vizat mai multe direcții de acțiune. 

Instruirea și informarea cadrelor didactice de la nivelul județului Bihor cu referire la 

tipul și structura proiectelor care pot fi accesate, respectiv tipul de parteneriate care se pot 

încheia între instituții în vederea derulării unui proiect. 

Consilierea a urmărit: 

 Informarea instituţiilor partenere cu privire la programele şi proiectele derulate de către 

unităţile de învăţământ din Oradea şi judeţ; 

 Sprijin acordat unităţilor de învăţământ pentru elaborarea rapoartelor de proiecte 

derulate pe diverse surse de finanţare; 

 Elaborarea de proiecte de către unitățile de învățământ şi identificarea de parteneri 

naționali sau transnaționali; 

 Identificarea tipurilor de proiecte care asigură satisfacerea unei nevoi a comunității 

școlare; 

 Completarea dosarului de candidatură pentru competiția Școala Europeană; 

 Pregătirea pentru participarea la concursul Made for Europe, etapa județeană și 

națională; 

 Pregătirea unităților de învățământ pentru obținerea Steagului verde. 

   Diseminarea s-a realizat prin intermediul presei, în cadrul întâlnirilor cu directorii, 

cadrele didactice în cadrul consfătuirilor judeţene, prin postarea de materiale pe pagina web 

a I.S.J. Bihor, cu ocazia manifestărilor prilejuite de etapa judeţeană a concursului naţional 

Made for Europe,  marcarea Zilei Europei, respectiv întâlniri cu partenerii implicaţi în 

diferite proiecte.  

 

Parteneriate:   

 În anul școlar 2018-2019 Inspectoratul Școlar Județean Bihor prin unitățile de 

învățământ din subordine a derulat mai multe programe și proiecte la nivel județean, regional 

sau național, acțiuni care au presupus și dezvoltarea unei rețele de parteneri care cuprinde 

instituții și organizații care au atribuții sau preocupări pe segmentul educațional preuniversitar. 

În acest sens instituția a  încheiat în această perioadă parteneriate cu: 

Consiliul Județean Bihor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bihor, Direcția de Asistență Socială Oradea, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor, 

Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanul” 

Oradea, Asociația CES, Fundația Clubul Dreptei, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă și 

Promovarea Turismului Bihor (ADEPT), Asociația Profesională ”Colegiul Consilierilor 

Juridici Bihor”, Direcția Generală de Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal de 

Tineret, Chișinău, Republica Moldova, Primăria Feștelita din Republica Moldova, Fundația 

”Lumina Instituții de Învățământ”, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Bihor, Fundația ”Căminul Felix” Sântandrei, Grupul Educativa, Asociația ”Filantropia” 

Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Științe ale Educației din cadrul 
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Universității Oradea, Asociația pentru Promovarea Cooperării în Educație, Asociația pentru 

Educație și Formare TopFormalis Oradea, Asociația Națională a Psihologilor Școlari, Muzeul 

Orațului Oradea, Asociația ”Urmașii Marii Uniri”, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Bihor, Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Asociația ”Abolishion” 

Bihor, Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, 

Universitatea Oradea, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Inspectoratul de Poliție Județean 

Bihor, Asociația People to People, Asociația ”Viață cu Autism” Oradea, Asociația ”Rotary 

Club” Oradea, Asociația ”ProPolis”, Clubul Sportiv ”REDPOINT” Oradea, Asociația Artiștilor 

Naivi din România, Asociația ”Dracones Varadinum” Oradea, Asociația ”Cultură Educație 

Justiție” Oradea, Fundația ”Euroregiunea Bihor Hajdu- Bihar”, Universitatea Oradea- 

Facultatea de Arte, Primăria Municipiului Oradea, Asociația Română pentru Reciclare 

ROREC, SC ”ECO- Bihor” SRL, Asociația de Protecția Mediului Bihor, Garda de Protecție a 

Mediului- Comisariatul Județean Bihor, Asociația ”Creștem Împreună” Oradea, Comisia 

Națională a României pentru UNESCO, Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix,  

Fundația ”Încrederea” Oradea, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Bihor, Asociația 

Română pentru Dezvoltare Europeană Timișoara, Fundația Comunitară Oradea, DPPD Oradea 

din cadrul Universității Oradea, Centrul de Transfuzie Sanguină Bihor, Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj,  Universitatea Creștină Partium Oradea, Fundația pentru Cultură și Educație 

Ecologistă ECOTOP, Asociația ”Shemaya” Oradea, Asociația ”Repere” București, Asociația 

Institutul Român pentru Ajutorarea Copiilor aflați în Dificultate ” Piticot” Oradea, Asociația 

Caritas Eparhial Oradea, Asociația Culturală TRENDART Oradea, Asociația ”PRO 

CARIERE”, Administrația Social Comunitară Oradea, Asociația Ovidiu Ro, Asociația de 

Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului Oradea(ARDT), .SC ”BENE” Internațional SRL, 

Universitatea ”Emanuel” Oradea, Liceul Greco-Catolic ”Iuliu Maniu” Oradea, Asociația 

Județeană de Tir cu Arcul Bihor, Fundația RO-MAN-AID INSULA MAN 

 

   Proiecte Erasmus+ finanţate prin Agenţia Naţională pentru Proiecte şi Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale și implementate în anul şcolar 

2017-2018 la nivelul unităților de învățământ din județul Bihor și aprobate pentru anul școlar 

2018-2019  

 

 

Proiecte Erasmus+ aprobate în 2016 KA1 aflate în implementare 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de învățământ Tipul de 

proiect 

Denumirea proiectului 

1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 

1 Oradea 

KA1 European training for psychologists 

2 Colegiul Economic ”Partenie Cosma” 

Oradea 

KA1 Mobilități în Europa în vederea 

formării profesionale 
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3 Colegioul Național ”Octavian Goga” 

Marghita 

KA1 Eurocompetențe în domeniul IT- cale 

sigură pentru o integrare rapidă pe 

piața muncii 

4 Colegiul Tehnic ”I. Ciordaș” Beiuș KA1 European mobility for European 

students 

5 Colegiul Tehnic ”T. Vuia” Oradea KA1 „Plasament transnaţional pentru 

EuroCompetenţe profesionale în 

domeniul circuitelor electronice” 

6 Liceul Ortodox ”Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea 

KA1 Ecumenism si voluntariat social pentru 

o carieră de succes 

7 Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta KA1 Experiență europeană pentru 

dezvoltarea profesională și personal a 

tehnicienilor veterinari 

8 Liceul Teoretic ”Arany Janos Salonta” KA1 Practica europeană pentru alinierea 

cunoştinţelor IT la cerinţele actuale ale 

pieţei muncii 

9 Colegiul Tehnic ”Unirea” Ștei KA1 Plasament pentru un invatamant 

economic modern - conditie de acces 

pe piata muncii europene 

 

 

 

Proiecte Erasmus+ aprobate in 2015 KA2 aflate în implementare 

 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de învățământ Tipul de 

proiect 

Denumirea proiectului 

1 Colegiul Agricol Valea lui Mihai KA2 We believe in a better Europe 

2 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Oradea KA2 The Mysteries of European Capitals 

3 Școala Gimnazială nr. 16 Oradea KA2 Today’s Readers, Future Leaders 

4 Centru Școlar de Educație Incluzivă nr. 

1 Oradea 

KA2 Valuing play 

5 Colegiul Economic ”Partenie Cosma” 

Oradea 

KA2 Formare europeana în turism si 

alimentație publică 

6 Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

”Cristal” Oradea 

KA2 Thinking Globally Learning 

Together 

7.  Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 

Oradea 

KA2 Family Trainer International – 

Network to empower families at risk 

at single parents. 
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Proiecte Erasmus+ aprobate in 2016 KA2 aflate în implementare 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de învățământ Tipul de proiect Denumirea proiectului 

1 Liceul Ortodox ”Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea 

KA2 Lets go dialoguing 

2 Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea KA2 Foresee the future: curiosity, 

competence, confidence, creativity   

(4csf) 

3 Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre” 

Oradea 

KA2 Green skils for social agriculture 

4 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 

Oradea 

KA2 Schimb de bune practici privind 

copii cu dificultăți de învățare, 

probleme de integrare și tulburări 

de comportament 

5 Grădinița cu Program Prelungit nr. 52 

Oradea 

KA2 Lets go dialoguing 

6 Liceul Ortodox ”Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea 

KA2 Genius and mission in education 

 

 

 

 

 

Rezultate selecție - Parteneriate strategice în domeniul educație şcolară - proiecte de schimb 

interşcolar KA229 - runda 23.03.2018 - 

 

Nr. 

 crt 

Nr. referință proiect  Unitatea de 

învățământ 

Localitatea Denumirea proiectului 

1 2018-1-RO01-

KA229-049173 

Școala Gimnazială 

”Avram Iancu” 

Oradea 

Oradea SNAPSHOTS OF MYSELF 

ON THE EUROPEAN 

CANVAS 

2 2018-1-RO01-

KA229-049437 

Școala Gimnazială 

”Szacsvay Imre” 

Oradea 

Oradea CHECKMATES - 

CHESSMATES! - Fostering 

student motivation through 

logic games 

 

Rezultate selecţie proiecte de mobilitate in domeniul educației școlare - Actiunea Cheie 1, 

termen limită 1 februarie 2018 
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Nr.  

crt 

Nr. referință 

proiect  

Unitatea de 

învățământ 

Localitatea Denumirea proiectului 

1 2018-1-RO01-

KA101-047548 

Liceul Tehnologic 

Special Nr.1 

Oradea Educaţia non-formală - sursă de 

creativitate şi inovare în 

învătământul special 

2 2018-1-RO01-

KA101-048450 

Colegiul Agricol 

Nr.1 Valea lui Mihai 

Valea lui 

Mihai 

Strategii europene de reducere a 

abandonului școlar prin 

dezvoltarea inteligenței 

emotionale 

3 2018-1-RO01-

KA101-047528 

Colegiul Tehnic 

”Ioan Ciordas” Beiuș 

Beiuș MAGIC - EURO (2018-2020) - 

Mobilități care Asigură 

Garanția unui Învățământ de 

Calitate Europeană 

4 2018-1-RO01-

KA101-047947 

Colegiul Național 

”Octavian Goga” 

Marghita  

Marghita S.P.E.R. - Speranța pentru 

Educația Românească 

 

Competiția Şcoală Europeană 2018 

 La nivelul județului Bihor competiția ”Școală Europeană” este diseminată către toate 

unitățile de învățământ prin adrese transmise în școli, postări pe pagina web a Inspectoratului 

Școlar Județean Bihor, respectiv întâlniri cu directorii și cu responsabilii de proiecte. Acest 

proces complex de pregătire a candidaturii presupune implicarea unui număr mare de resurse 

umane și de timp finalizându-se anul în școlar 2017-2018 cu obținerea Certificatului de 

Școală Europeană de către Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea. În competiție s-a înscris 

și Şcoala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea. 

Complexitatea aplicației care trebuie elaborate pentru această competiție descurajează 

unitățile de învățământ care trebuie să aloce pe lângă resursele umane și de timp și cele 

logistice. Totuși la nivelul județului Bihor anual s-a obținut cel puțin un titlu de școală 

europeană.  

 

 

Made for Europe 2018 

 

În raport cu anul trecut școlar numărul unităților de învățământ participante la etapa 

județeană a acestei competiții a fost mai redus, deoarece tipologia proiectelor implemenate în 

această perioadă generează categorii de produse de proiect care se pliază mai puțin pe structura 

concursului, respectiv implică într-o mai mică măsură elevii în elaborarea acestora. Concursul 

este adresat elevilor și preșcolarilor care se regăsesc din ce în ce mai puțin în această abordare 

În județul Bihor etapa județeană a concursului Național ”Made for Europe”, sesiunea 2018, s-

a desfășurat conform regulamentului și calendarului de concurs în vigoare. 
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Expoziția a fost amenajată în holul Casei Corpului Didactic Bihor și a cuprins broșuri, 

cărți, pliante, picturi, CD-uri, colaje, albume, ghiduri, calendare, produse personalizate, 

agende, pixuri personalizate, print screen-uri de pe pagini web. 

Au fost înscrise în competiție 3 unități de învățământ din județ (o unitate de învățământ a 

prezentat produse de la două proiecte), care în urma evaluării s-au clasat astfel : 

1. Colegiul Național ”Samuil Vulcan” Beiuș 

2. Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș 

3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Oradea 

 

 Județul Bihor a fost reprezentat la etapa națională a copmpetiției de către echipajele 

reprezentând cele trei unități de învățământ. Colegiul Național ”Samuil Vulcan” Beiuș a obținut 

premiul al II-lea. Echipajele de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Oradea au 

obținut premiul al III-lea(Ciont Gabriel clasa a V-a) și Mențiune (Fodor Marc, clasa a VI-a). 

 

Olimpiada Națională de Dezbatere și Oratorie Tinerii Dezbat  2017-2018 

 

 Etapa județeană a Olimpiadei Națională de Dezbatere și Oratorie Tinerii Dezbat s-a 

desfășurat în luna mai 2018 la Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea 

S-au înscris pentru această etapă următoarele unități de învățământ:  

Secțiunea începători:  

NR.      

CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1 LICEUL TEORETIC ”AUREL LAZĂR” ORADEA 

2 COLEGIUL NAȚIONAL ”EMANUIL GOJDU” ORADEA 

3 COLEGIUL NAȚIONAL ”IOSIF VULCAN” ORADEA 

4 COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” ȘTEI 

5 LICEUL ORTODOX ”EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 

6 LICEUL TEORETIC ”NICOLAE JIGA” TINCA 

7 LICEUL TEHNOLOGIC ”VASILE VOICULESCU” ORADEA 

8 COLEGIUL TEHNIC VADU CRIȘULUI 

9 LICEUL TEORETIC ”ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

 

Secțiunea avansați 

NR.      

CRT. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1 LICEUL TEORETIC ”AUREL LAZĂR” ORADEA 

3 COLEGIUL NAȚIONAL ”IOSIF VULCAN” ORADEA 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

247/299 

 

 

4 COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” ȘTEI 

5 LICEUL ORTODOX ”EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 

7 LICEUL TEHNOLOGIC ”VASILE VOICULESCU” ORADEA 

8 COLEGIUL TEHNIC VADU CRIȘULUI 

9 LICEUL TEORETIC ”ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

 

La etapa națională desfășurată la Piatra Neamț în perioada 09-14 iulie 2018, 

reprezentanții județului Bihor au obținut următoarele premii : 

- la secțiunea avansați, pentru prestația individuală :  

DĂRĂBAN NARCISA 

VICTORIA 
Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Oradea 

Premiul III  

TRIPON IONUȚ Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Oradea Mențiune  

 

- la secțiunea începători, pentru prestația echipajului 

 

DEAC IULIAN 
LICEUL TEORETIC ”ONISIFOR GHIBU” 

ORADEA MENȚIUNE  

CURILĂ SEBASTIAN 
LICEUL TEORETIC ”ONISIFOR GHIBU” 

ORADEA MENȚIUNE  

RUSNEAC 

ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL „EMANUIL GOJDU MENȚIUNE  

 

 Programul ROSE: 

 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). implementează Proiectul ROSE, 

în valoare totală de 200 de milioane de euro. Programul este finanțat integral de BIRD și se 

derulează pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. 

 Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, 

acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în 

învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul 

vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. 

Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii 

Europene aprobate pentru perioada 2014-2020. 

Obiectivele proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și 

creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul 

proiectului. 

Rezultatele vizate de program sunt: 

1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect, de la 

valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%; 
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2) Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon peste 

7%, de la valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%;  

3) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 

86,9% la ținta finală de 93%; 

4) Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele sprijinite în proiect, 

de la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală de 59%; 

5) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect, de 

la valoarea de referință de 82,3% la ținta finală de 84,5% 

 În urma aplicării criteriilor de eligibilitate și anume: rata de promovare a examenului 

de bacalaureat ≤ 90% sau rata de absolvire a claselor terminale de liceu ≤ 95%, la nivelul 

județului Bihor în prima rundă sunt în implementare proiectele din 9 unități de 

învățământ:  

 

1. Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Oradea 

2. Colegiul Tehnic ”Transilvania” Oradea 

3. Colegiul Tehnic ”Unirea” Ștei 

4. Liceul Tehnologic Agroindustrial  ”Tamasi Aron”Borș 

5. Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș 

6. Liceul de Arte Oradea 

7. Liceul  Tehnologic Nr. 1 Suplacu De Barcău 

8. Liceul  Tehnologic  Nr.1 Cadea 

9. Liceul Tehnologic Sanitar ”Vasile  Voiculescu” Oradea 

 

În runda a doua au fost selectate pentru finanțare următoarele unități de învățământ: 

Nr. 

crt. 
Localitatea Numele liceului Titlul proiectului 

Categorie 

grant 

1.  

Suncuius Liceul Tehnologic Nr.1 

Școala unde contează Calitatea 

Elevilor și Succesul Școlar 

(S.U.C.C.E.S.) 

Mare 

2.  
Dobreşti Liceul Tehnologic Nr.1  

O Școală Pentru Toți, O Școală 

Pentru Fiecare 
Mic 

3.  
Beiuş 

Colegiul National 

"Samuil Vulcan" 
Învățăm, Testăm și Performăm (Itp) Mediu 

4.  
Oradea 

Liceul Reformat 

"Lorantffy Zsuzsanna" 

Tinerii Profesionişti pentru 

Următoarele Decenii! 
Mic 

5.  
Marghita 

Colegiul Naţional 

"Octavian Goga"  
Bacalaureat, Pașaport pentru Viață Mediu 
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6.  
Oradea 

Liceul Teoretic "Lucian 

Blaga"  

Start - Strategii Tehnici Activități 

pentru Rezultate Temeinice 
Mic 

7.  
Oradea 

Liceul Ortodox "Episcop 

Roman Ciorogariu"  

Pregătire Temeinică pentru Reușită 

Școlară 
Mic 

8.  
Oradea 

Liceul Cu Program 

Sportiv ”Bihorul” 

Studiul Aprofundat, Garanția 

Reușitei 
Mic 

9.  
Popeşti 

Liceul Tehnologic Nr.1 

Popesti 
Cu Pași Mici spre un Viitor Mai Bun Mic 

10.  
Bratca 

Liceul Teoretic Nr.1 

Bratca 
Vreau Să Fiu Mai Bun ! Mediu 

11.  
Oradea 

Colegiul Economic 

"Partenie Cosma"  
Reușim Împreună Mediu 

12.  Valea Lui 

Mihai 
Colegiul Agricol Nr. 1  Școala O Șansă În Plus În Viitor Mediu 

13.  Vadu 

Crișului 
Colegiul Tehnic Nr.1  Suntem Elevi-Învățăm, Promovăm! Mare 

14.  
Oradea 

Colegiul Tehnic 

"Constantin Brancusi" 

Oradea 

Sprijin în Educație Mediu 

15.  
Marghita 

Liceul Tehnologic 

"Horea" Marghita 
Absolvent cu Bac Mediu 

16.  
Marghita 

Liceul Teoretic 

"Horvath Janos" 

Marghita 

Un Bac Mai Usor, Un Bac Mai Cu 

Spor 
Mic 

17.  
Ștei 

Colegiul Național 

"Avram Iancu" 
O Școală Pentru Viitorul Tău (Osvt) Mic 

18.  
Budoi 

Liceul Teoretic "Jozef 

Kozacek" 

Bacalaureatul – O Şansă Egală 

Pentru Toţi 
Mic 

19.  
Salonta 

Liceul Teoretic "Arany 

Janos"  
Acces La Educație-Cheia Succesului Mic 

20.  
Săcueni 

Liceul Teoretic "Petofi 

Sandor"  
Un Bac Împreună Mic 
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21.  
Oradea 

Colegiul Tehnic "Mihai 

Viteazul" Oradea 
Performanță prin ROSE (P.P.R.) Mare 

22.  
Salonta 

Liceul Tehnologic Nr.1 

Salonta 
Educație pentru Viață Mediu 

23.  
Salonta 

Colegiul Național 

"Teodor Neș"  
Împreună Vom Reuși Mic 

24.  
Aleșd 

Colegiul Tehnic 

”Alexandru Roman” 
Pregătire, Implicare, Calitate (Pic) Mediu 

 

Școli  Ambasador ale Uniunii Europene 2017-2018:  

1. Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea  

2. Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea  
 

Certificatul de Școală eTwinning 2017-2018: 

1. Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Oradea 

2. Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd 

Proiecte finanțate prin Fundația Comunitară Oradea 

Nr. 

Denumirea organizației sau a 

grupului informal care a 

implementat proiectul  

Titlul proiectului 

Durata de implementare a 

proiectului (perioada: de la… 

până la...; nr. luni) 

1 
Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” 
RobotEm V2 15.02.2018-06.07.2018;4 luni 

2 
Colegiul Național „Iosif 

Vulcan” 
Simbolurile vitalității 01.02.2018-31.07.2018; 6 luni 

3 
Liceul Romano-Catolic „Szent 

Lazlo” 
CSI Junior 31.01.2018-30.06.2018;5 luni 

4 Asociația Ypervoli De la 2D la 3D 31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

5 Liceul Don Orione DonAqua 01.03.2018-30.05.2018;3 luni 

6 
Asociația de părinți „Onisifor 

Ghibu” 
Imprimăm viitorul 31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

7 
Colegiul Național „Teodor Neș” 

Salonta 
IT Generation 31.01.2018-01.07.2018; 5 luni 

8 
Colegiul Național „Iosif 

Vulcan” 
Wow Science 01.02.2018-30.06.2018;5 luni 
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9 
Colegiul Național „Iosif 

Vulcan” 

Cu pași mici spre 

descoperiri mari 
31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

10 
Asociația Learn, Build and 

Share 
CoderDojo Oradea 31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

11 
Școala Gimnazială nr. 1 

Sâmbăta 

Mini ecosistem - Laborator 

în aer liber 
01.03.2018-30.06.2018; 4 luni 

12 
Liceul Teoretic „Arany Janos” 

Salonta 
Solar Monitoring Salonta 31.01.2018-21.05.2018;4 luni 

13 
Colegiul Național „Emanuil 

Gojdu” 
E Gojdiștiința 31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

14 
Asociația Astroclub Meridian 0 

Oradea 

Urmând tradiția spre noi 

orizonturi 
31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

15 Asociația Hope Music Minitehnicus Hope Music 31.01.2018-28.02.2019;13 luni 

16 
Clubul de Astronomie și Științe 

Spațiale Oradea 
Oradeastronomie 01.02.2018-31.07.2018;6 luni 

17 Asociația de Părinți Pas cu Pas Știința step by step 31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

18 
Asociația de părinți „Emanuil 

Gojdu” 
GoRobo 31.01.2018-31.07.2018;6 luni 

19 
Școala Gimnazială „Szacsvay 

Imre” 
Geosera 31.01.2018-08.07.2018;6 luni 

20 Asociația Facil Robo Car 31.01.2018-31.10.2018;9 luni 

21 Asociația Facil Învață și mergi mai departe 31.01.2018-31.10.2018;9 luni 
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An scolar 2013-2014 
elevi cu domiciliul in 

judetul Bihor
An scolar 2013-2014 
elevi cu domiciliul in 

alt judet

An scolar 2014-2015 
elevi cu domiciliul in 

judetul Bihor

An scolar 2014-2015 
elevi cu domiciliul in 

alt judet

An scolar 2015-2016 
elevi cu domiciliul in 

judetul Bihor

An scolar 2015-2016 
elevi cu domiciliul in 

alt judet

An scolar 2016-2017 
elevi cu domiciliul in 

judetul Bihor

An scolar 2016-2017 
elevi cu domiciliul in 

alt judet

An scolar 2017-2018 
elevi cu domiciliul in 

judetul Bihor

An scolar 2017-2018 
elevi cu domiciliul in 

alt judet

CAPITOLUL VII. PROGRAME SOCIALE ŞI MĂSURI DE SUSŢINERE A 

PARTICIPĂRII ŞCOLARE 

7.1. Alocaţii 

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU ELEVII DE 18 ANI 
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An scolar

2013-2014
An scolar

2014-2015
An scolar

2015-2016
An scolar

2016-2017
An scolar

2017-2018

7238

111

7036

103

5765
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6761
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6933

105

TITLU DIAGRAMĂ
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Semestrul I

An scolar 2013-2014 Solicitanti
AJPIS BIHOR

An scolar 2013-2014 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2014-2015 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2014-2015 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2015-2016 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2015-2016 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2016-2017 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2016-2017 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2017-2018 Elevi
regasiti in scoala
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7.2. Manuale 

 

Conform Ordinului  MEC  nr. 3398/28.02.2018 privind completarea stocurilor de manuale 

școlare pentru anul școlar 2017 – 2018 s–a alocat suma de 1.026.306 Lei. 

            Pentru anul școlar 2017 – 2018 din fondurile alocate , a fost achitată suma de 412515 

pentru achiziționarea manualelor școlare cls VI- XII în procentele prevazute în Ordinul 

3398/28.02.2017 . 

             Pentru cls. I ,II,III, IV, V manualele au fost achizitionate de catre MEC in valoare de 

735992 Lei  

      

Cls I Cls II -IV Cls V Cls VI Cls VII - X Cls XI-XII 

100% 20% 100% 15% 30% 10% 

  

Semestrul II

An scolar 2013-2014
Solicitanti AJPIS BIHOR

An scolar 2013-2014 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2014-2015 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2014-2015 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2015-2016 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2015-2016 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2016-2017 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2016-2017 Elevi
regasiti in scoala

An scolar 2017-2018 Elevi
regasiti in scoala
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7.3. Echivalări studii 

An școlar 2017-2018 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUIL VULCAN" BEIUȘ-3 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADEA-1 

COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ-3 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA-1 

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA--5 

COLEGIUL TEHNIC "UNIREA" ȘTEI-1 

COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI-2 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA-3 

LICEUL DE ARTE ORADEA-6 

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN CIOROGARIU" ORADEA-7 

LICEUL PARTICULAR "HENRI COANDĂ" ORADEA-4 

LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" MARGHITA-5 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI-1 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI-2 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA-1 

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULESCU" ORADEA-2 
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LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA-6 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL" ORADEA-4 

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA-2 

LICEUL TEORETIC "ARANY JANOS" SALONTA-3 

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZĂR" ORADEA-3 

LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" MARGHITA-8 

LICEUL TEORETIC "JOZEF KOZACEK" BUDOI-3 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE JIGA" TINCA-3 

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA-6 

LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" SĂCUENI-1 

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA-10 

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA-1 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC "NICOLAE BOLCAȘ" BEIUȘ-5 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL POP" OȘORHEI-7 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ORADEA-3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BALASKO NANDOR" SĂLACEA-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA" ORADEA-4 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA-2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ORADEA-2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF VULCAN" HOLOD-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON POMPILIU" ȘTEI-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ORADEA-2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE POPOVICIU" BEIUȘ-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEA DOAMNA" ORADEA-4 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZELK ZOLTAN" VALEA LUI MIHAI-1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ABRAM-1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BATĂR-2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BRUSTURI-2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHERESIG-1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COCIUBA MARE-2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRĂGEŞTI-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FINIȘ-3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GEPIU-3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LĂZĂRENI-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NOJORID-2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NUCET-3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PETREU-2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂCĂDAT-2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNNICOLAU ROMÂN-1 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SPINUȘ-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TĂMĂȘEU-1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TĂRIAN-3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TILEAGD-1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÎRCIOROG-3 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 ORADEA-4 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ORADEA-7 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGEI-1 

ȘCOALA PRIMARĂ "WINNIE ACADEMY" ORADEA-1 

COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI-1 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" ȘTEI-1 

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA-5 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA-11 

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" MARGHITA-5 

 

 

TOTAL-202 

 

 7.4. Absenteism  

Unităţi de învăţământ din judeţul Bihor identificate cu un grad ridicat de absenteism şcolar 

la sfârşitul semestrului i al anului şcolar 2017-2018 şi monitorizate de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Bihor, din perpectiva riscului educaţional 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Nivel de învăţământ cu risc 

educaţional 

1. Şcoala Gimnazială nr. 1 Cefa gimnazial 

2. Şcoala Gimnazială nr. 1 Husasău de Tinca primar 

gimnazial 

3. Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca gimnazial 

liceal 

4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciumeghiu primar 

gimnazial 

5. Şcoala Gimnazială „Iosif Vulcan” Holod  gimnazial 

6. Şcoala Gimnazială „Floare de Lotus” Sînmartin primar 

7. Şcoala Gimnazială nr. 1 Olcea gimnazial 

8. Colegiul Tehnic nr. 1 Vadu Crişului gimnazial 

liceal 

9. Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleşd profesional 

10. Liceul Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd liceal 
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11. Şcoala Gimnazială „Ovidiu Drimba” Lugaşu de 

Jos 

gimnazial 

12. Şcoala Gimnazială nr. 1 Butani gimnazial 

13. Şcoala Gimnazială nr. 1 Săcădat gimnazial 

14. Şcoala Gimnazială „Aurel Pop” Oşorhei primar 

15. Liceul Tehnologic nr. 1 Suplacu de Barcău liceal 

16. Şcoala Gimnazială nr. 1 Hotar gimnazial 

17. Şcoala Gimnazială „Lucreţia Suciu” Oradea primar 

gimnazial 

18. Liceul Teoretic „Petofi Sandor” Săcueni primar 

gimnazial 

liceal 

19. Şcoala Gimnazială „Bocskay Istvan” Cherechiu primar 

gimnazial 

20. Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea gimnazial 

liceal 

profesional 

21. Liceul Tehnologic „Horea” Marghita profesional 

22. Liceul Teoretic „Horvath Janos” Marghita gimnazial 

liceal 

23. Şcoala Gimnazială „Jako Zsigmond” Roşiori primar 

gimnazial 

24. Colegiul Agricol nr. 1 Valea lui Mihai profesional 

25. Liceul Tehnologic nr. 1 Dobreşti primar 

liceal 

profesional 

26. Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei primar 

liceal 

27. Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş profesional 

28. Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea profesional 

29. Colegiul Tehnic „Transilvania” Oradea liceal 

profesional 

30. Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea primar 

gimnazial 

31. Şcoala Gimnazială nr. 1 Chijic gimnazial 

32. Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron” 

Borş 

profesional 

liceu 
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7.5. Programul naţional de sprijin financiar „BANI DE LICEU”  

Impactul Programului naţional de sprijin financiar „BANI DE LICEU” asupra 

frecvenţei şcolare şi a şcolarizării elevilor în anul şcolar 2017 - 2018  în unităţile de 

învăţământ din judeţul BIHOR 

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Bihor, în anul şcolar  2017-2018 au existat 

466 elevi beneficiari ai programului naţional de sprijin financiar „Bani de liceu”, în anul şcolar 

2017-2018 numărul acestora a fost de 466, iar în anul şcolar curent, 2018-2019, au fost aprobate 

694 de solicitări referitoare la implementarea acestui program.  

Modalităţile şi instrumentele de monitorizare a absenteismului, abandonului şi a 

situaţiilor de neşcolarizare 

Nr. 

crt. 

Modalităţi de monitorizare Instrumente de monitorizare 

1. Constituirea Comisiei pentru acordarea 

sprijinului financiar „Bani de liceu” la 

nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în 

care există elevi beneficiari ai acestui 

program de sprijin financiar 

 

 

Situaţii centralizatoare de 

absenteism realizate de către 

profesorii diriginţi; 

Rapoarte lunare ale profesorilor 

diriginţi către Comisia pentru 

acordarea sprijinului financiar 

„Bani de liceu” 

2. Organizarea unor şedinţe de lucru ale 

Comisiei  profesorilor diriginţi cu 

tematica monitorizării absenteismului 

Fişe de monitorizare a absenţelor 

Înştiinţări transmise în timp util 

părinţilor/tuturilor legali elevilor cu 

risc de absenteism şi de pierdere a 

sprijinului financiar 

 

3. Activităţi de consiliere a elevilor şi a 

părinţilor/tutorilor legali privind 

frecvenţa elevilor la ore 

Teste de autocunoştere 

4. Identificarea cauzelor de absenteism  Chestionare specifice, întocmite de 

către consilierul şcolar 

5. Diseminarea cazurilor cu risc de 

absenteism ridicat în cadrul şedinţelor cu 

părinţii, în vederea conştientizării 

părinţilor asupra rolului pe care îl deţin în 

acest caz 

Exemple de bune practici 

6. Centralizarea soluţiilor de remediere a 

cazurilor de risc ridicat de absenteism 

propuse de părinţi, respectiv modalităţile 

de implicare ale acestora în aceste situaţii 

Situaţii centralizatoare de bune 

practici 
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7. Implementarea catalogului electronic în 

cadrul unor unităţi de învăţământ din 

judeţul Bihor, precum: Colegiul Naţional 

„Octavian Goga” Marghita 

Rapoarte electronice transmise 

zilnic părinţilor/tuturilor legali 

8. Desfăşurarea unor sesiuni de informare a 

elevilor şi părinţilor despre la prevederile 

legislaţiei şcolare în vigoare referitoare la 

absenteism 

Prevederi legislative actuale: LEN, 

ROFUIP, Statutul elevilor 

9.  Abordarea personalizată a elevilor cu risc 

de absenteism ridicat 

Fişe personalizate ale elevilor în 

situaţii de risc de absenteism ridicat 

 

Date statistice privind absenteismul/abandonul şcolar/reducerea acestor fenomene în 

urma acordării acestui sprijin financiar 

An şcolar Număr de absenţe nemotivate Număr de elevi care 

au pierdut calitatea de 

beneficiari din cauza 

numărului ridicat de 

absenţe nemotivate 

2016 - 2017 6953 

 

51 

2017 - 2018 4605 29 

  

 În urma analizei acestei situaţii statistice este evident faptul că programul naşional de 

sprijin financiar „Bani de liceu” constituie o soluţie motivantă în demersul socio-educaţional 

de diminuare a absenteismului şcolar. Astfel, raportat la anul şcolar 2016-2017, în anul şcolar 

2017-2018 s-a constatat o diminuare a gradului de absenteism cu 33,76%, iar în ceea ce priveşte 

numărul elevilor care au pierdut calitatea de beneficiar în cadrul acestui program social, din 

cauza numărului ridicat de absenţe nemotivate, s-a constatat că, faţă de anul şcolar 2016-2017, 

în anul şcolar 2017-2018 numărul acestora s-a diminuat cu 43,13%.  

 

Concluzii 

Programul naţional de sprijin financiar „Bani de liceu” a impus o notă de seriozitate asupra 

monitorizării absenteismului şcolar la nivelul unităţilor de învăţământ, prin efectuarea 

periodică a unor analize riguroase referitoare la gestionarea situaţiilor de risc educaţional.  

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ implicată în acest program social, analizând 

evoluţia numărului de absenţe ale elevilor care au beneficiat de sprijinul financiar al 

programului „Bani de liceu”, s-a constatat că a existat o preocupare atentă a acestor elevi de a 

nu acumula un număr de absenţe care să-i aducă în situaţia de a pierde acest sprijin financiar. 

Drept urmare, elevii care au făcut parte din acest program au avut o frecvenţă şcolară mai bună, 

numărul lor de absenţe nemotivate s-a diminuat şi au manifestat astfel un interes mai mare 

pentru actul educaţional. 
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7.6.Indicatori specifici privind şcolarizarea elevilor de origine română din REPUBLICA 

MOLDOVA,în  judeţul BIHOR, an şcolar 2017-2018 

 

 Elevi de origine română din Republica Moldova şcolarizaţi  

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de învăţământ Număr elevi Clasa  

1. Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea 8 IX, X, XI, XII 

2.  Liceul Teologic Penticostal „Betel” Oradea 1 a IX-a 

3.  Colegiul Naţional „Teodor Neş” Salonta 1 a XI-a 

10. TOTAL 10  

 

 Oferta unităţilor de învăţământ care pot şcolariza elevi de origine română din Republica 

Moldova, ţări învecinate şi diasporă, pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de învăţământ Număr de locuri 

ofertate pentru 

clasa  

a IX-a 

Număr de locuri 

ofertate pentru 

clasa  

a X-a 

1. Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ştei  8 13 

2.  Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei 17 19 

3.  Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea 3 5 

4. Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 2 2 

5. Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 28 22 

6. Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea 13 8 

7. Liceul Teologic Penticostal „Betel” Oradea 2 0 

8. TOTAL 73 69 

                                                                         

7.7. Programul „Euro 200” 

Unităţi de învăţământ în cadrul cărora s-a derulat programul EURO 200 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Mediul 

urban/rural 

1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Batăr – Structura Şcoala Gimnazială 

Nr. 2 Talpoş 

rural 

2. Şcoala Gimnazială “Kazinczy Ferenc” Şimian –  

Structura Şcoala Primară Nr. 1 Şilindru,  

rural 
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Structura Şcoala Primară Nr. 2 Voivozi 

3. Şcoala Gimnazială “Dr. Balasi Jozsef”Curtuişeni 

Structura Şcoala Gimnazială Nr. 1 Văşad 

rural 

4. Liceul Teoretic “Constantin Şerban” Aleşd urban 

5. Şcoala Gimnazială “Ovidiu Drimba” Lugaşu De Jos rural 

6. Şcoala Gimnazială “Puiu Sever” Ineu rural 

 

 

7.8. Programul „Masa caldă” 

 

EFICIENŢA programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat “MASĂ CALDĂ” în judeţul 

Bihor, anul şcolar 2017-2018 

 

În anul şcolar 2017-2018, la nivelul judeţului Bihor, Programul – pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat “Masă caldă”, a fost aplicat în Şcoala Gimnazială “Floare de Lotus” Sînmartin, în 

cadrul căreia zilnic au beneficiat în medie 750 de preşcolari şi elevi din numărul total de 873 

de beneficiari (elevi înscrişi la Şcoala Gimnazială “Floare de Lotus” Sînmartin şi structurile 

arondate), cu excepţia preşcolarilor de la grădiniţele cu program prelungit. 

 În urma licitaţiilor organizate de Primăria Comunei Sînmartin şi atribuirea contractului 

de furnizare de produse, distribuirea pachetelor alimentare a început cu data de 16.04.2018 şi 

a continuat până la sfârşitul cursurilor din anul şcolar 2017-2018, în data de 15.06.2018. 

Monitorizarea prezenţei elevilor şi preşcolarilor  la cursuri, s-a realizat zilnic, distribuirea 

pachetelor alimentare efectuându-se în concordanţă cu prezenţa comunicată. Din rapoartele 

lunare prezentate de către Şcoala Gimnazială “Floare de Lotus” Sînmartin, corespunzătoare 

lunilor aprilie, mai şi iunie 2018, rezultă că au fost distribuite 25931 de pachete alimentare.   

 Pe parcursul derulării programului – pilot nu au fost întâmpinate probleme majore, iar 

cele minore, precum schimbarea etichetei – spre exemplu - , au fost prompt soluţionate. 

 Conţinutul pachetului alimentar a fost următorul: produse de panificaţie (pâine albă 

feliată) 80g, produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte 40g şi legume (roşii, 

castraveţi, salată) 40g şi un fruct.  

Pachetele alimentare au fost distribuite zilnic în pauza de la ora 10.00, exceptându-se 

perioadele de vacanţă şi zilele libere legale. Având în vedere respectarea principiilor de hrană 

sănătoasă, produsele alimentare au fost livrate zilnic din unitatea autorizată sanitar-veterinar şi 

transportate în condiţii de siguranţă şi igienă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare. Plata produselor şi a serviciilor contractate s-a efectuat pe baza documentelor de 

recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de Şcoala Gimnazială “Floare de Lotus” Sînmartin 

şi aprobate de Primăria Comunei Sînmartin. 

 În concluzie, în cadrul Şcolii Gimnaziale “Floare de Lotus” Sînmartin, derularea acestui 

program a cunoscut un real succes, programul fiind apreciat atât de către preşcolarii şi elevii 

beneficiari direcţi, cât şi de părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
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 Analiza SWOT a  programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat “Masa caldă” în 

judeţul Bihor, anul şcolar 2017-2018 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-modalitate eficientă 

de a îmbunătăţi 

frecvenţa şcolară a 

preşcolarilor şi 

elevilor aflaţi în 

situaţii de risc 

educaţional; 

-condiţionarea 

primirii pachetului 

alimentar de prezenţa 

beneficiarilor direcţi 

la cursurile şcolare; 

-colaborare foarte 

bună  cu autorităţile 

locale şi judeţene; 

-monitorizarea 

periodică a calităţii 

procesului de 

funcţionare a 

programului de 

servire a pachetelor 

alimentare; 

-rezolvarea promptă a 

problemelor apărute 

în perioada derulării 

programului; 

-pachetele alimentare 

provin dintr-o unitate 

autorizată sanitar-

veterinar şi sunt 

transportate în 

condiţii de siguranţă şi 

igienă; 

-produsul de 

panificaţie constă doar 

în pâine albă; 

-prezenţa margarinei 

în conţinutul 

pachetului alimentar. 

-creşterea interesului 

de participare la actul 

educaţional mai ales în 

rândul elevilor de etnie 

rromă; 

-furnizarea zilnică a 

suportului alimentar 

reprezintă o formă de 

sprijin pentru 

părinţii/reprezentanţii 

legali ai beneficiarilor 

direcţi; 

-respectarea regulilor 

privind alimentaţia 

sănătoasă în rândul 

elevilor scade 

considerabil rata 

obezităţii la copii. 

-nu sunt. 
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-diversificarea 

conţinutului 

pachetului alimentar. 

 

 

 

Propuneri privind extinderea  programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat “Masă 

caldă” în judeţul Bihor, în anul şcolar 2018-2019 

 

a. Unităţi de învăţământ în care s-a implementat programul în anul şcolar 2017-

2018, propuse şi pentru anul şcolar 2018-2019: 

 

Nr. Judeţ Unitatea/Subdivizi

unea administrativ 

teritorială  

Unitatea de 

învăţământ 

Nr. 

elevi  

înv. 

preşc

olar 

Nr. elevi 

înv.prim

ar 

Nr. elevi 

înv. 

gimnazi

al 

Obs 

1. Bihor  Comuna Sînmartin Şcoala 

Gimnazială 

“Floare de 

Lotus 

Sînmartin 

342 455 263  

 

 

b. Propuneri de noi unităţi de învăţământ care să fie cuprinse în  program în 

eventualitatea extinderii acestuia: 

 

Nr. Judeţ Unitatea/Subdiviziu

nea administrativ 

teritorială  

Unitatea de 

învăţământ 

Nr. 

elevi  

înv. 

preşc

olar 

Nr. elevi 

înv.prim

ar 

Nr. elevi 

înv. 

gimnazi

al 

Obs 

1. Bihor  Comuna Husasău de 

Tinca  

Şcoala 

Gimnazială 

nr. 1 Husasău 

de Tinca 

74 154 83  

2. Bihor Comuna Ineu de Criş Şcoala 

Gimnazială 

“Puiu Sever” 

Ineu de Criş 

123 328 151  
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3. Bihor  Comuna Batăr/Satul 

Talpoş 

Şcoala 

Gimnazială 

nr. 2 Talpoş 

53 174 73  

                                                                              

7.10. Programul „Şcoală după şcoală” 

Indicatori specifici derulării programului „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”  

în  judeţul Bihor, an şcolar 2017-2018 

 

 

 Unitățile de învățământ  

 

 

Nr.crt. Denumirea unității de învăţământ Nivelul de 

învățământ 

pentru ”Şcoala 

după şcoală” 

Mediul 

urban/rural 

1. Colegiul Naţional „Teodor Neş” Salonta  primar urban 

2.  Liceul Teoretic German „Friedrich 

Schiller” Oradea 

primar 

gimnazial 

urban 

3.  Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” 

Oradea 

primar 

gimnazial 

urban 

4. Școala Gimnazială „Oltea Doamna” 

Oradea 

primar urban 

5. Liceul  Teoretic „Onisifor  Ghibu” 

Oradea 

primar urban 

6. Şcoala Gimnazială nr.11 Oradea primar 

gimnazial 

urban 

7. Liceul de Arte Oradea primar urban 

8. Liceul Teoretic "Petőfi Sándor” Săcueni primar urban 

9. Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Oradea primar 

gimnazial 

urban 

10. Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae 

Bolcaş” Beiuş 

primar urban 

11. Şcoala Gimnazială „Octavian Goga" 

Oradea 

primar 

gimnazial 

urban 

12. Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” 

Oradea 

gimnazial urban 

13. Liceul Ortodox „Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea 

primar 

gimnazial 

urban 

14. Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu” 

Beiuş 

primar 

gimnazial 

urban 
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15. Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” 

Oradea 

primar urban 

16. Şcoala Gimnazială „Szacsvay Imre” 

Oradea 

primar urban 

17. Şcoala Gimnazială "Dacia" Oradea primar urban 

18. Liceul Teoretic "Arany Janos" Salonta primar urban 

19. Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” Oradea primar urban 

20. Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

Oradea 

primar urban 

21. Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” 

Ştei 

primar urban 

22. Şcoala Gimnazială "Ioan Slavici" Oradea primar 

gimnazial 

urban 

23. Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" 

Oradea 

primar 

gimnazial 

urban 

24. Şcoala Gimnazială nr. 16 Oradea primar 

gimnazial 

urban 

25. Liceul „Don Orione” Oradea primar urban 

26.  Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan” Valea 

lui Mihai 

primar urban 

27. Liceul Tehnologic Agroindustrial 

"Tamási Áron" Borş 

primar rural 

28. Școala Primară nr.1 Paleu primar rural 

29. Şcoala Gimnazială "Floare de Lotus" 

Sînmartin 

primar rural 

30. Şcoala Gimnazială nr. 1 Sîntandrei primar rural 

31. Școala Gimnazială „Puiu Sever” Ineu primar rural 

32. Şcoala Gimnazială nr. 1 Tărian primar rural 

 

 Numărul total de elevi beneficiari ai programului „Şcoală după şcoală” în anul şcolar 

2017-2018, pe niveluri – învăţământ primar/învăţământ gimnazial: 

 

 Numărul elevilor beneficiari  

ai programului ŞDŞ 

Nivel primar 2016 

Nivel gimnazial 1356 

Total 3372 

 

 

 Resursele umane implicate în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoală după 

şcoală”: 
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 Numărul cadrelor didactice 

implicate în desfăşurarea 

programului ŞDŞ 

Nivel primar 129 

Nivel gimnazial 55 

Total 184 

 

 

7.11.Şcolarizarea la domiciliu 

 

Indicatori specifici privind şcolarizarea la domiciliu în  judeţul Bihor,an şcolar 

2017-2018 

 

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de învăţământ Număr 

elevi 

Clasa  Număr de cadre 

didactice implicate 

1. Colegiul Tehnic nr. 1 Vadu Crişului 1 a IV-a 3 

2.  Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea 1 a XI-a 12 

3.  Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea 1 a XI-a 14 

4. Liceul Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd 2 a X-a, 

a XII-a 

17 

5. Liceul Teoretic „Gabriel Ţepelea” Borod 1 preg. 3 

6. Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş 1 a IX-a 15 

7. Liceul Tehnologic nr. 1 Popeşti 1 a XII-a 10 

8. Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” 

Oradea 

1 a IV-a 1 

9. Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” 

Oradea 

1 a XII-a 12 

10. TOTAL 10  87 

 

 

 

7.12. Evaluări şi studii internaţionale  

Indicatori specifici privind implicarea unităţilor de învăţământ din  judeţul Bihor, în 

desfăşurarea evaluărilor şi studiilor internaţionale, an şcolar 2017-2018 

 

Programul Pentru Evaluarea Internaţională A Elevilor (PISA)  

 

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de  învăţământ Mediul urban/rural Număr de elevi 

implicaţi 
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1. Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei urban 38 

2.  Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” 

Oradea 

urban 38 

3.  Liceul Ortodox „Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea 

urban 23 

4. Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent 

Laszlo” Oradea 

urban 37 

5. Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de 

Barcău 

rural 28 

6. Şcoala Gimnazială nr. 1 Urviş de Beiuş rural 11 

7. Colegiul Tehnic nr. 1 Vadu Crişului rural 27 

   

TOTAL 

 

202 

 

 

Studiul Internaţional Privind Procesul de Predare- Învăţare (TALIS) 

 

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de  învăţământ Mediul urban/rural Număr de profesori 

implicaţi 

1. Liceul Ortodox „Episcop Roman 

Ciorogariu” Oradea 

urban 16 

2.  Şcoala Gimnazială nr. 11 Oradea urban 30 

3.  Liceul Teologic Penticostal „Betel” 

Oradea 

urban 31 

4. Şcoala Gimnazială „Lucreţia Suciu” 

Oradea 

urban 39 

5. Şcoala Gimnazială nr. Pomezeu rural 10 

  TOTAL 126 

 

 

Etapa de pretestare TALIS 

 

Nr.

crt. 

Denumirea unității de  învăţământ Mediul urban/rural Număr de profesori 

implicaţi 

1. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea urban 31 

 

 

7.13. Copii cu părinţi plecaţi în străinătate 

Copii cu părinţi plecaţi în străinătate situaţia statiscă la nivelul judeţului Bihor, an şcolar 

2017-2018 
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Mediul urban 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii 

de învăţământ 

Copii cu 

ambii părinţi 

plecaţi în 

străinătate 

Copii cu 

părintele 

unic 

susţinător 

plecat în 

străinătate 

Copii cu un 

singur 

părinte 

plecat în 

străinătate 

Copii 

reveniţi în 

ţară după o 

perioadă de 

şedere în 

străinătate 

alături de 

părinţi mai 

mare de un 

an 

1. Liceul Teoretic „Ady 

Endre” Oradea 

1 4 15 0 

2. Liceul Teoretic 

„Aurel Lazăr” Oradea 

1 0 24 0 

3. Școala Gimnazială 

”Avram Iancu” 

Oradea 

1 4 4 3 

4. Liceul Teologic 

Penticostal „Betel” 

Oradea 

0 0 17 6 

5. Colegiul Tehnic 

,,Mihai Viteazul'' 

Oradea 

10 6 60 1 

6. Colegiul National 

„Iosif Vulcan" Oradea 

5 2 18 1 

7. Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” 

Oradea 

0 2 32 3 

8. Colegiul Tehnic 

„Constantin Brâncuşi” 

Oradea 

0 6 4 0 

9. Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă nr. 

1 Oradea 

0 2 0 0 

10. Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă 

„Orizont” Oradea 

0 0 0 0 
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11. Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

,,Bonitas'' Oradea 

0 0 0 0 

12. Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

,,Cristal'' Oradea 

0 0 0 0 

13. Colegiul  Tehnic  

„Transilvania” Oradea 

2 4 17 0 

14. Școala Gimnazială 

„Dimitrie Cantemir” 

Oradea 

0 2 9 1 

15. Liceul „Don Orione” 

Oradea 

1 4 14 2 

16. Colegiul Naţional 

„Emanuil Gojdu" 

Oradea 

1 0 4 1 

17. Grădinița cu program 

prelungit  nr. 34 

Oradea 

0 0 0 0 

18.  Grădinița cu program 

prelungit  nr. 52 

Oradea 

0 1 0 0 

19. Grădinița cu program 

prelungit  nr. 53 

Oradea 

0 0 0 0 

20. Grădinița cu program 

prelungit  nr. 54 

Oradea 

0 0 0 0 

21. Grădinița cu program 

prelungit  nr. 46 

Oradea 

1 0 0 0 

22. Grădinița cu program 

prelungit  nr. 50 

Oradea 

0 0 1 0 

23. Grădinița cu program 

prelungit  nr. 56 

Oradea 

0 0 2 0 

24. Grădinița cu program 

prelungit  „Orsolya” 

Oradea 

0 0 0 0 

25. Grădinița „Winnie 

Academy” Oradea 

0 0 0 0 
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26. Liceul Greco-Catolic 

„Iuliu Maniu” Oradea 

0 1 0 0 

27. Liceul Teoretic 

"Lucian Blaga" 

Oradea 

1 1 11 2 

28. Liceul de Arte Oradea 1 0 10 0 

29.  Liceul Tehnologic 

Special nr.1 Oradea 

1 1 1 0 

30. Liceul Reformat 

„Lorántffy 

Zsuzsanna" Oradea 

0 0 0 0 

31. Liceul cu Program 

Sportiv ”Bihorul” 

Oradea 

2 6 31 0 

32. Liceul Teologic 

Baptist „Emanuel” 

Oradea 

0 0 0 0 

33. Liceul Teoretic 

German ,,Friedrich 

Schiller” Oradea 

1 0 4 5 

34. Școala Gimnazială 

,,Octavian Goga” 

Oradea 

0 1 10 0 

35. Liceul Teoretic 

,,Onisifor Ghibu" 

Oradea 

8 3 61 0 

36. Liceul Ortodox 

"Episcop Roman 

Ciorogariu" Oradea 

2 6 34 1 

37. Colegiul Economic 

„Partenie Cosma” 

Oradea 

2 7 62 0 

38. Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Bălcescu” 

Oradea 

2 0 42 3 

39. Școala Gimnazială 

nr.11 Oradea 

1 5 37 0 

40. Şcoala Gimnazială 

„Dacia” Oradea 

0 0 10 1 

41. Şcoala Gimnazială 

„Oltea Doamna" 

Oradea 

0 1 3 1 
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42. Şcoala Primară 

„Winnie Academy” 

Oradea 

0 0 0 0 

43. Școala Gimnazială Nr. 

16 Oradea 

0 1 18 3 

44. Şcoala Gimnazială 

,,Ioan Slavici" Oradea 

3 2 11 1 

45. Şcoala Gimnazială 

„Szacsvay Imre” 

Oradea 

1 1 2 0 

46. Liceul Teologic 

Romano-Catolic 

"Szent László" Oradea 

1 2 30 0 

47. Școala Gimnazială 

„Lucreția Suciu” 

Oradea 

1 2 4 0 

48. Grădinița cu program 

prelungit nr.28 Oradea 

0 0 4 0 

49. Colegiul Tehnic 

„Traian Vuia" Oradea 

6 1 35 0 

50. Liceul Tehnologic 

Sanitar „Vasile 

Voiculescu" Oradea 

6 0 21 2 

51. Colegiul Tehnic  

“Alexandru Roman” 

Aleșd 

13 9 58 4 

52. Liceul Teoretic 

,,Arany János” 

Salonta 

7 4 48 0 

53. Colegiul Naţional 

„Avram Iancu” Ştei 

6 9 27 0 

54. Liceul Teoretic 

„Constantin Şerban” 

Aleşd 

7 4 36 0 

55. Grădinița cu program 

prelungit nr.1 Beiuș 

0 0 0 0 

56. Grădinița cu program 

prelungit nr.1 

Marghita 

3 3 9 1 

57. Grădinița cu program 

prelungit nr.1 Ștei 

0 0 4 0 
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58. Grădinița cu program 

prelungit  ”Toldi” 

Salonta 

3 2 9 0 

59. Grădinița cu program 

prelungit  ”Floare de 

Colț” Beiuș 

0 0 0 0 

60. Liceul Tehnologic 

,,Horea”  Marghita 

7 4 62 0 

61. Liceul Teoretic 

„Horváth János” 

Marghita 

2 4 38 1 

62. Colegiul Tehnic „Ioan 

Ciordaș” Beiuș 

6 8 48 0 

63. Liceul Tehnologic 

Nr.1 Salonta 

10 8 36 1 

64. Școala Gimnazială 

“Nicolae Popoviciu” 

Beiuș 

1 1 25 1 

65. Colegiul Naţional 

„Octavian Goga” 

Marghita 

11 12 81 1 

66. Liceul Vocaţional 

Pedagogic “Nicolae 

Bolcaş” Beiuş 

12 2 66 3 

67. Liceul Teoretic 

“Petofi Sandor” 

Săcueni  

0 2 11 1 

68. Şcoala Gimnazială 

nr.1 Nucet 

1 1 9 0 

69. Colegiul Naţional 

„Samuil Vulcan” 

Beiuş 

14 5 41 2 

70. Şcoala Gimnazială 

“Miron Pompiliu” 

Ştei 

5 2 34 0 

71. Colegiul Național 

“Teodor Neș” Salonta 

19 5 78 2 

72. Colegiul Tehnic 

„Unirea” Ştei 

0 3 8 0 

73. Şcoala Gimnazială 

”Nicolae Bogdan” 

Vaşcău 

0 0 0 0 
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74. Școala Gimnazială 

“Zelk Zoltan” Valea 

lui Mihai 

2 1 50 2 

 TOTAL 191 172 1440 56 

 

Mediul rural 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii 

de învăţământ 

Copii cu 

ambii părinţi 

plecaţi în 

străinătate 

Copii cu 

părintele 

unic 

susţinător 

plecat în 

străinătate 

Copii cu un 

singur 

părinte 

plecat în 

străinătate 

Copii 

reveniţi în 

ţară după o 

perioadă de 

şedere în 

străinătate 

alături de 

părinţi mai 

mare de un 

an 

1. Școala Gimnazială 

nr.1 Abram 

1 3 31 2 

2. Școala Gimnazială nr. 

1 Aștileu 

0 1 16 3 

3. Şcoala Gimnazială 

“Alexandru Roman” 

Auşeu 

0 0 2 0 

4. Școala Gimnazială 

nr.1 Avram Iancu 

4 5 18 0 

5.  Școala Gimnazială 

nr.1 Balc 

0 2 0 0 

6. Școala Gimnazială 

nr.1 Batăr 

0 0 4 0 

7. Şcoala Gimnazială 

“Gaspar Andras” 

Biharia 

0 0 0 0 

8. Școala Gimnazială 

nr.2 Bogei 

1 0 11 1 

9. Liceul Teoretic 

,,Gabriel Țepelea” 

Borod 

0 0 28 2 

10. Liceul Tehnologic 

Agroindustrial 

„Tamási Áron” Borş 

0 5 3 0 
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11. Liceul Teoretic nr.1 

Bratca 

2 5 17 0 

12. Școala Gimnazială nr. 

1 Brusturi 

3 2 54 3 

13. Școala Gimnazială 

nr.1 Budureasa 

0 0 1 0 

14. Şcoala Gimnazială nr. 

1 Buduslău 

0 0 3 0 

15. Şcoala Gimnazială nr. 

1 Bulz 

3 1 5 0 

16.  Școala Gimnazială 

nr.1 Buntești 

1 5 18 0 

17. Şcoala  Gimnazială 

nr.1 Butani   

1 1 23 0 

18.  Școala Gimnazială 

nr.1 Căbești 

4 0 3 1 

19. Liceul Tehnologic 

nr.1 Cadea 

0 2 3 0 

20. Școala Gimnazială 

,,Georgiu Popa’’ 

Cîmpani 

0 2 0 0 

21. Școala Gimnazială nr. 

1 Căpîlna 

3 0 5 0 

22. Școala Gimnazială 

nr.1 Cefa 

0 3 2 2 

23. Şcoala  Gimnazială nr. 

1 Ceica 

0 0 0 0 

24. Școala Gimnazială 

”Benedek Elek” 

Cetariu 

0 0 0 0 

25. Școala Gimnazială nr. 

1 Cheresig 

0 0 1 0 

26. Școala Gimnazială nr. 

1 Chijic 

0 0 18 0 

27. Școala Gimnazială 

nr.1 Chișlaz 

2 0 5 0 

28. Școala Gimnazială  nr. 

1 Ciumeghiu 

5 2 17 3 

29. Școala Gimnazială nr. 

1 Cociuba Mare 

0 0 2 0 
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30. 
Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă nr.1 
Popești 

0 0 0 0 

31. 
Școala Gimazială nr.1 
Curățele 

0 0 8 0 

32. 
Școala Gimnazială  
”Dr.Balasi Jozsef” 
Curtuișeni 

0 1 23 0 

33. 
Școala Gimnazială nr.1 
Derna 

0 0 11 0 

34. 
Şcoala Gimnazială nr.1 
Diosig 

2 2 40 0 

35. 
Liceul Tehnologic nr.1 
Dobrești 

4 1 12 1 

36. 
Școala Gimnazială  
”Viorel Horj” 
Drăgănești 

0 0 7 0 

37. 
Şcoala Gimnazială nr.1 
Drăgești 

0 0 0 1 

38. 
Şcoala Gimnazială nr. 1 
Finiş 

0 0 21 0 

39. 
Școala Gimnazială nr. 1 
Gepiu 

5 2 3 0 

40. 
Grădinița cu program 
prelungit nr.1 Tinca 

0 0 1 0 

41. 
Liceul Tehnologic nr. 1 
Popești 

22 22 116 3 

42. 
Școala Gimnazială nr.1 
Hidișelu de Sus 

0 1 1 0 

43. 
Școala Gimnazială 
„Iosif Vulcan”  Holod 

0 0 0 0 

44. 
Școala Gimnazială nr.1 
Hotar 

13 8 21 2 
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45. 
Școala Gimnazială nr. 1 
Husasău de Tinca 

1 4 8 1 

46. 
Școala Gimnazială 
”Bocskay Istvan” 
Cherechiu 

0 0 2 0 

47. 
Școala Gimnazială nr. 1 
Lăzăreni 

9 9 21 5 

48. 
Şcoala Gimnazială nr.1 
Lazuri de Beiuş 

0 0 0 2 

49. 
Școala Gimnazială nr.1 
Lunca 

4 0 0 0 

50. 
Școala Gimnazială nr.1 
Mădăras 

0 0 0 0 

51. Școala Gimnazială nr.1 
Mihai Bravu 

0 1 10 0 

52. Școala Gimnazială 
,,Miskolczy Karoly” 
Mișca 

0 0 4 0 

53. Liceul Teoretic “Nicolae 
Jiga” Tinca 

5 0 22 1 

54. Școala Gimnazială nr.1 
Nojorid 

2 1 2 3 

55. Școala Gimnazială nr. 1 
Olcea 

0 0 0 0 

56. Şcoala Gimnazială 
„Aurel Pop” Oşorhei 

8 2 35 1 

57. Școala Gimnazială ”Înv. 
Gâlgău Iosif” Păgaia 

1 0 21 0 

58. Școala Primară nr. 1 
Paleu 

0 0 0 0 

59. Școala Gimnazială nr.1 
Petreu 

0 0 6 0 

60. Şcoala Gimnazială nr.1  
Pietroasa 

1 0 0 0 

61. Școala Primară nr. 1 
Pocola 

0 0 0 0 

62. Şcoala  Gimnazială nr. 1 
Pomezeu 

3 2 1 0 
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63. Școala Gimnazială 
„Puiu Sever” Ineu 

3 1 16 0 

64. Şcoala  Gimnazială nr. 1 
Răbăgani 

1 3 0 0 

65. Școala Gimnazială nr.1 
Remetea 

0 0 7 0 

66. Școala Gimazială nr. 1 
Roșia 

0 0 12 0 

67. Școala Gimnazială 

”Jako Zsigmond” 

Roșiori 

0 1 4 0 

68. Școala Gimazială nr. 1 

Săcădat 

3 2 20 0 

69. Școala Gimnazială 

”Balasko Nandor” 

Sălacea 

0 3 25 0 

70. Școala Gimnazială 

“Szalardi Janos” 

Sălard 

0 1 1 0 

71. Școala Gimnazială 

nr.1 Sălişte de Vaşcău 

0 0 0 1 

72. Școala  Gimnazială  

nr.1  Sîmbăta 

1 0 3 0 

73. Școala Gimnazială 

nr.1 Sâniob 

0 0 3 0 

74. Școala Gimnazială 

„Toldy” Sînnicolau de 

Munte 

0 0 0 0 

75. Școala Gimnazială nr. 

1 Sânnicolau Român 

2 6 18 0 

76. Școala Gimnazială nr. 

1 Sîrbi 

3 3 22 1 

77. Școala Creștină 

Privată din Cartierul 

Romilor Tinca 

5 6 8 0 

78. Şcoala Gimnazială “ 

Kazinczy Ferenc” 

Şimian 

1 0 42 0 

79. Şcoala Gimnazială “ 

Floare de Lotus” 

Sînmartin 

21 13 23 0 
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80. Şcoala Gimnazială nr. 

1 Sîntandrei 

5 1 24 5 

81. Școala Gimnazială nr. 

1 Șinteu 

0 0 0 0 

82. Grădiniţa cu program 

prelungit „Smiles” 

Tileagd 

0 0 0 0 

83. Școala Gimnazială 

nr.1 Spinuș 

0 1 1 0 

84. Liceul Tehnologic nr 

1 Șuncuiuș 

11 4 39 0 

85. Liceul Tehnologic nr 

1 Suplacu de Barcău 

6 4 33 0 

86. Școala Gimnazială nr 

.2 Talpoș 

1 0 20 0 

87. Școala Gimnazială nr. 

1 Tămășeu 

0 1 1 0 

88. Școala Gimnazială nr. 

1 Tărcaia 

0 0 2 0 

89. Şcoala Gimnazială 

nr.1 Tarcea 

3 4 29 0 

90. Școala Gimnazială nr. 

1 Tărian 

1 2 8 0 

91. Școala Gimnazială 

nr.1 Tăuteu 

0 0 5 0 

92. Școala Gimnazială 

nr.1 Tileagd 

9 12 32 0 

93. Școala Gimnazială 

“Nestor Porumb” 

Tulca 

2 0 32 2 

94. Școala Gimnazială 

nr.1 Uileacu de Beiuş 

0 0 0 0 

95. Colegiul Tehnic nr.1 

Vadu Crișului 

5 2 34 2 

96. Școala Gimnazială 

nr.1 Vîrciorog 

0 0 3 0 

97. Școala Gimnazială 

nr.1 Viișoara 

0 2 9 0 

 TOTAL 194 167 1162 48 

 

 

Copii cu părinţi plecaţi în străinătate, judeţul Bihor 
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Nr. 

crt. 

Unităţi de 

învăţământ din 

mediul urban şi 

rural 

Copii cu 

ambii părinţi 

plecaţi în 

străinătate 

Copii cu 

părintele 

unic 

susţinător 

plecat în 

străinătate 

Copii cu un 

singur 

părinte 

plecat în 

străinătate 

Copii 

reveniţi în 

ţară după o 

perioadă de 

şedere în 

străinătate 

alături de 

părinţi mai 

mare de un 

an 

1. URBAN 191 172 1440 56 

2. RURAL 194 167 1162 48 
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CAPITOLUL VIII – AUDIT PUBLIC INTERN 
Auditul intern este organizat în cadrul Inspectoratului Școlar Bihor sub formă de 

compartiment propriu, iar auditorii interni se află în subordinea directă a inspectorului școlar general. 

Conform organigramei, Compartimentul de Audit Intern se compune din 2 posturi, ocupat 

astfel:  

- 1 post ocupat prin detașare din data de 05.09.2016 până în 27.12.2018 

- 2 posturi ocupate prin transfer în interesul învățământului în baza art. 32, alin. 1 și alin. 2 

din Legea 153/2017, din data de 28.12.2018. 

Rolul Compartimentului de Audit Intern în cadrul inspectoratului este de a contribui la buna 

gestionare a fondurilor primite de la bugetul de stat, de care instituția și unitățile subordonate, în 

cadrul exercițiului financiar. 

Misiunea compartimentului este de a audita sistemele de control intern din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Bihor și ale unităților din subordine cu scopul de a le îmbunătăți: 

- ajută instituția și structurile sale prin intermediul opiniilor și recomandărilor 

- ajută la o mai bună gestionare a riscurilor 

- asigură o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului 

- asigură o mai bună monitorizare a conformității cu regulile și procedurile existente 

- asigură o evidență contabilă și un management fiabile și corecte 

- îmbunătățește calitatea managementului și controlului intern. 

Raportul este elaborat pentru anul 2018 deoarece raportarea anuală a auditului se face pe an 

calendaristic și nu pe an școlar. 

Baza documentară a raportului o constituie Rapoartele misiunilor de audit intern întocmite în 

anul 2018 de Compartimentul Audit Intern al Inspectoratului Școlar Județean Bihor precum, procesele 

verbale de verificare și Planul anual de audit public intern pentru anul 2018. 

În conformitate cu Standardul nr. 9 ”proceduri”, din OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea 

codului controlului intern/managerial al entităților publice, la nivelul compartimentului de audit public 

intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, în cursul anului 2018 au fost inventariate toare 

activitățile care se desfășoară în cardul compartimentului, identificându-se 20 de activități derulate 

pentru care s-au și elaborat procedurile. 

O dată cu abrogarea OSGG 400/2015 prin OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatilor publice, precum și cu aprobarea OMEN nr. 5509/2017 

privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public 
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intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, 

coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme 

specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului 

Educației Naționale publicat în M.Of. Nr.2 Bis din 3 ianuarie 2018, procedurile, la nivel de 

compartiment au suferit modificări, atât prin revizii cît și prin elaborare de noi proceduri. Gradul de 

emitere a procedurilor este de 100%. 

Gruparea activităților pe proceduri scrise s-a făcut în concordanță cu metodologia de 

desfășurare a misiunilor de audit intern  din OMEN nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului 

Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 

Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, 

întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern 

aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale. 

La nivelul compartimentului de audit intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, 

a fost elaborat Programul de Asigurare și Îmbunătățire a Calității activității de audit public intern nr. 

21429/12.12.2017, Carta auditului public intern nr. 5194/15.01.2018, Registrul riscurilor nr. 

21562/18.12.2017, Codul etic al auditorului nr. 14519/19.07.2017. 

Auditorul intern din cadrul Compartimentului de audit al Inspectoratului Școlar Județean Bihor 

acoperă o sferă largă a activităților auditabile la nivelul județului Bihor. 

Auditează activități desfășurate de: 

- Inspectoratul Școlar Județean Bihor și ale unităților conexe  
 Casa Corpului Didactic Oradea,  
 Palatul Copiilor Oradea cu cluburile aparținătoare din Beiuș, Aleșd, Marghita, Salonta, 

Ștei 
 Club Sportiv nr. 1 - Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"  
 Club Sportiv nr. 2 - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" 
 Club Sportiv nr. 3 - Colegiul Naţional "Samuil Vulcan" 
 Club Sportiv nr. 4 - Colegiul Naţional "Teodor Neş" Salonta 
 Club Sportiv nr. 5 - Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" 
 Club Sportiv nr. 6 - Colegiul Naţional "Avram Iancu" 

dar și toate activitățile finanțate de la bugetul de stat ale entităților din subordinea IȘJ Bihor – un 

număr de 174 școli cu personalitate juridică (școli primare, școli gimnaziale, licee, grădinițe, CSEI), din 

subordinea IȘJ, cu structurile lor, pentru toate activitățile finanțate de la bugetul de stat, prin 

inspectoratul școlar. 
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Structura misiunilor de audit intern realizate în anul 2018 este următoarea: 

   

nr. 
crt. 

Denumirea misiunii de audit Unitatea auditată 
Perioada de 
desfășurare 
a auditului 

Perioada 
auditată 

1 

Sistemul contabil şi fiabilitatea 
acestuia; administrarea patrimoniului, 
precum şi vânzarea, gajarea, 
concesionarea sau închirierea bunurilor 
din domeniul privat al statului ori al 
unităţilor administrative teritoriale 

Unităţi conexe 
 

(CCD 
Palatul Copiilor Oradea 
cu sructurile aferente) 

 
05.02.2018 

– 
30.03.2018 

 
01.01.2016 – 
31.12.2017 

2 

Sistemul de conducere și  control intern 
corespunzător activităţii de recrutare şi 
angajare a personalului didactic de 
predare, didactic auxiliar şi nedidactic 

Unităţi de învăţământ 
(Colegiul Național "Iosif 

Vulcan" Oradea 
Şcoala Gimnazială 
"Bocskay Istvan" 

Cherechiu 
Şcoala Gimnazială 

"Nestor Porumb" Tulca 
Liceul Teoretic 

"Constantin Șerban" 
Aleșd 

Școala Gimnazială 
"Nicolae Bogdan" 

Vașcău) 

02.05.2018 
– 

03.07.2018 

01.01.2016 – 
31.12.2017 

3 
Respectarea prevederilor HG 905/2017 
privind Registrul General de Evidență a 
Salariaților 

Unităţi de învăţământ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 

1 Tărian 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 

1 Mădăras ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ Nr. 1 
Urvișul De Beiuș 

01.06.2018-
30.06.2018 

2016-2018 

4 

Respectarea modalității de încadrare a 
cheltuielilor de personal în bugetul 
aprobat în exercițiul bugetar 2018,  
respectiv, asigurarea plății integrale 
atât a drepturilor salariale cât și a 
contribuțiilor reținute de la angajați și a 
celor datorate de angajator 

Unităţi de învăţământ 
Colegiul Național 
"Octavian Goga" 

Marghita 
Școala Gimnazială 

"Nicolae Popoviciu" 
Beiuș) 

Grădinița Cu Program 
Prelungit ”Toldi” Salonta 

Şcoala Gimnazială 
"Georgiu Popa" Câmpani 

10.09.2018 
– 31.10.2018 

01.09.2017 – 
31.08.2018 
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5 

Verificarea cheltuielilor de personal 
efectuate de toate unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Oradea 

Unităţi de învăţământ 
53 de  unități de 
învățământ din 

Municipiul Oradea 

17.10.2018 
– 31.12.2018 

01.09.2017 – 
31.10.2018 

6 

Verificarea aspectelor sesizate, privind 
întocmirea documentelor specifice 
dosarelor personale ale personalului 
didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Liceul Teoretic ”Petofi 
Sandor” Săcueni 

01.10.2018 -
05.10.2018 

C.I.M active 
 

 
Misiunile s-au finalizat prin raport de audit/proces verbal de verificare, cuprinzând atât 

constatările auditorului, cât și recomandările și măsurile lăsate, în baza documentelor verificate. 
   

În urma realizării misiunilor de audit mai sus amintite, în cele ce urmează vom prezenta un 

sumar al constatărilor și recomandărilor formulate pe fiecare domeniu de activitate. 

Misiunea de asigurare nr. 1 : ”Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; administrarea 

patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din 

domeniul privat al statului ori al unităţilor administrative teritoriale”. 
 

Principalele constatări: 

La nivelul compartimentelor funcționale implicate în derularea activităților ce au făcut 

obiectul misiunii de audit public intern, nu au fost întreprinse demersuri pentru adaptarea 

controlului intern/managerial la modificările legislative survenite odată cu apariția OSGG nr. 

400/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 444/22.06.2015. Astfel, se 

consideră necesar a fi realizate următoarele: 
- sistemul de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor (sistemul de indicatori de 

performanţă sau de rezultat pentru toate activităţile identificate); 

 - autoevaluarea realizării obiectivelor generale şi specifice; 

Compartimentul tehnic – administrativ trebuie să mai elaboreze, atât cu privire la întregul 

spectru de activităţi avute în sarcină, cât şi pentru cele cu privire la administrarea patrimoniului, 

următoarele documente de control intern intern: 

- identificarea, analiza riscurilor și actualizarea registrului riscurilor pe compartiment; 

- sistemul de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor (sistemul de indicatori de 

performanţă sau de rezultat pentru toate activităţile identificate); 

 - autoevaluarea realizării obiectivelor generale şi specifice; 
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La nivelul compartimentului financiar – contabil, au fost identificate o serie de proceduri 

operaționale.  

 Totuși, acestea nu acoperă sfera activităților procedurabile. 

Auditorul consideră necesar inventarierea activităților procedurabile și luarea măsurilor 

privind emiterea procedurilor formalizate în concordanță cu OSGG 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice– cu modificările și completările ulterioare.  

Cu toate că s-a elaborat procedură formalizată privind organizarea și conducerea 

contabilității, procedură care necesită actualizare, aceasta nu este respectată. 

Astfel, s-a constatat faptul că, facturile emise de furnizori nu sunt înregistrate în 

contabilitatea instituției la data emiterii sau la data intrării în unitate, acestea fiind înregistrate 

la data plății. Astfel sunt facturi emise în decembrie 2016 și înregistrate în aprilie 2017. 

Auditorul apreciază faptul că, neînregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor 

economice în momentul efectuării lor, respectiv înregistrarea în evidențele contabile a facturilor de la 

furnizori la momentul plății acestora și nu în momentul primirii facturilor care atestă achiziția de 

bunuri sau prestarea serviciilor, nu respectă principiul contabilității pe bază de angajamente, astfel 

încât situațiile financiare și contul de execuție bugetară să ofere informații reale și să reprezinte fidel 

rezultatul patrimonial, activele, datoriile și poziția financiară, respectiv cheltuielile aferente 

exercițiului bugetar la care se referă, indiferent dacă plățile au fost efectuate sau nu.  

”Ordin nr. 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare - pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

  Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ” 

Un alt aspect sesizat de auditor, este faptul că, contul 401.01 –furnizori sub un an, nu 

este detaliat analitic la nivel de furnizor, ceea ce contravene prevederilor OMFP 1972/2002 și 

a normelor de aplicare prevăzute de OMFP 2021/2013 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Cu toate că s-a elaborate procedură formalizată privind “înregistrarea în contabilitate a 

imobilizărilor necorporale și corporale”, procedură care necesită actualizare, dar care 

precizează modul de efectuare a transferurilor de bunuri, s-a constatat faptul că, în baza 

proceselor verbale unitatea auditată a procedat la scoaterea din gestiune și transferarea către 

alte unități de învățământ a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar în 

valoare totală de 75838,44 lei, fără a se ține cont de prevederile legale și procedurale. 
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Auditorul apreciază faptul că, în vederea realizării transferului, conducerea unității auditate 

nu a ținut cont de prevederile art. 1 din  H.G. nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare - 

privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor 

publice  

”Art. 1. - Transmiterea, fără plată, de la instituția publică deținătoare la o altă instituție publică 

a bunurilor care nu mai sunt necesare instituției care le are în administrare, dar care pot fi folosite în 

continuare, se realizează cu respectarea condițiilor și a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1. 

 ANEXA Nr. 1     CONDIȚIILE ȘI PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o instituție 

publică la altă instituție publică a unor bunuri aflate în stare de funcționare  

   1. Pot fi transmise, fără plată, către alte instituții publice orice fel de bunuri, aflate în stare 

de funcționare, indiferent de durata de folosință, dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice 

care le are în administrare sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituția nu mai are dreptul 

să utilizeze bunul respectiv.  

   2. În vederea disponibilizării lor, compartimentul de specialitate va întocmi un referat de 

disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menționând toate caracteristicile 

tehnice ale acestuia (marca, anul fabricației, data dării în folosință, durata de folosință, valoarea de 

inventar etc.).  

    Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul instituției publice.  

   3. Instituția publica care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituții publice pe 

care le consideră că ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.  

   4. În cazul în care, dupa 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte 

instituții publice în vederea valorificării, se va utiliza procedura prevăzută în Regulamentul privind 

valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la 

prezenta hotarare.  

   5. Instituțiile publice interesate în obținerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fără plată, 

a acestora și după publicarea anunțului de vânzare prin licitație, dar nu mai tarziu de 5 zile anterioare 

datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare. ” 

Totodată, transferul bunurilor nu este avizat de ordonatorul de credite, conform 

prevederilor legale. 
H.G. nr. 841/1995 ANEXA Nr. 1     CONDIȚIILE ȘI PROCEDURILE, punctul 6 și 7 prevede: 

  ” 6. Transmiterea, fără plată, de la o instituție publică la o altă instituție publică se va face, 

pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu avizul ordonatorului principal de credite al instituției 
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publice care a disponibilizat bunul, precum și cu avizul ordonatorului principal de credite al instituției 

publice care a solicitat transmiterea bunului.  

   7. La predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, conducătorii instituțiilor publice împreună 

cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidențele contabile 

a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor. ” 

Pentru procesul verbal de transfer a mijloacelor fixe, unitatea de învățământ primitoare nu a 

preluat în evidențele contabile și în inventarul scriptic mijlocul fix cu valoarea de inventar 4011,77 lei. 

În urma sesizării auditorului,   unitatea a procedat la înregistrarea în contabilitate a mijlocului 

fix. 

S-a elaborate procedură formalizată ”controlul intern privind angajamentele bugetare”, 

procedură care necesită actualizare, s-a constatat faptul că pe lângă documentele justificative 

(factură, NIR, state de plată, etc) atașate plăților (OP, CEC) efectuate, nu se regăsesc: 

propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar și ordonanțarea de plată, 

conform prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare - 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale 

  Formularele privind propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar și 

ordonanțarea de plată se regăsesc atât în anexele 1, 2 și 3 din Anexa la OMFP 1792/2002 mai sus 

amintit, cât și în anexele 2,3, respectiv 4, care sunt parte integrantă a procedurii formalizate  ”control 

intern privind angajamentele bugetare” emisă de Casa Corpului Didactic Bihor. 

Conform Art. 24 din Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare – 

privind finanțele publice: ”(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri 

publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către 

conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății. 

   (2) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de 

control financiar preventiv propriu și a controlului financiar preventiv delegat, după caz, 

potrivit dispozițiilor legale.“ 

 

Astfel, atât propunerea, cât și angajarea respectiv ordonanțarea nu sunt supuse avizării 

CFP. 

 

Totodată s-a constatat faptul că, conform registrului privind documentele înaintate 

pentru avizare CFP , statele de plată, deschiderile de credite și contractele încheiate de Casa 

Corpului Didactic Bihor nu sunt evidențiate în registru. 
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S-a constatat faptul că în evidențele contabile s-au înregistrat cheltuieli de protocol cu 

toate că, în buget nu au fost prevăzute. 

Totodată, conform anexei nr. 2 la Ordonanța nr. 80 din 30 august 2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 

publice, precum și a H.G. nr. 1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli 

prevazute în anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, unitatea auditată nu 

figurează printre instituțiile publice avizate pentru efectuarea de cheltuieli de protocol. 

Auditorul a observant faptul că, cu toate că se efectuează operațiuni de casă (în special 

încasări în numerar - contravaloare cursuri cu taxă), unitatea nu deține un spațiu adecvat 

casieriei care să respecte normele de securitate prevăzute de legislație. 

Conform decretului nr. 209/1976 privind  aprobarea Regulamentului operațiilor de casă 

ale unităților socialiste,   ART. 6 prevede: 

”Casieria trebuie să funcționeze într-un spațiu adecvat, în condițiile unei depline 

securități. În acest scop, conducătorii unităților socialiste sânt obligați să ia măsuri pentru a 

asigura înzestrarea casieriei cu mijloace tehnice de pază și de alarmă, în funcție de importanța 

valorilor păstrate și să asigure condițiile de păstrare a numerarului în cadrul unităților […].”     
Conform art.4 din Legea Nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor și 

protecția persoanelor, ”Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și 

valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1).” 

 Sistemele tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției sunt prevăzute de art. 27 din 

Legea 333/2003(r1) cu modificările și completările ulterioare, și anume: ” Art. 27. - (1) Conducătorii 

unităților care dețin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu 

caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele 

de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și 

în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter. 

   (2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București ori de inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul 

respectării cerințelor minime de securitate împotriva efracției. 

   (3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și 

manipulării bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracție, corespunzător gradului 

de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite 

prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 
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   (4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, 

blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori. 

   (5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de 

echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și 

acustică, detectoare, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu 

posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus 

de caracteristicile obiectivului păzit. 

   (6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției 

se avizează și se controlează potrivit prevederilor alin. (2). 

   (7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru 

obiectivele care sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor 

tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.” 

 

În urma verificării, auditorul constată faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a 

unității de învățământ auditate nu a fost elaborat și supus aprobării Consiliului de Administrație, 

conform precizării O.M.E.C Nr.5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, art.4, care prevede: 

”Art. 4. - (1) În baza prezentului regulament, a actelor normative care reglementează 

drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din palatele și 

cluburile copiilor, palatele și cluburile copiilor își elaborează propriul regulament de organizare 

și funcționare. 

 (2) Regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor conține 

reglementări specifice fiecărui palat/club al copiilor, inclusiv cele referitoare la frecventarea 

cursurilor de către preșcolari și elevi. 

 (3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor 

se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de 

lucru, numit prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai 

părinților/tutorilor legal instituiți. 

 (4) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor 

se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/tutorilor legal 

instituiți/asociației părinților, în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și 

personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

 (5) Regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotarare, de către consiliul de administrație. 

 (6) Dupa aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului 

copiilor se înregistrează la secretariatul palatului/clubului copiilor. Pentru aducerea la 
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cunoștință personalului palatului/clubului copiilor, a parinților/tutorilor legal instituiți și a 

elevilor, regulamentul intern de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor se 

afișează la avizier. Profesorii coordonatori ai cercurilor din palatul/clubul copiilor au obligația 

de a prezenta elevilor și părinților/tutorilor legal instituiți regulamentul de organizare și 

funcționare. Personalul palatului/clubului copiilor, părinții, tutorii legal instituiți și elevii 

majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile 

regulamentului intern de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor. 

 (7) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare a palatului/clubului 

copiilor este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere și se sancționează conform 

prevederilor legale. 

(8) Regulamentul de organizare și funcționare a palatului/clubului copiilor poate fi 

revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. 

(9) Regulamentul intern de organizare și funcționare al palatului/clubului copiilor 

conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în contractele colective de muncă 

aplicabile și se aprobă prin hotarare a consiliului de administrație, după consultarea 

reprezentanților organizațiilor sindicale din palatul/clubul copiilor, afiliate la federațiile 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din 

palatul/clubul copiilor. 

 

Auditorul constată faptul că, arhivarea nu s-a efectuat în ultimii ani de activitate, 

documentele fiind păstrate pe fiecare compartiment. 

S-a constatat faptul că, deși există un spațiu destinat arhivei, acesta este insuficient, 

datorită suprafeței reduse, și totodată este supus riscului de deteriorare a unităților arhivistice, 

motivul fiind poziționarea lui la subsolul clădirii, în imediata apropiere a punctului sanitar. 

Există astfel riscul ca, la o defecțiune tehnică, arhiva să sufere deteriorări ireversibile. 

 Totodată, unitatea nu deține un registru de mișcare a unităților arhivistice, unde să fie 

menționate toate documentele care au suferit mișcări în/din arhivă. 

 Conform Legii 16/1996 republicată, privind Arhivele Naționale, în capitolul III sunt 

stabilite obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente, astfel: 
” Secțiunea I Evidența documentelor 

Recomandări: 

- reanalizarea anuală a fiecărui risc identificat, cu utilizarea Formularului de alertă 

la risc, respectiv repoziționarea registrului riscului pentru compartimente și pe 

entitate, până la data de 30.09.2018. Identificarea celor mai utile măsuri şi 

instrumente de diminuare a probabilităţii de apariţie şi a impactului riscurilor. 

Adaptarea sistemului de control intern/managerial la prevederile OSGG nr. 

400/2015 – cu modificările și completările ulterioare.    
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- respectarea principiilor contabilității, prin înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor 

la data producerii acestora și nu la data efectuării plăților 

- înregistrarea facturilor în registrul intrări/ieșiri la data intrării în unitate; 

- detalierea contului - 401.01 furnizori sub 1 an – în analitic la nivel de furnizor. 

- actualizarea și aplicarea procedurii formalizate privind înregistrarea în contabilitate 

a imobilizarilor necorporale și corporale 

- conducătorul unității are obligația de a lua măsurile ce se impun pentru remedierea 

situației și intrarea în legalitate în ceea ce privește transferurile cu titlu gratuit. 

- întocmirea anexelor 1,2,3 privind propunerea, angajarea respectiv ordonanțarea 

plăților, pentru toate cheltuielile înregistrate, conform axnexei la OMFP 1972/2002 

- înaintarea spre avizare și notificarea în registul de evidență a documentelor supuse 

vizei CFP, conform OG 119/1999(r) – cu modificările și completările ulterioare – 

privind controlul intern și controlul financiar preventiv, precum și a OMFP 923/2014 

(r) – cu modificările și completările ulterioare -  pentru aprobarea normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 

activitatea de control financiar preventiv propriu. 
- actualizarea procedurii formalizate privind ”controlul intern privind 

angajamentele bugetare”, însușirea ei de către personalul aplicant 

utilizarea cu responsabilitate a fondurilor publice, respectându-se destinația 

prevederilor bugetare 

- recuperarea și întregirea bugetului cu valoarea cheltuielilor de protocol efectuate în 

perioada 2016-2017. 

- emiterea unei proceduri scrise și formalizate conform OSGG 400/2015 – cu 

modificările și completările ulterioare, privind operațiunile de casă, precum și  

asigurarea securității valorilor de casă ale unității;  

- luarea măsurilor ce se impun pentru implementarea sistemului de prevenire a 

riscurilor privin sustragerea valorilor din unitatate, cu respectarea legislației în 

vigoare.  

- elaborarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a palatului/cluburile 

copiilor și aprobarea lui în consiliul de administrație, conform prevederilor mai sus 

menționate. 

- luarea măsurilor pentru punerea în practică a procedurii operaționale formalizate 

”privind arhivarea documentelor și înregistrărilor”, cu respectarea legislației în 

vigoare. 

 
Misiunea de asigurare nr. 2: ”Sistemul de conducere și  control intern corespunzător activităţii de 

recrutare şi angajare a personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic” 

Principalele constatări: 

Din deciziile verificate, conform listelor de control, s-au constatat următoarele: 
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- În preambulul deciziilor au fost invocate acte legislative abrogate, acte legislative 

irelevante pentru obiectul deciziei. La anumite decizii legislația din preambul este 

incompletă. 

- Decizii neconforme, cu anexe lipsă 

- Deciziile nu sunt luate la cunoștință de către salariat 

- Nu sunt specificate drepturile salariale pentru plata cu ora, disciplina pentru care se 

alocă 

- Pentru decizii de alocare ore la plata cu ora nu au fost emise acte adiționale sau contracte 

individuale de muncă pentru plata cu ora 

- Decizia de numire a persoanei responsabile CFPP nu respectă prevederile OMFP 

923/2014 (r) 

- Nu s-a emis decizie pentru desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea arhivei. 
Unitatea a emis decizie de numire a comisiei de selecționare a documentelor create, ce 

urmează a fi eliminate din arhivă, cu toate că arhiva nu este organizată 

 

În baza dosarelor de personal verificate de auditor, conform listelor de control, s-au 

constatat următoarele: 

- Sunt dosare de personal unde contractul individual de muncă lipsește 

- Lipsesc elemente din CIM (Cod Cor, data semnării CIM de către salariat, decizii în baza 

cărora se emite CIM, durata muncii – norma, nu se specifică Contractul colectiv de 

muncă în baza căruia s-a elaborat CIM, 

- Pentru CIM, nu există informarea salariatului 

- CIM PCO nu sunt conforme cu prevederile  OMEN 4959/2013  

- Contractul de muncă și actele adiționale aferente pentru directorul unității poartă aceeași 

semnătură și ca reprezentant al unității și ca salariat. În astfel de cazuri care privesc 

reprezentantul unității (director), documentele vor fi semnate de directorul adjunct în 

calitate de reprezentant al unității, iar în lipsa unui director adjunct, aceste acte vor purta 

semnăra unui membru numit al Consiliului de administrație, în calitate de reprezentant 

al instituției. 

Prevederile deciziilor IȘJ privind numărul de ore alocat cadrelor didactice desemnate, 

nu sunt respectate (ex. decizie completare normă 4 ore – CIM întocmit pentru 10 ore; 

decizie IȘJ 2 ore – CIM 5 ore, …) 

 
- Pentru CIM pentru plata cu ora nu se utilizează contractul de muncă prevăzut de anexa 3 la OMEC 

4959/2013; 
- Sunt cazuri în care, pentru plata cu ora nu au fost întocmite contracte de muncă sau acte 

adiționale la contract unde să fie prevăzute drepturile salariale, disciplina sau alte elemente 
relevante  

- La baza întocmireii statului de plată, pentru plata cu ora nu există pontaj elaborat în baza condicii 
de prezență la ore 

- Decizia de repartizare a orelor la plata cu ora nu precizează disciplina, persoana care este 
substituită și drepturile salariale.  
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- Modificările operate în REVISAL nu reflectă realitatea, datorită neconcordanței dintre datele ce 
reies din dosarul de personal și înregistrările în REVISAL 

- Incepând cu anul 2017, în unitate nu se regăsesc pontaje și foi colective de prezență 

- Învoirile nu sunt înregistrate și centralizate 

- Pentru concediile de odihnă, nu sunt cereri 

- Datele introduse în Revisal pentru plata cu ora, nu corespund cu condica de prezență 

- Nu există concordanță între planificarea anuală a concediilor de odihnă și efectuarea 

acestora 

- Nu există justificare pentru cererile de concediu care nu corespund cu planificarea anuală 

- Atât pentru personalul didactic, cât și pentru cel nedidactic nu se respectă prevederile 

OMECTS 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar cu modificările și completările ulterioare, 

Adresei ISJ 573/21.05.2016 și 646/13.06.2016, OMECTS 3860/2011 - privind aprobarea 

criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale 

personalului contractual și ale OMECTS 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare. 
- Nu au fost respectate prevederile Legii 16/1996 (r) privind Arhivele Naționale 
- Nu a fost creată arhiva unității 
- Unitatea nu deține nomenclator arhivistic 

 

Recomandări: 

- Deciziile se emit în termenul prevăzut de lege, anterior producerii efectelor, în funcție 

de situație. 

- Deciziile cuprind totalitatea informațiilor necesare aplicării și ducerii la îndeplinire a 

sarcinilor prevăzute 

- Un exemplar din decizie este repartizat persoanei în cauză, cu evidențierea luării la 

cunoștință de către salariat/salariați, precum și data luării la cunoștință de prevederile 

decizionale 

- Elaborarea procedurilor documentate pentru sistemul de emitere al deciziilor, cu 

respectarea prevederilor OSGG 600/2018, și difuzarea ei, persoanelor nominalizate 

- Pregătirea profesională a personalului implicat în activitatea de organizare şi gestionare 

a resurselor umane din cadrul entităţii şi evaluarea sistematică a acestuia; 

- Emiterea procedurilor documentate privind contractele individuale de muncă 
- Implementarea prevederilor OMEC 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare 

și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează 
pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

- Utilizarea contractului cadru cf. Anexei 3 la OMEC 4959/2013 

- Respectarea prevederilor CCM 78/2017 

- Respectarea legii 53/2003 (r) – codul muncii 

- Revizuirea dosarelor de personal și asigurarea completării cu documentele lipsă 

- Emiterea deciziilor de repartizare a plății cu ora cu specificarea numărului de ore, 

a disciplinei precum și a persoanei substituite 
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- Emiterea contractului individual de muncă la plata cu ora în conformitate cu 

prevederile OMEC 4959/2013, cu detalierea drepturilor salariale 
- Completarea tuturor elementelor contractuale prevăzute în contractul cadru 

- Fișa postului prevăzută ca anexă la contract se regăsește atașat CIM-ului 

- Întocmirea actelor adiționale la CIM PCO în cazul în care intervin modificări 
- Evidența prezenței la ore în conformitate cu Art. 119. din Codul Muncii ”(1) 

Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă definit potrivit art. 161 evidența 

orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și 

de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă 

această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.” 

- Întocmirea foii colective de prezență care stă la baza elaborării statelor de plată 
- Înregistrarea justificărilor pentru concediile de odihnă efectuate și care nu corespund cu 

planificarea anuală 
- Înregistrarea  și evidența centralizată a cererilor de acordare a zilelor libere platite în 

conformitate cu prevederile art. 30, al. 3 din Contract nr. 78/22.02.2017 - Contractul Colectiv 
de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la 
M.M.J.S. - D.D.S. 

- Respectarea graficului/calendarului activităților de evaluare a personalului conform anexei 1 
la OMECTS 6143/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

- Fișele de (auto)evaluare utilizate vor respecta anexele la OMECTS 6143/2011 coroborat cu 
prevederile adresei ISJ 573/21.05.2016, respectiv 646/13.06.2016, pentru personalul 
didactic/didactic auxiliar. 

- Evaluarea personalului nedidactic se va efectua în concordanță cu prevederile OMECTS 
3860/2011. 

- Evaluarea persoanei numite pentru exercitarea vizei CFPP se va efectua conform prevederilor 
art. 9, pct. 8 din OG 119/1999(r), respectiv OMFP 923/2014, anexa 2, cap. IV și anexa 1, lit. D, 
pct.12. 

- Luare, de urgență, a măsurilor ce se impun în vederea constituirii arhivei unității 
- Numirea prin decizie a persoanei responsabile cu arhiva unității, și actualizarea fișei postului 
- Implementarea unui sistem de verificare, periodic privind respectarea normelor în vigoare 

privind arhiva unității 

 
Misiunea ad-hoc nr. 3: ” Respectarea prevederilor HG 905/2017 privind Registrul General de Evidență 

a Salariaților” 

Principalele constatări: 
Din analiza modului de constituire, actualizare, păstrare și evidență a dosarelor de personal, ale 

salariaților, s-a constatat că sunt probleme grave în desfășurarea acestei activități, în sensul că 

anumite documente de împortanță majoră în cariera profesională a angajaților lipsesc cu desăvîrșire, 

iar evidența dosarelor este precară. 

mailto:contact@isjbihor.ro


 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

295/299 

 

 

În urma verificării eșantionului stabilit, așa cum rezultă din Lista de control privind întocmirea 

dosarelor personale, s-a constatat faptul că din dosare lipsesc documente, sunt întocmite eronat sau 

sunt documente neconforme, după cum urmează: 

- CIM conform, cu unele lipsuri, date eronate (drepturi salariale stabilite eronat), CIM lipsă la 
dosar 

- Acte adiționale cu număr identic pentru toți angajații 
- Nu se precizează sporurile 
- Baza legală de modificare a drepturilor salariale este sumară, incorectă sau inexistentă 
- Drepturi salariale din contracte sau din actele adiționale la contract sunt incorect stabilite (ex. 

conform majorării cu 25%, drepturile salariale ale angajatului ar fi de 1715 lei (sumă care se 
regăsește și pe Platforma EDUSAL), față de 1731 lei cât s-a menționat în actul adițional.  

- Lipsă documente doveditoare privind vechimea în muncă 
- Lipsa informării prealabile a salariatului cu privire la încadrarea sau modificarea drepturilor 

salariale 
- Lipsă fișa post – anexă la CIM 
- Documente pentru certificarea modificării drepturilor salariale, lipsă la dosar 
- Neconcordanță între drepturile salariale stabilite prin acte adiționale și cele înregistrate în 

REVISAL 
- Lipsesc contracte de muncă din ani anteriori 2012,  
- Nr.ore stabilite în contract nu respectă deciziile IȘJ 
- Documente pentru certificarea modificării drepturilor salariale, lipsă la dosar (modificări 

salariale în baza legislației privind salarizarea, schimbarea funcției din profesor în director, 
schimbarea tipului contractului din perioadă determinată în nedeterminată, lipsesc detaliile 
pe sporuri) 

- în REVISAL se evidențiază raport centralizat la nivel de unitate, precum și raport 

/salariat, cu mențiunea că datele nu pot fi confirmate cu certitudine datorită faptului că 

dosarele de personal sunt incorect constituite și gestionate; 

- unitatea nu deține registru de evidență a salariaților (a contractelor individuale de 

muncă) și nici registru de evidență a actelor adiționale la contrctele de muncă; 

- datele privind angajatorul nu sunt actualizate pe platforma REVISAL,  

- datele din REVISAL privind salariații nu au fost transmise pe portalul Inspectoratului 

teritorial de muncă, concluzia fiind aceea că, întreg personalul nu figurează ca și angajat 

în unitate din punct de vedere al ITM-ului, nerespectânu-se astfel prevederilor art. 4 din 

HG 905/2017. 

” Art. 4. - (1) Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la 
art. 3 alin. (2), se face dupa cum urmează: 
   a) datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-i) se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activității 
de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui 
contract individual de muncă; 
   b) datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. j)-k) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
transferului, respectiv de la data preluării prin transfer; 
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   c) datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. l) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de 
începere/încetare a detașării salariatului; 
   d) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. m) si n) se transmit cel tarziu în ziua anterioară datei de 
începere/încetare a detașîrii salariatului pe teritoriul altui stat; 
   e) datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel tarziu în ziua anterioară datei 
suspendării/datei încetarii suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea 
în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării; 
   f) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel tarziu la data încetării contractului individual 
de muncă/la data luării la cunoștință a evenimentului ce a determinat, în condițiile legii, încetarea 
contractului individual de muncă. 
   (2) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d)-g) se transmite în registru cel tarzîu 
în ziua anterioară producerii modificării. Exceptie fac situațiile in care modificarea se produce ca 
urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la 
data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia. 
   (3) Orice modificare a datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. h) se transmite în registru în termen de 
20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se 
produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când transmiterea în registru se face în termen de 20 
de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia. 
   (4) Orice modificare privind perioada de detașare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. l)-n) se transmite în 
registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. 
   (5) Orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și b) se transmite la inspectoratul 
teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării. 
   (6) Orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a 
luat cunoștință de acestea.” 

 

Recomandări : 

 

- Verificarea dosarelor de personal, pentru completarea actelor administrative şi 

documentelor care evidenţiază cariera profesională a salariaților; 

- Implementarea sistemului de control pe lanţul procedural și pe cel al registrului 

riscurilor ; 

- Emiterea unei proceduri operaționale privind înregistrarea/ constituirea/ păstrarea 

dosarelor de personal, în concordanță cu HG 905/2017, L 53/2003 – codul muncii, 

republicat cu modificările și completările ulterioare, OSGG 600/2018 privind 

aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice, Contractul 

Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ 

Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. nr. 78/2017, OMEC 4959/2013 

pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a  concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 

în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

- Evaluarea cu responsabilitate a activității responsabilului Resurse Umane 

- Evaluarea periodică a riscurilor 
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- Asigurarea participării la cursuri de perfecționare a personalului implicat în activitatea 

privind resursele umane 

 

 
Misiunea de asigurare nr. 4: ” Respectarea modalității de încadrare a cheltuielilor de personal în 

bugetul aprobat în exercițiul bugetar 2018,  respectiv, asigurarea plății integrale atât a drepturilor 

salariale cât și a contribuțiilor reținute de la angajați și a celor datorate de angajator” 

Principalele constatări: 

- La nivelul compartimentelor funcționale implicate în derularea activităților ce fac obiectul misiunii 
de audit public intern, nu au fost întreprinse demersuri pentru adaptarea sistemului de control 
intern/managerial la modificările legislative survenite odată cu apariția O.S.G.G. nr. 400/2015, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 444/22.06.2015, respectiv a O.S.G.G. 
600/2018 publicat în   Monitorul Oficial nr.387 din 7 mai 2018 . Este necesar, astfel, să fie 
întocmite; 

- Compartimentele de specialitate trebuie să mai elaboreze, pe langă documentele existente, 
următoarele documente de control intern: 

 proceduri scrise și formalizate 

 identificarea, analiza riscurilor și registrul riscurilor pe compartiment; 

 sistemul de indicatori de performanţă sau de rezultat pentru toate activităţile identificate 

 autoevaluarea realizării obiectivelor generale şi specifice; 

 

- Fundamentarea bugetului unității de învățământ s-a făcut conform prevederilor Legii nr. 

1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de 

finanțarea de bază. Așa cum precizează art. 104, al. (2) din Legea 1/2011, ”finanțarea de 

bază se asigură din bugetul de stat, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, în funcție de 

care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează: 

-    a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite 

prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educației 

Naționale; 

- În baza art. 5 din HG nr. 72/2013, actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, ordonatorul de credite a 
procedat la repartizarea sumelor pe baza numărului de elevi și a costului standard. 

- Conform datelor introduse în Edusal, acestea corespund cu datele din dosarele de personal, 

fiind corelate funcția, vechimea, sporurile, cu datele din contractele de muncă, respectiv cu 

prevederile legale în vigoare în ceea ce privește salarizarea personalului din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat. 

 

 
Recomandări: 
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- Auditorul considera necesar ca până la data de 30.01.2019 persoanele care conform fișei 

postului au în atribuție activitatea sus menționată, să elaboreze procedura documentată 

privind normarea personalului cu respectarea prevederilor OSGG 600/2018, și difuzarea ei 

persoanelor nominalizate 

- Pregătirea profesională a personalului implicat în activitatea de organizare şi gestionare a 

resurselor umane din cadrul entităţii şi evaluarea sistematică a acestuia; 

- Pentru anul școlar 2018-2019 în vederea protejării bugetului, auditorul recomandă ca pentru 

personalul aflat în concediu medical, unitatea să uzeze de prevederile art. 7, al. 4 din OMEN 

4165/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de 

încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din 

unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plată cu ora a 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, care prevede că ”în 

situația în care un cadru didactic nu poate presta orele de activitate didactică, acestea pot fi 

susținute, prin suplinire colegială, fără plată, pe o perioadă de cel mult 3 (trei) zile 

lucrătoare de alte cadre didactice din unitatea de învățământ respectivă. În cazul în care 

cadrul didactic nu poate susține activitatea didactică mai mult de 3 (trei) zile lucrătoare, pe 

posturile didactice de predare/catedrele temporar vacante, directorul unității de învățământ 

are obligația să emită o decizie de încadrare în regim de plată cu ora pentru un alt cadru 

didactic și să încheie cu acesta un contract individual de muncă în regim de plată cu ora.” 

- Totodată, auditorul recomandă managementului unității să găsească soluții de încadrare 

în costul standard pe elev/preșcolar, ținând cont de prevederile art. 3, al. (4) din legea 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare:”(4) Ordonatorii de credite au obligația să 

stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de 

grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de 

comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi 

salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în 

funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel 

încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.” 

- Potrivit art. 5 din OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ”(1) În anul 2018, 

numarul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și 

autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel 

încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în 

condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. 

 (2) Ordonatorii de credite stabilesc, în limitele prevederilor legale, numîrul maxim de 

posturi care se finanțează în anul 2018, în conditiile alin. (1).”Directorii unităților de 

învățământ cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori de credite. 

 
Misiunea ad-hoc  nr. 5: ” Verificarea cheltuielilor de personal efectuate la toate unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea” 
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Unități auditate:  

- 53 de  unități de învățământ din Municipiul Oradea 

 
În fapt este o acțiune de verificare , ca urmare a extinderii verificărilor asupra stabilirii 

drepturilor salariale cuvenite unor categorii de personal prin aplicarea prevederilor Legii – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la care s-au constatat abateri 

cauzatoare de prejudicii, constatate și consemnate de Camera de Conturi Bihor în conformitate cu 

Decizia 19/11.07.2018 , punctele II.7, II.8, II.9, II.10, emisă în urma controlului desfășurat de echipa de 

audit a Curții de Conturi asupra contului anual de execuție bugetară pe anul 2017 la unitatea 

administrativ teritorială Municipiul Oradea 

Principalele constatări: 
Din verificările efectuate, s-au constatat deficiențe produse datorită nerespectării 

prevederilor art. 38 și 39 din Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, constând 

în promovări pe tranșe de vechime, contrar legii. 

Recomandări: 

- Revenirea la tranșele legale 

- Stabilirea diferențelor salariale 

- Recuperarea sumelor acordate în plus 

- Stabilirea și virarea la bugetul de stat a dobânzilor și penalităților aferente sumelor acordate 

în plus 

- Acordarea sumelor acolo unde salarizarea s-a acordat la un nivel inferior față de prevederile 

legale. 

 

 În ceea ce privește alte activități, auditorul este implicat în verificări periodice pe platforma 

Edusal a statelor de plată transmise de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

efectuând astfel activități de consiliere în cazul constatării unor abateri. 

 Misiunile de audit public intern desfășurate în cursul anului 2018 la nivelul Inspectoratului 

Școlar  Județean Bihor și la unitățile din subordine, vor asigura creșterea gradului de control deținut 

asupra activităților pe care aceste entități le desfășoară. 

 Totodată, misiunile au asigurat reîntregirea bugetului de stat, acolo unde s-a impus, prin 

măsuri de recuperare a sumelor acordate fără temei legal. 
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