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Profesorii buni educă pentru o profesie. Profesorii fascinanţi educă pentru viaţă. 

(Părinți străluciți, profesori captivanți - Augusto Curry) 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011), cu completările și 

modificările ulterioare, Inspectoratul Școlar elaborează anual un raport privind starea 

învăţământului pe teritoriul judeţului Satu Mare.  

Prezentul raport analizează situația înregistrată în sistemul de învățământ preuniversitar în anul 

școlar 2015/2016 și principalele tendințe în perioada 2016/2017. Analiza de tip statistic 

utilizează date preluate de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, rapoartele și 

studiile realizate de inspectorii școlari. 

Raportul de față prezintă situația înregistrată în cazul învățământului preuniversitar din județul 

Satu Mare și are în vedere următoarele dimensiuni: resursele umane, participarea la educație și 

rezultatele elevilor din județul Satu Mare în acest an școlar. Setul de indicatori a fost calculat atât 

pe ansamblul sistemului, cât și pentru fiecare nivel de educație în parte (preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal, profesional, postliceal). 

 

 

 

Partea I  ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL 

SATU MARE, DIN PERSPECTIVA INDICATORILOR DE BAZĂ  

 

Partea a II-a REZULTATE ȘI ACȚIUNI RELEVANTE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 

2015-2016 

 

Partea a III-a PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR SĂTMĂREAN PENTRU PERIOADA 2016 – 2017  

 

 

 

ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SATU 

MARE, DIN PERSPECTIVA INDICATORILOR DE BAZĂ  
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Evoluția efectivelor de elevi din învățământul preuniversitar din județul Satu Mare 

 

În anul școlar 2015/2016, numărul de preșcolari/elevi din învățământul preuniversitar de masă a 

fost de 53991, în scădere cu 2262 față de anul anterior.  

În ultimii ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul de învățământ preuniversitar de masă au 

fost în scădere de la un an la altul. Această stare de fapt constituie un efect direct al evoluțiilor 

demografice. Astfel, conform estimărilor realizate de INS, rata brută a natalității a scăzut în 

ultimii ani. 

Pentru anul școlar 2016-2017, se preconizează totuși o creștere datorată în principal revenirii în 

țară a familiilor plecate la muncă în țările UE. 

 

 

 

Situația copiilor care au părinții plecați în străinătate: 

 

 

În judeţul Satu Mare, în anul şcolar 2015-2016, numărul elevilor care au studiat în învăţământul 

preuniversitar de stat de masă, la nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi 

postliceal a fost de 53991 elevi, din care 32445 în mediul urban şi 21546 în mediul rural. Cea 
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mai mare pondere de cuprindere într-o formă de învăţământ preuniversitar se constată în mediul 

urban 60,09 % (față de 60,43 % în anul școlar 2014-2015), în mediul rural ponderea fiind de 

39,91 % (față de 39,57 % în anul școlar 2014-2015). 

 

 

În anul școlar 2015-2016, din cei 53991 de elevi, 17,44% (față de 20,28 % în 2014-2015) au fost 

cuprinşi în învăţământul preşcolar, 28,10% (față de 29,53% în 2014-2015) au fost cuprinşi în 

învăţământul primar, 27,68% (față de 25,52% în 2014-2015) au fost cuprinşi în învăţământul 

gimnazial, 19,78% (față de 20,25% în 2014-2015) au fost cuprinşi în învăţământul liceal, 4,14% 

(față de 2,12% în 2014-2015) au fost cuprinşi în învăţământul profesional şi 2,85% (față de 

2,30% în 2014-2015) au fost cuprinşi în învăţământul postliceal. 

 

Pe lângă învăţământul de masă, în judeţul Satu Mare există şi învăţământul special şi special 

integrat care se adresează copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

10835 

16276 
15807 

10872 

1170 
1293 

9417 

15174 
14947 

10682 

2233 1538 

10302 

16359 

14411 

10132 

2267 

1676 
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Învăţământul special şi special integrat în anul şcolar 2015-2016 a fost organizat la nivel 

preşcolar, primar, gimnazial şi profesional şi s-a desfăşurat într-o unitate de învăţământ special- 

CSEI şi în 2 unităţi de învăţământ de masă ca şi învăţământ special integrat cu un efectiv de 332 

de elevi. 

 

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

pondere de 32,11  % , ponderea cea mai mare înregistrându-se la învăţământul în limba maghiară 

organizat la toate nivelurile 29,68%, urmat de învăţământul în limba germană 2,39 % organizat 

la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal şi învăţământ în limba ucraineană în pondere de 

0,04 % organizat doar la nivel preşcolar. 

 

În anii anteriori, rețeaua școlară a suferit transformări importante pentru a se reduce numărul de 

unități cu personalitate juridică, motivele invocate  de către Consiliile Locale în acest sens fiind 

scăderea numărului de elevi și încadrarea în costul standard/elev. 

 

 

 

CENTRALIZATOR REȚEA ȘCOLARĂ - ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

A . UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA  

DENUMIREA UNITATII ANUL SCOLAR 2015-2016 

Unități cu PJ 

Structuri arondate la PJ 

Unități conexe 

Unități de învățământ 
particulare 

• 131 

• 174 

• 5 

• 5 
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NR.UNITATI URBAN RURAL 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 20 20 0 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 0 0 0 

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL 1 0 1 

TOTAL UNITATI INVATAMANT 

PRESCOLAR 
21 20 1 

SCOALA GIMNAZIALA 79 17 62 

SCOALA SPECIALA 1 1 0 

TOTAL UNITATI INVATAMANT PRIMAR 

SI GIMNAZIAL 
80 18 62 

COLEGIU 9 9 0 

LICEU 20 16 4 

TOTAL UNITATI INVATAMANT LICEAL 29 25 4 

SCOALA POSTLICEALA 1 1 0 

TOTAL UNITATI INVATAMANT 

POSTLICEAL 
1 1 0 

TOTAL UNITATI DE INVATAMANT CU 

PERSONALITATE JURIDICA 
131 64 67 

B. UNITATI CONEXE CU 

PERSONALITATE JURIDICA     

DENUMIREA UNITATII 

ANUL SCOLAR 2015-2016 

NR.UNITAT

I 
URBAN RURAL 

 CLUBUL ELEVILOR  2 2 0 

 CASA CORPULUI DIDACTIC  1 1 0 

 CENTRU DE RESURSE  1 1 0 

 CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA  1 1 0 

 TOTAL UNITATI CONEXE  5 5 0 

C.UNITATI DE INVATAMANT 

PARTICULARE    

DENUMIREA UNITATII 

ANUL SCOLAR 2015-2016 

NR.UNITATI URBAN 
RURA

L 

 SCOALA POSTLICEALA   2 2 0 

 LICEU  3 3 0 

 GRADINITA  1 1 0 

 TOTAL UNITATI DE INVATAMANT 

PARTICULAR  
6 6 0 

D.UNITATI DE INVATAMANT  

ARONDATE    

DENUMIREA UNITATII 

ANUL SCOLAR 2015-2016 

NR.UNITAT

I 
URBAN RURAL 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 34 15 19 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 77 15 62 

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL 1 1 0 

TOTAL UNITATI INVATAMANT 

PRESCOLAR 
112 31 81 

SCOALA PRIMARA  33 1 32 

SCOALA GIMNAZIALA 26 4 22 
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TOTAL UNITATI INVATAMANT PRIMAR 

SI GIMNAZIAL 
59 5 54 

TOTAL UNITATI DE INVATAMANT 

ARONDATE 
171 36 135 

E.UNITATI CONEXE ARONDATE  
   

DENUMIREA UNITATII 
ANUL SCOLAR 2015-2016 

NR.UNITATI URBAN RURAL 

CLUBUL ELEVILOR  2 2 0 

 CENTRU LOGOPEDIG  1 1 0 

 CLUBURI SPORTIVE  2 2 0 

 CENTRU DE ASISTENTA 

PSIHOPEDAGOGICA  
1 1 0 

TOTAL UNITATI CONEXE ARONDATE 6 6 0 

 

Raportând numărul de elevi la numărul de cadre didactice se înregistrează o ușoară creștere: 

 

La nivel european, numărul elevilor ce revin la un cadru didactic (calculat ca raport dintre totalul 

elevilor considerați ca fiind înscriși în învățământul de zi și totalul profesorilor considerați ca 

având normă întreagă de predare) are valori diferite de la o țară la alta, între un maxim de 17,8 

elevi/profesor în Marea Britanie și un minim de 8,1 elevi/profesor în Lituania. În cazul 

României, valorile indicatorului sunt în creștere de la un an la altul. 

Numărul elevilor per cadru didactic la nivel european 

Țara/an școlar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Romania 14,1 14,3 15,2 15,8 

Marea Britanie 15,8 17,3 17,7 17,8 

Franța 14,6 14,4 14,4 14,7 

Germania 16,6 16,1 15,7 15,4 

Bulgaria 13,5 13,6 13,8 13,9 

Republica Cehă 14,2 14,2 13,3 13,2 

Ungaria 11,4 11,4 11,3 11,3 

Belgia 10,5 10,5 10,5 10,5 

Lituania 8 8,3 8,1 8,1 

Sursa: EUROSTAT, 2014 

14,18 14,48 

Nr. de elevi/cadru didactic 

2015-2016 

2016-2017 
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Alte date statistice oferite de ARACIP evidențiază diferențe semnificative pe județe privind 

numărul de elevi per cadru didactic la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar 

românesc: de la județe cu valori ridicate ale indicatorului, cuprinse între 14-18 elevi/cadru 

didactic (Ialomița, Ilfov, Călărași, Suceava, Botoșani, Iași) la județe cu valori reduse, de 11-12 

elevi/cadru didactic (Teleorman, Olt, Covasna, Harghita, Cluj, Alba, Caraș Severin). 

Pe niveluri de educație, scăderea sau creșterea efectivelor de elevi se corelează, în mod firesc, cu 

tendințele efectivelor de personal. Astfel, cele mai importante scăderi de personal s-au 

înregistrat: în învățământul primar și gimnazial și în liceu. Singura creștere de personal (în cifre 

absolute) s-a  înregistrat în învățământul profesional ca urmare a revigorării acestei rute de 

formare. 

 

La nivel general, ponderea personalului didactic în totalul personalului din învățământ a rămas 

relativ constantă, reprezentând 74,17% din totalul angajaților din învățământ. 

 

Asigurarea resurselor umane cu personal didactic se realizează atât centralizat la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean, cât și la nivelul unităților de învățământ. Formarea şi 

dezvoltarea cadrelor didactice este într-o continuă schimbare, instabilitatea resursei umane, prin 

rezervarea unui număr mare de posturi pentru suplinire, salariile mici, îi dezarmează pe tinerii 

valoroşi să intre în sistemul de învăţământ. Meseria de profesor a devenit o ultimă opțiune 

printre absolvenții de top. Comunitățile dezavantajate sunt evitate de profesori, iar dintre cei care 

ajung totuși pe acele posturi, foarte puțini alocă un interes suficient pentru pregătirea și 

dezvoltarea elevilor, majoritatea fiind preocupați să meargă la școli mai prestigioase. Toate 

acestea duc la o motivație limitată în a lucra cu elevi „dificili” și „provocatori”. Chiar și acei 

profesori care predau în școli așa-zise problemă sunt afectați în activitatea lor de lipsa pregătirii 

adecvate de a gestiona elevii din astfel de clase și comunități. Pregătirea de care aceștia 

beneficiază în cadrul modulului psihopedagogic este axată pe a le oferi profesorilor metode cu 

care să se adreseze populației de elevi în general și mai puțin către elevii neperformanți sau  care 

se confruntă cu situații dificile din punct de vedere social, familial etc. 

Posibile soluții ar fi, sprijinirea financiară şi materială a resurselor umane în vederea menţinerii 

şi formării continue, asigurarea stabilităţii personalului în unitatea şcolară, creşterea salariilor 

până la un nivel motivant, asigurarea de resurse umane pe baza principiilor stabilite la nivelul 

unităţii şcolare.  

 



9 
 

Resursele umane nu trebuie privite ca o componentă a costului, ci ca o investiţie rentabilă în 

cadrul unităţii de învăţământ, principalul agent al promovării educaţiei şi performanţei. 

 

Situația comparativă a încadrării cu personal didactic în județul Satu Mare: 

Mod încadrare 

Număr 

norme an 

şcolar 

2011-2012 

Număr 

norme an 

şcolar 

2012-2013 

Număr 

norme an 

şcolar 

2013-2014 

Număr 

norme an 

şcolar 

2014-2015 

Număr 

norme an 

şcolar 

2015-2016 

Titulari  3589 3312 3382 3226 3244 

Titulari (cumul, 

plata cu ora)  
191,26 326,50 316,56 329,42 304,78 

Suplinitori 

calificaţi  
735,2 716,62 656,01 638,28 563,54 

Pensionari/ 

asociaţi  
76,93 129,79 113,87 143,56 123,75 

Institutori  4,50 0,40 0,0 0,0 0,52 

Suplinitori cu 

studii în alt 

domeniu decât 

postul  

18,96 12,95 22,85 17,23 23,42 

Suplinitori în 

curs de 

calificare  

12,15 24,24 31,21 3,77 5,08 

Suplinitori cu 

studii medii  
0 0 0 17,88 10,09 

 

Eficiența operațională a personalului didactic este în general determinată de capacitatea 

instituțiilor de învățământ de a planifica, gestiona și de a îmbunătății calitatea resurselor umane 

cu scopul de a susține realizarea obiectivelor stabilite.  

Performanțele profesionale individuale ale personalului sunt evaluate anual. 

 

În anul şcolar 2015-2016 s-a urmărit ocuparea posturilor cu cadre didactice calificate.  

Disciplinele cele mai deficitare în ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic calificat, la 

nivelul judeţului Satu Mare sunt limba şi literatura maghiară maternă, limbile moderne, 

învăţători la clasele cu predare în limba germană. Pentru a ocupa cu cât mai mult personal 

calificat aceste discipline am fost nevoiţi să apelăm la cadre didactice pensionare sau în curs de 

calificare. Cele mai bine încadrate discipline cu personal didactic calificat sunt matematică, 

informatică, chimie, istorie, geografie. 

An școlar 

Total 

norme 

didactice 

din care: 

Urban Rural Titulari 
Suplinitor

i calificați 

Suplinitori 

necalificați 
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Urban Rural 

2014-2015 4376,25 2626,35 1749,9 3555,42 781,95 9,48 29,4 

2015-2016 4340,50 2568,35 1772,15 3548,78 753,12 8,55 30,05 

 

Distribuția cadrelor didactice în funcție de mediul de rezidență (în funcție de tipul de localitate în 

care este situată unitatea de învățământ) 

 

 

Distribuția cadrelor didactice în funcție de statutul cu care au fost încadrați:  

 

 

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

învățământ au participat 313 candidați dintre cei 417 înscriși inițial (75%). 

Procentul notelor cel puțin egale cu 7 a fost de 40,9%. 

Urban Rural 

2626,35 

1749,9 

2568,35 

1772,15 

2014-2015 

2015-2016 

2014-2015 

2015-2016 

Titulari 
Suplinitori 

calificați Suplinitori 

necalificați 

3555,42 

781,95 

38,88 

3548,78 

753,12 

38,6 
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Distribuția notelor între 5 și 6,99 - Sesiunea 2016 (Note finale) 

 

Distribuția notelor sub 5 - Sesiunea 2016 (Note finale) 

 

Distribuția notelor obținute de candidații din județul Satu Mare pe tranșe de note: 
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Distribuția notelor pentru candidații care au susținut concursul de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - sesiunea 2016, la nivelul 

țării: 

 

 

Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referință 

(funcțional-structural-operațional). 

 

Analiza activității de perfecționare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele 

pedagogice de formare, în general, și de formare continuă, în mod special. Formarea constituie 

funcția centrală a educației (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară pentru 

integrarea socială optimă a personalității umane).  

 

72 

113 

128 

0 
Note < 5 Note între 5 - 6,99 Note între 7 - 9,99 Note de 10 
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În anul școlar 2015-2016 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din județul 

Satu Mare s-a realizat prin:  

 studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;  

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

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 schimburi de experienţă profesională;  

 participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale etc.;  

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

colaboratori;  

 participare la cursuri de formare;  

 participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice.  

 

Pentru a-și definitiva formarea inițială, un număr de 184 cadre didactice s-au înscris la examenul 

național de definitivare în învățământ pentru sesiunea 2016: 

 

Dintre aceștia: 

 

91 

54% 

56 

33% 

22 

13% 

Sesiunea I Sesiunea II Sesiunea III 

2014-2015 2015-2016 

199 184 
184 169 

126 128 

59 62 

Înscriși Candidați care au realizat IS 

Candidați prezenți la PS Promovați 
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Procentul de promovabilitate la nivel de țară a fost 69,08% 

 

 

 

Comparația distribuției notelor finale pentru candidații care au susținut Examenul Național de 

Definitivare în Învățământ sesiunea 2016 cu sesiunea 2015: 

 județul Satu Mare 

 

5 

61 61 

0 

11 

56 58 

1 

Note < 5 Note între 5 - 7,99 Note între 8 - 9,99 Note de 10 

2015 2016 
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 la nivel de țară 

 

 

Cadrele didactice care și-au finalizat formarea inițială s-au perfecționat participând la concursul 

de obținere a gradelor didactice (II respectiv I). 

 

Situația inspecțiilor efectuate cadrelor didactice înscrise la perfecționarea prin grade didactice a 

fost: 

Tipul 

perfecționării Anul școlar 

Număr 

inspecții 

curente 

Număr 

inspecții 

speciale 

Din care efectuate de 

Inspectorii 

școlari 

Profesorii 

metodiști 

Gradul II 2014-2015 235 143 171 207 

2015-2016 217 115 134 198 

Gradul I 2014-2015 283 103 201 185 

2015-2016 245 111 186 170 

 

 

2014-2015 2015-2016 

378 
386 

332 

356 

Gradul I Gradul II 
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În urma inspecțiilor efectuate s-au constatat următoarele: 

 La toate disciplinele s-a constatat respectarea curriculum-ului, implementarea pe capitole şi 

unităţi de învăţare cu corelaţii interdisciplinare 

 Stereotipii în proiectare: în unele cazuri, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor 

de învăţare sunt conform modelelor oferite de MENCȘ, preluând activităţi pentru care 

şcoala nu poate asigura resursele necesare, nefiind adaptate specificului clasei de elevi 

 După desfășurarea activităţilor în grup, realizarea produselor finale și prezentarea acestora 

nu valorifică întregul potenţial al acestei forme de organizare a învăţării 

 Dimensiunea exagerată a temelor pentru acasă, coroborată cu exagerarea numărului de 

auxiliare utilizate (uneori nevalorificate integral), ceea ce creează o atitudine negativă a 

elevului faţă de învăţare 

 Nu sunt evident aplicate în toate unităţile principiile şcolii incluzive în ceea ce priveşte 

promovarea în grup a elevilor cu cerinţe educative speciale; profesorii nu au pregătirea 

pedagogică necesară pentru educarea copiilor cu CES 

 Lipsa manualelor la modulele de specialitate 

 La majoritatea cadrelor didactice, metoda dominantă a fost conversaţia, care a favorizat în 

parte procesul de captare şi menţinere a atenţiei pe parcursul lecţiilor 

 Progres în ceea ce priveşte cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea unor  metode şi pricipii de 

dezvoltare personală, individualizată a copiilor 

 În unele cazuri activităţile de învaţare au fost proiectate şi desfăşurate frontal, profesorul 

deţinând rolul central, fără a implica elevii activ în construirea propriilor cunoştinţe 

 O parte din cadrele didactice nu sunt capabili să facă o radiografie a orelor ținute, 

autoanaliza acestora fiind lacunară, nereușind să identifice problemele ivite pe parcursul 

lecției sau cauza acestora 

 Învățare prin joc şi activităţi ce vizează colaborarea și dialogul între elevi. 

 

Recomandări pentru îmbunătățirea activității de predare-învățare-evaluare: 

 Adaptarea proiectării didactice, utilizarea unor strategii adecvate nivelului de dezvoltarea 

cognitivă, vârstei elevilor, în funcție de specificul unității de învățământ, pentru obținerea 

performanței și atingerea standardelor de performanță 

 Realizarea la nivelul fiecărei comisii metodice a unui suport de curs pentru modulele de 

specialitate care să fie disponibile tuturor cadrelor didactice și elevilor în cabinetele de 

specialitate amenajate în școală 
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 Îmbunătățirea calității demersului educațional în unele şcoli din mediul rural, relativ izolate, 

cu slabă posibilitate de comunicare, cu responsabilii centrelor metodice și ai comisiilor 

metodice 

 Punerea accentului pe aplicarea teoriei în practică, a științei în tehnică şi în viaţa de zi cu zi,  

pe înţelegerea de către elevi a ideilor ştiinţifice fundamentale şi a aplicațiilor acestora 

 Depăşirea standardului curricular şi realizarea de performanţe şcolare de excepţie 

 Realizarea unei evaluări continue cu caracter formativ, pentru a sesiza dificultățile de 

învățare și a urmări progresul, nu doar de a ajunge la anumite date, ci de a perfecționa 

continuu procesul educativ, pentru a putea transforma situația educațională într-o realitate 

convenabilă 

 Crearea motivaţiei necesare, încurajarea elevilor şi stimularea interesului pentru studiu, 

dozarea sarcinilor 

 Organizarea de workshop-uri  pentru a asigura transferul de know–how între cadrele 

didactice, cu privire la utilizarea strategiilor şi mijloacelor moderne în procesul didactic 

 Includerea în oferta CCD Satu Mare, a unor cursuri şi/sau module care să aibă ca obiective: 

proiectarea şi desfăşurarea activităţilor didactice cu accent pe activitatea diferenţiată şi 

individuală, cu sarcini stimulatorii şi recuperatorii 

 Dialog permanent cu părinţii, înştiinţarea lor periodică asupra rezultatelor/progresului 

înregistrat de elevi 

 Utilizarea eficientă a manualelor și adaptarea temelor de casă la obiectivele urmărite. 
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REZULTATE ȘI ACȚIUNI RELEVANTE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

 

Conform OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (PISA 2006, 2009, 2012), 

România se află printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE, înregistrate de elevii de 15 ani 

la testările internaționale cu privire la competențe de scris și lectură, matematică și științe. 

Cu toate acestea, în comparație cu PISA 2000, România este una dintre țările UE cu cea mai 

importantă îmbunătățire a rezultatelor la PISA 2012. Față de PISA 2000, ponderea elevilor cu 

rezultate slabe a scăzut cu 16,2 p.p. la citire și lectură, cu 11,9 p.p. la matematică și cu 9,6 p.p. la 

științe. 

 

 
 

În perspectiva țintei europene de 15% elevi cu rezultate slabe la testările PISA până în 2020, 

România trebuie să facă eforturi semnificative pentru îmbunătățirea calității educației în 

următorii ani, pentru a reduce decalajele actuale, care situează România pe penultimul loc, 

depășind doar Bulgaria. În acest sens s-au introdus evaluările naționale ale competențelor 

fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. 

 

Rezultatele obținute de elevii din județul Satu Mare au fost: 

 

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 

 

În urma prezentării informațiilor referitoare la organizarea și administrarea testelor de evaluare a  

competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2016, dar mai ales în urma analizei statistice 

a rezultatelor înregistrate la această evaluare națională, ies în evidență câteva concluzii extrem de 

importante în ceea ce privește generația de elevi care au participat la aceste evaluări, dar și în 

ceea ce privește testele elaborate și administrate în cadrul secțiunilor prevăzute de EN II – 2016. 

Astfel, pe baza rezultatelor existente, se poate evidenția, în primul rând, nivelul de atingere a 

competențelor generale și specifice vizate prin intermediul itemilor elaborați și cuprinși în testele 

administrate. De asemenea, analizele realizate pe fiecare item în parte au rolul de a indica 

cazurile în care elevii au reușit să performeze la un nivel ridicat, dar și dificultățile pe care 
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aceștia le-au întâmpinat. În primul rând, pe baza procentajelor medii de alocare a codurilor, se 

poate reliefa o primă concluzie referitoare la capacitatea elevilor din clasele a II-a, care studiază 

în unități de învățământ cu predare în limba română, de a parcurge în totalitate un test și de a 

rezolva cerințele cuprinse în acesta în timpul alocat, de 30 de minute. 

Procentajele medii de alocare a codurilor, evidențiază capacitatea elevilor din clasa a II-a de a 

alcătui corect propoziții. S-au înregistrat, totuși, și procentaje medii care indică faptul că au 

existat elevi care nu au rezolvat cerințele, lăsând spațiul liber.  

Capacitatea elevilor din clasele a II-a de scriere corectă a cuvintelor este diferită, în funcție de 

itemul la care a fost evaluată, ceea ce arată faptul că elevii își diminuează atenția spre finalul 

testului.  

Aproximativ 70% dintre elevii claselor a II-a utilizează corect semnele de punctuație în cadrul 

textelor pe care le elaborează. Restul elevilor utilizează parțial corect semnele de punctuație. Se  

observă că media elevilor care reușesc să dea complexitate și originalitate textelor elaborate și să 

aleagă un titlu potrivit textului redactat este de 73,18%.  

De asemenea, aproximativ 17,50% dintre rezultatele înregistrate conduc spre răspunsuri 

considerate greșite, aici încadrându-se elevii care au folosit propoziții simple sau propoziții 

dezvoltate care conțineau repetiții supărătoare/deranjante, precum și cei care au așezat greșit 

textul în pagină (titlu, alineat, spațiu între cuvinte - cel puțin unul dintre acestea), au ales un titlu 

oarecare sau nu au scris niciun titlu. 

În ceea ce privește Secțiunea Citit, unde elevii au trebuit să demonstreze capacitatea lor de a 

înțelege un text citit, putem puncta ideea conform căreia, la finalul clasei a II-a, aproximativ 85% 

dintre elevii participanți la EN II – 2016 reușesc să dea răspunsuri corecte pe baza informaţiilor 

dintr-un scurt text citit sau să redea, prin propriile cuvinte, conținutul fragmentului dat.  

Astfel, la competența specifică de formulare a unor întrebări și răspunsuri pe baza textului citit, 

procentajul mediu, la nivel județean, s-a situat peste 75%. 

Referitor la competenţa specifică de redare, prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment 

dintr-un text citit, această competență este atinsă de elevii clasei a II-a într-un procentaj mediu de 

70%, în timp ce emiterea unor predicții asuprafirului narativ al textului citit s-a dovedit a fi cea 

mai dificilă pentru elevii participanţi, în comparaţie cu celelalte competenţe specifice amintite 

anterior, procentajul mediu, care a fost înregistrat fiind de 68%. Și aici au existat elevi care nu au 

Încercat să rezolve cerințele date.  

În concluzie, peste 76,5% dintre elevii clasei a II-a demonstrează că, la finalul acestei clase, au 

dezvoltate competențele specifice pentru care au fost evaluați în ceea ce privește înțelegerea unui 

text citit. 
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La Secțiunea Matematică au fost elaborate variante care au fost traduse în limbile minorităților 

naționale, aceleași teste fiind administrate atât elevilor care studiază în școli cu predare în limba 

română, cât și celor care studiază în secții și școli cu predare în limbile minorităților naționale. 

Analizând rezultatele înregistrate în urma administrării testelor, urmărind competențele generale 

și specifice vizate, putem trage o primă concluzie referitoare la competențele de matematică ale 

elevilor de clasa a II-a.  

Astfel, prima competență generală vizată s-a referit la utilizarea numerelor în calcule elementare, 

urmărită prin intermediul a trei competențe specifice, și anume: 

- compararea numerelor în concentrul 0-1000; 

- efectuarea de adunări şi scăderi, mintal şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare 

și/sau grupare ori de câte ori este necesar; 

- efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. 

Rezultatele obținute în urma administrării testelor de Matematică indică faptul că un procentaj 

mediu de 75% dintre elevii clasei a II-a reușesc să utilizeze corect numerele în calcule 

elementare.  

Cea de-a două competență, de evidenţiere a caracteristicilor geometrice ale unor obiecte 

localizate în spaţiul înconjurător, a fost urmărită prin intermediul a două competențe specifice, și 

anume localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă 

dat, folosind sintagmele învăţate, respectiv evidenţierea unor caracteristici simple specifice 

formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte. Rezultate 

obținute au demonstrat că 78% dintre elevii claselor a II-a reușesc să indice corect caracteristicile 

geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător. 

Ultimele competențe generale au fost urmărite prin intermediul următoarelor competențe 

specifice:  

- rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularităţi din mediul apropiat 

- rezolvarea de problem pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date, cu sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări schematice 

- utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor 

unor evenimente variate.  

Procentajele medii, la nivel județean, indică faptul că, la finalul clasei a II-a, aproximativ 67% 

dintre elevii participanți au reușit să dea răspunsuri corecte itemilor elaborați pentru aceste 

competențe.  
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De asemenea se observă că nu toți elevii claselor a II-a reușesc să parcurgă testul în întregime și 

să rezolve, într-un fel sau altul, cerințele, aproape 10% dintre aceștia neajungând la finalul 

testului. 

În ceea ce privește mediul în care este situată unitatea de învățământ, se observă faptul că școlile 

din mediul urban se înregistrează procentaje medii de rezolvare corectă a itemilor cu aproximativ 

10% mai mari decât școlile din mediul rural. Acest lucru demonstrează că elevii din mediul 

urban beneficiază de o predare mult mai performantă spre deosebire de elevii din mediul rural. 

Concluzia generală care se desprinde din analizele statistice prezentate pe parcursul acestui 

raport, este aceea că la finalul clasei a II-a, elevii au formate competențele fundamentale de scris, 

citit și matematică într-un procentaj mediu situat între 75% și 80%. 

 

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a IV-a 

 

Obiectivele evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a 

IV-a sunt: 

1. Evaluarea cunoştinţelor, a capacităţilor şi a deprinderilor de bază la citire şi matematică ale 

elevilor de clasa a IV-a, în scopul informării decidenţilor de politică educaţională vizând 

nivelul învăţământului primar românesc 

2. Raportarea performanţelor elevilor testaţi cu modul de raportare din evaluările (testările) 

internaţionale pentru această vârstă (prin utilizarea codurilor şi a descriptorilor de performanţă 

asociaţi codurilor). 

3. Obţinerea unui feedback util pentru proiectarea parcursului educaţional ulterior al elevului 

(respectiv cel din ciclul gimnazial). 

4. Informarea, într-un mod transparent şi accesibil, şi responsabilizarea diferiţilor parteneri 

educaţionali (responsabili pentru dezvoltarea de politici educaţionale specifice, inspectori 

şcolari, profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori, metodişti, autori de 

curriculum, autori de manuale şi auxiliare curriculare, opinia publică, părinţi, elevi etc.) cu 

privire la raportarea performanţelor elevilor de clasa a IV-a la standardele curriculare 

corespunzătoare, pe baza calculării performanţelor medii la nivelul anului 2016. 

5. Constituirea unei baze de date comparabile cu evaluările naţionale anterioare, pentru a realiza 

comparaţii. Astfel, se va putea, de exemplu, determina în viitorul apropiat evoluţia 

performanţelor şcolare datorate introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar. 

6. Proiectarea şi validarea, pe un eşantion naţional reprezentativ selectat din cadrul populaţiei de 

elevi, a unor instrumente de evaluare utile cadrelor didactice pentru diversificarea practicilor 
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de la clasă şi pentru compararea performanţelor propriilor elevi cu performanţele medii 

naţionale. 

 

La EN IV 2016, durata alocată rezolvării testelor de evaluare a fost de câte 60 de minute pentru 

fiecare test administrat. 

 

La Limba română, obiectivele cadru vizate au fost dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea/lectura) și dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă. 

 

Răspunsurile date de elevi denotă că majoritatea elevilor au sesizat rolul ilustraţiilor ce însoţesc 

textele, că au citit cu atenţie textele selectate, în care au identificat secvenţele narative, dialogate 

şi descriptive, că au recunoscut contextual elementele de construcţie a comunicării scrise.  

 

 

Un număr nesemnificativ de elevi nu au dat niciun răspuns (aproximativ o jumătate de punct 

procentual). 

În cazul formulării unor concluzii directe s-a urmărit dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea/lectura) şi de exprimare scrisă, prin formularea unor concluzii. 

Rezultatele înregistrate ne relevă faptul că majoritatea elevilor deţin competenţe de redactare de 

texte de mică întindere în conformitate cu destinaţia şi scopul comunicării scrise date, că 

utilizează în general corect elementele de construcţie a comunicării scrise, că aplică în redactare 

regulile de ortografie şi de punctuaţie învăţate.  



23 
 

 

 

Sunt însă destui elevi care realizează parţial asocieri, neputând vizualiza, interioriza şi jongla cu 

ideile desprinse din cerinţele formulate sau redacta un text de mică întindere pe baza ideilor 

personale sau date. 

 

Operarea cu ideile principale ale textului a urmărit dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea/lectura) şi de exprimare scrisă, prin operarea cu ideile principale ale 

textelor selectate. Elevii au trebuit să dovedească faptul că pot să desprindă ideile principale şi 

informaţiile de detaliu dintr-un text literar inedit citit, să alcătuiască povestirea unui text literar 

după un plan simplu de idei. 

Majoritatea elevilor au competenţe de a lectura texte literare la prima vedere, de a stabili 

desfăşurarea firului logic al subiectului, de a identifica, stabili şi ordona ideile desprinse.  

 

Sunt însă elevi care realizează parţial asocieri, neputând vizualiza, interioriza şi realiza conexiuni 

între ideile desprinse din cerinţele formulate. 

 

Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor a urmărit dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea/lectura) şi de exprimare scrisă, prin interpretarea şi integrarea în 



24 
 

comunicarea scrisă, în texte de mică întindere, a ideilor şi informaţiilor deduse din textele literare 

date.  

 

Dintre cauzele care au generat rezultate slabe la acest domeniu de conţinut putem exemplifica: 

- itemii sunt, în general, printre ultimii în alcătuirea testelor, elevii abordându-i printre ultimii în 

rezolvare, când capacitatea lor de concentrare este mai mică; 

- fiind itemi de tip redactare de eseu cu răspuns restrâns, rezolvarea lor a solicitat puterea de 

concentrare mai mare a elevilor în lecturarea textelor precum şi, ulterior, capacitatea de 

formulare şi esenţializare a redactării textelor personale; 

- o practică deficitară la clasă constând în implicarea mică a elevilor în rezolvarea itemilor de 

argumentare, de exprimare a opiniilor proprii. 

 

Rezultatele înregistrate exprimă faptul că elevii nu receptează fidel toate ideile şi informaţiile din 

textele literare date şi nu argumentează logic ideile exprimate în redactare. 

Majoritatea elevilor deţin competenţe de redactare de texte de mică întindere, utilizează în 

general corect elementele de construcţie a comunicării scrise, aplică în redactare regulile de 

ortografie şi de punctuaţie învăţate, însă sunt elevi care nu pot închega un text de mică întindere 

pe baza ideilor personale sau ofertate. 

 

 

La Matematică obiective cadru vizate au fost dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi 

rezolvare de probleme, dezvoltarea interesului și a motivaţiei pentru studiul și aplicarea 

matematicii în contexte variate. 

Răspunsurile date denotă că majoritatea elevilor au competenţe de operare cu numere naturale, în 

exerciţii şi probleme diverse. Elevii nu performează la rezolvarea itemilor de raţionament, ci mai 

mult la cei din domeniul cunoaştere şi din cel de aplicare. 
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Procentajul mediu de rezolvare a cerințelor este următorul: 

 

 

 

Răspunsurile date denotă că majoritatea elevilor au competenţe de operare cu fracţii, cu 

elementele de geometrie, cu unităţile şi instrumentele de măsură. Rezultate mai slabe s-au 

obţinut la itemii care evaluează fracţii şi corpuri geometrice. De asemenea, itemii de raţionament 

au un nivel scăzut de rezolvare, dovadă că demersul practic la clasă se bazează foarte puţin pe 

acest tip de domeniu cognitiv. 

 

Procentajul mediu de rezolvare a cerințelor este următorul: 

 

 

Majoritatea elevilor au dovedit că au competenţe de operare cu date inserate în tabele. 

Performarea la rezolvarea itemilor de raţionament este mai bună la acest domeniu de conţinut. 

 

Procentajul mediu de rezolvare a cerințelor este următorul: 
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La Limba maternă obiectivele cadru vizate au fost dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea/lectura) și dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă. 

Rezultatele obţinute dovedesc faptul că majoritatea elevilor au competenţe de a lectura texte 

literare la prima vedere, de a stabili desfăşurarea firului logic al subiectului, de a identifica, 

stabili şi ordona ideile desprinse. Sunt însă elevi care realizează parţial asocieri, neputând 

vizualiza, interioriza şi opera cu ideile desprinse din cerinţele formulate. Răspunsurile date arată 

că majoritatea elevilor au citit cu atenţie textele selectate, în care au identificat secvenţele 

narative, dialogate şi descriptive, că au recunoscut contextual elementele de construcţie a 

comunicării scrise. 

Elevii deţin competenţe de redactare de texte de mică întindere în conformitate cu destinaţia şi 

scopul comunicării scrise date, utilizează în general corect elementele de construcţie a 

comunicării scrise, aplică în redactare regulile de ortografie şi de punctuaţie învăţate. Sunt însă și 

elevi care realizează parţial asocieri, neputând închega un text de mică întindere pe baza ideilor 

personale sau date. 

 

Concluzie: activitatea foarte importantă a cadrului didactic de la clasă a fost ca, pe baza 

rezultatelor acestei evaluări cu un caracter naţional, având o serie de componente externe școlii 

(testele administrate, caietele cadrului didactic, procedurile de administrare) să sintetizeze acele 

elemente esenţiale pentru construirea feedback-ului necesar documentării dialogului cu părinţii. 

 

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a VI-a 

 

În cazul Evaluării naţionale de la finalul clasei a VI-a, diferența față de evaluările realizate de 

către cadrele didactice de la clasă, în mod curent, constă în caracterul „transdisciplinar” al 

fiecărei probe stabilite prin legea educaţiei. 
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Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a este o evaluare naţională şi 

reprezintă modalitatea de evaluare cu scop de orientare, de optimizare a învăţării elevilor aflaţi la 

finalul clasei a VI-a, introdusă prin legea educaţiei. Rezultatele consemnate în Fişa de evaluare 

(partea I) îi oferă cadrului didactic de la clasă posibilitatea de a integra informaţiile rezultate 

dintr-o evaluare externă în evaluarea calitativă, cu scopul facilitării întocmirii planurilor 

individualizate de învăţare. 

Analiza rezultatelor indică existența unor factori comuni (specifici mediului educaţional, social 

sau economic), care influențează rezultatele obținute de elevi care învață în aceeași colectivitate 

(județ, școală). 

Analizele sunt efectuate din dorința de a contribui la identificarea factorilor prin intermediul 

cărora se poate contribui la îmbunătățirea rezultatelor învățării, de a responsabiliza toți factorii 

implicați, direct sau indirect, în procesul educațional, astfel încât rezultatele învățării să fie 

îmbunătățite. 

Probele de evaluare transdisciplinară sprijină elevul să pătrundă sensurile oricărui tip de text și să 

dovedească înțelegerea corectă a mesajului. Avantajul cunoașterii complexe este acela că 

deschide o perspectivă corectă pentru ca fiecare elev să înțeleagă lumea privind-o din unghiuri 

multiple. 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VIII-a 

 

Rata de absolvire a învățământului gimnazial – este un indicator care se calculează ca raport 

între numărul total de absolvenți ai clasei a VIII-a, de la nivelul unui an școlar și numărul 

persoanelor de vârstă standard, la final de gimnaziu. După anul 2010/2011 – când au finalizat 

clasa a VIII-a cele două cohorte de elevi ce au avut debutul școlar simultan la 6 ani și 7 ani (în 

2003/2004) – rata de absolvire a învățământului gimnazial a înregistrat valori similare. La 

nivelul anului 2013/2014, o pondere de 83,7% dintre copiii care au împlinit 15 ani în 2014 au 

absolvit clasa a VIII-a. 

Rata de absolvire a învățământului gimnazial în județul Satu Mare la nivelul anului 2015/2016, a 

fost de 76,5%. 

Numărul total al elevilor înscrişi la examenul de evaluare națională a fost de 2565. Dintre aceștia 

s-au prezentat 2444 la proba de limba şi literatura română (95,28%), la proba scrisă la limba şi 

literatura maternă - limba şi literatura maghiară înscrişi 725, prezenţi 673 (92,83%); limba şi 

literatura germană înscrişi 53, prezenţi 53 (100%), iar la proba de matematică au fost prezenţi 

2430 (94,85%).   
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Un elev de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, Satu Mare a fost eliminat din examen pentru 

fraudă. 

 

Statistica privind dispunerea pe tranșe de note a rezultatelor obținute la examenul de evaluare 

naţională în anul școlar 2015-2016, în judeţul Satu Mare: 

 

Proba 
Inscri

si 

Prezenti Medii peste 5 Note intre 

Num

ar 

Proce

nt 

Num

ar 

Proce

nt 

1-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

Limba și 

literatura 

română 

2565 2444 95,28 1682 68,82 762 399 339 339 335 257 13 

Limba 

maghiară 

maternă 

725 673 92,83 607 85,13 106 95 99 142 156 74 1 

Limba 

germană 

maternă 

53 53 100 53 100 0 1 2 8 16 26 0 

Matematic

ă 
2565 2430 94,74 1545 66,11 885 467 345 295 260 153 25 

TOTAL 
175

3 
962 785 784 767 510 39 

 

Limba si 

literatura 

romana; 

95,28% 
Limba si 

literatura 

maghiara 

materna; 

92,83% 

Limba si 

literatura 

germana 

materna; 

100% 

Matematica; 

94,74% 

Limba și literatura română 

Limba maghiară maternă 

Limba germană maternă 

Matematică 

68,82% 

84,25% 

100% 

63,58% 

Promovabilitatea 
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Distribuția notelor pe probe de examen, la nivel județean 

 

 

Distribuția notelor pe probe de examen, la nivel național: 

 

Școlile care au obținut cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională 2016: 

Denumirea centrului de examen 

Nr. 

elevi 

înscriș

i 

Nr. 

elevi 

prezen

ți 

Procen

t medii 

peste 5 

(%) 

COLEGIUL NAŢIONAL „KOLCSEY FERENC, SATU MARE 32 32 100 

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” SATU MARE 29 29 100 

COLEGIUL NAŢIONAL „DOAMNA STANCA” SATU MARE 33 33 100 

LICEUL TEORETIC CAREI 29 29 100 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „HAM JANOS” 

SATU MARE 
52 51 98,07 

LICEUL TEORETIC GERMAN „JOHANN ETTINGER” SATU 

MARE 
45 47 97,77 

1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

1753 

962 
785 784 767 

510 

39 

Limba și literatura română Limba maghiară maternă 

Limba germană maternă Matematică 

TOTAL 
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COLEGIUL NAŢIONAL „IOAN SLAVICI” SATU MARE 28 28 96,55 

 

Școlile care au obținut cele mai slabe rezultate la Evaluarea Națională 2016: 

Denumirea centrului de examen 

Nr. 

elevi 

înscriși 

Nr. 

elevi 

prezenți 

Procent 

medii 

peste 5 

(%) 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 10 10 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROLŢ 7 7 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI 6 6 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DARA 8 8 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂRĂUD 9 9 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIDREAG 6 6 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHENCI 10 10 0 

 

Situația la nivel național a rezultatelor obținute la EN 2016 

 

Rata de promovare a EN 2014 și 2015, pe județe (%): 

 

2016 
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Situația comparativă a rezultatelor obținute la simulare și rezultatele obținute la EN 2016:  

 

 
Înscriși la 

SIMULARE 

Procentul 

elevilor prezenți 

la SIMULARE 

Procentul 

elevilor 

promovați la 

SIMULARE 

Înscriși la 

EN 

Înscriși EN/ 

SIMULARE 

Prezenți 

la EN 

Procentul 

elevilor 

prezenți la 

EN 

Prezenți  EN/ 

SIMULARE 

Promovați la 

EN 

Procentul 

elevilor 

promovați la 

EN 

Promovați 

EN/ 

SIMULARE 

SATU 

MARE 
3355 86,23% 38,92% 2565 76,45% 2430 94,74% 84% 1628 67% 

144,58% 

TOTAL

/ TARA 
187108 90,24% 44,14% 153673 82,17% 148647 96,73% 88,08% 111510 75,02% 

149,69% 

 

 

 

 

 

3355 

2565 

2893 

2430 

1126 

1628 

Înscriși la 

SIMULARE 

Înscriși la 

EN 

Prezenți la 

SIMULARE 

Prezenți la 

EN 

Promovați la 

SIMULARE 

Promovați la 

EN 

790 

862 
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ADMITEREA ÎN LICEE 2016 

 

În prima repartizare computerizată un procent de 99,9% din elevi au fost repartizați în județul 

Satu Mare: 

 

 

 

Numărul de locuri rămase libere: 
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REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2016 

În anul școlar 2015/2016, rata de absolvire a învățământului liceal (raportul între numărul total 

de absolvenți ai clasei a XII-a, de la nivelul unui an școlar și numărul persoanelor de vârstă 

standard), cu și fără examen de bacalaureat înregistrează o reducere față de anul precedent. 

Scăderea ratei de absolvire a liceului este determinată și de scăderea ratei de participare la 

examen a absolvenților din anul curent. 

În 2016, 80% dintre elevii de 18 ani au absolvit liceul. Trebuie precizat însă că nu toți elevii 

finalizează învățământul liceal la vârsta de 18 ani, dată fiind varietatea vârstelor de debut, 

precum și faptul că anumite forme și filiere de liceu au durate diferite.  

 

 

În sesiunea iunie-iulie 2016, la nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie 

curentă și serie anterioară) înainte de contestații a fost de 68,67 %, iar după rezolvarea 

contestațiilor 71,14 %.  
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BAC 2013 

iunie-iulie 

BAC 2014 

iunie-iulie 

BAC 2015 

iunie-iulie 

BAC 2016 

iunie-iulie 

Înscrişi 2864 2327 2666 1975 

Prezenţi 2709 (94,59 %) 2208 (94,89 %) 2587 (97,03 %) 1899 (96,15%) 

Admişi 1581  1412 1912 1351 

Respinşi 1123 794 674 547 

Promovabilitate 58,36% 63,95% 73,91% 71,14 %. 

Eliminaţi 5 2 1 1 

Medii între 6-6,99 463 (29,29 %) 366 (25,92 %) 451 (23,58 %) 395 (29,24%) 

Medii între 7-7,99 428 (27,07 %) 421 (29,82 %) 544 (28,45 %) 388 (28,72%) 

Medii între 8-8,99 411 (26,00 %) 417 (29,53 %) 567 (29,65 %) 388 (28,72%) 

Medii între 9-9,99 273 (17,27 %) 206 (14,59 %) 350 (18,30 %) 180 (13,32%) 

Medii de 10 6  2  0 0 

 

Analiza rezultatelor în funcție de mediile obținute de candidații promovați 

 BAC 2016 iunie-iulie 

Seria curentă Seria anterioară Total  

Înscrişi 1710 265 1975 

Prezenţi 1670 229 1899 

Admişi 1291 60 1351 

Respinşi 378 169 547 

Eliminaţi 1 0 1 

Promovabilitate 77,31% 26,2% 71,14 %. 

Medii între 6-6,99 339 56 395 

Medii între 7-7,99 385 3 388 

Medii între 8-8,99 387 1 388 

Medii între 9-9,99 180 0 180 

Medii de 10 0 0 0 
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Variația promovabilității după contestații: 

 

Variația promovabilității la BAC, sesiunea 2016 față de sesiunea 2015: 
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Analiza rezultatelor finale pe probe de examen 
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Clasamentul școlilor după procentul de promovabilitate - seria curentă 

Nr. 

crt 
Unitatea de învățământ Prezenți Reușiți % 

1 Liceul Teologic Romano-Catolic "Ham Janos" Satu Mare 39 39 100.00 

2 Liceul Tehnologic Tarna Mare 1 1 100.00 

3 Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Satu Mare 194 192 98.97 

4 Liceul Teoretic German "Johann Ettinger" Satu Mare 36 34 94.44 

5 Colegiul Naţional "Ioan Slavici" Satu Mare 172 160 93.02 

6 Liceul Teoretic Carei 162 144 88.89 

7 Colegiul Național "Doamna Stanca" Satu Mare 143 125 87.41 

8 Colegiul Naţional "Kölcsey Ferenc" Satu Mare 132 113 85.61 

9 Liceul Teoretic Negrești Oaș 108 91 84.26 

10 Liceul Tehnologic "Ioniță G. Andron" Negrești-Oaș 75 63 84.00 

11 Liceul Reformat Satu Mare 50 41 82.00 

12 Liceul de Arte "Aurel Popp" Satu Mare 44 35 79.55 

13 Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" Satu Mare 35 27 77.14 

14 Colegiul Economic "Gheorghe Dragoș" Satu Mare 156 110 70.51 

15 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 39 23 58.97 

16 Liceul Tehnologic Tășnad 72 40 55.56 

17 Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Turț 21 10 47.62 

18 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Carei 36 13 36.11 

19 Liceul Romano-Catolic "Josephus Calasantius" Carei 27 8 29.63 

20 Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare 14 3 21.43 

21 Colegiul Tehnic "UNIO-Traian Vuia" Satu Mare 10 2 20.00 

22 Liceul Tehnologic "George Barițiu" Livada 15 3 20.00 

23 
Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicații "Ion I. 

C. Brătianu" Satu Mare 
37 7 18.92 

24 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "George Emil 

Palade" Satu Mare 
32 5 15.63 

25 Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Satu Mare 14 2 14.29 

26 Liceul Tehnologic Ardud 5 0 00.00 

27 Liceul Tehnologic "Simion Bărnuțiu" Carei 1 0 00.00 
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La nivel național 25,73 % dintre candidaţi au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea 

august-septembrie 2016.  

 

 

Variația promovabilității la Bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2016 față de 2015  

 

 

 

La nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie curentă și serie anterioară) 

înainte de contestații a fost de 19,46 %, iar după rezolvarea contestațiilor 20,92 %.  

 BAC 2016, august-septembrie 

Seria curentă Seria anterioară Total  

Înscrişi 409 195 604 

Prezenţi 330 148 478 

Admişi 82 18 100 

Respinşi 248 130 378 

Eliminaţi 0 0 0 

Promovabilitate 24,85% 12,16% 20,92% 
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Medii între 6-6,99 68 17 85 

Medii între 7-7,99 12 1 13 

Medii între 8-8,99 1 0 1 

Medii între 9-9,99 1 0 1 

Medii de 10 0 0 0 

 

Analiza rezultatelor în funcție de mediile obținute de candidații promovați 

 

Analiza rezultatelor finale pe discipline de examen: 
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Clasamentul școlilor după procentul de promovabilitate - seria curentă, sesiunea august -

septembrie 2016: 

Nr. 

crt 
Unitatea de învățământ Prezenți Reușiți 

Promovabilitate 

% 

1 Liceul Teoretic German "Johann Ettinger" Satu Mare 3 2 66.67 

2 Colegiul National "Kolcsey Ferenc" Satu Mare 27 16 59.26 

3 Liceul de Arte "Aurel Popp" Satu Mare 11 5 45.45 

4 Colegiul Naţional "Ioan Slavici" Satu Mare 14 6 42.86 

5 Liceul Tehnologic Tășnad 12 5 41.67 

6 Liceul Tehnologic "George Barițiu" Livada 5 2 40 

7 Liceul Teoretic Carei 14 5 35.71 

8 Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" Satu Mare 8 2 25 

9 Colegiul Economic "Gheorghe Dragoș" Satu Mare 49 11 22.45 

10 Liceul Teoretic Negrești Oaș 10 2 20 

11 
Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicații "Ion I. 

C. Brătianu" Satu Mare 
22 4 18.18 

12 Liceul Reformat Satu Mare 23 4 17.39 

13 Colegiul Național "Doamna Stanca" Satu Mare 18 3 16.67 

14 Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare 18 3 16.67 

15 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Carei 18 3 16.67 

16 Liceul Cu Program Sportiv Satu Mare 12 2 16.67 

17 Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Turț 6 1 16.67 

18 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "George Emil 

Palade" Satu Mare 
24 3 12.5 

19 Liceul Tehnologic "Ioniță G. Andron" Negrești-Oaș 8 1 12.5 

20 Liceul Romano-Catolic "Josephus Calasantius" Carei 17 2 11.76 

21 Colegiul National Mihai Eminescu Satu Mare 2 0 0 

22 Colegiul Tehnic "Unio-Traian Vuia" Satu Mare 3 0 0 

23 Liceul Tehnologic Ardud 2 0 0 

24 Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Satu Mare 4 0 0 

25 Liceul Tehnologic "Simion Bărnuțiu" Carei 0 0 0 

 

Șansa de reușită a candidaților nepromovați în prima sesiune 
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REZULTATE OBȚINUTE LA FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR/ 

CONCURSURILOR  ȘCOLARE 

În urma fazelor județene organizate la toate disciplinele elevii selectați să facă parte din lotul 

județului Satu Mare la faza națională a olimpiadelor școlare pe discipline au obținut rezultate 

notabile: 

 

La olimpiada internațională de limba maghiară și matematică în limba maghiară, elevii din județ 

au obținut: 

 

La concursurile naționale cuprinse în calendarul MENCȘ, elevii din județul nostru au obținut 

următoarele rezultate: 

 

 

8 
4 7 12 

27 

Premiul I 
Premiul II 

Premiul 

III Mențiune 

2 

1 
2 

1 

Premiul I 
Premiul 

II 
Premiul 

III 
Mențiune 

Premii 

speciale 

49 
40 42 44 

12 
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PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 

 

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 2016, derulat la nivelul județului 

Satu Mare, a implicat 302 unități de învățământ (PJ-uri și structuri), 2643 clase și grupe de 

preșcolari, 53199 elevi și 4387 cadre didactice.                       

 

Resursele  materiale utilizate au fost diverse, dovedind diversitatea activităților desfășurate 

(aparatură video şi audio, CD-uri şi DVD-uri cu poveşti, filme, muzică, prezentări power-point, 

costume pentru carnaval/diplome, laptop, videoproiector, elemente de decor, fişe de lucru, 

mănuşi, saci de plastic, instrumente tehnice, tehnologice şi ştiinţifice obiecte reciclabile, cărţi de 

poveşti, obiecte pentru activităţile sportive, colaje, decupări, fotografii, postere, reclame, planşe. 

 

Dintre colaboratori (intituţii, ONG-uri etc.) menționăm sprijinul și implicarea următorilor  

parteneri - Primăria Satu Mare, Primăriile comunelor din județul Satu Mare, Inspectoratul 

Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare, Muzeul Judeţean, Muzeul  

Ţării Oaşului, Biblioteca Judeţeană, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu 

Mare, Spitalul Judeţean Satu Mare – Serviciul de Ambulanță, Societatea Română de Cruce Roșie 

– Filiala Satu Mare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, Centrul de informare turistică 

Vama, asociațiile de părinți din școli. 

  

Modalităţi de evaluare şi monitorizare utilizate au fost fișele de activitate și raportul final (cu 

anexe: eseuri, portofolii, desene, fotografii, etc.) pe care fiecare unitate de învățământ cu 

personalitate juridică l-a întocmit și transmis în format electronic la inspectoratul școlar. 

 

Fiecare unitate de învățământ și-a întocmit dosarul Programului „Școala altfel: Să știi mai multe, 

să fii mai bun!” 2016 și și-a popularizat activitățile desfășurate. 
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PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR SĂTMĂREAN PENTRU PERIOADA 2016 – 2017 

 

România consideră că educația este premisa pentru dezvoltare personală, socială și economică, 

participând activ la îndeplinirea obiectivelor asumate de toate statele membre ale Uniunii 

Europene. Politicile educaționale ale României sunt construite pe principii precum: calitate și 

eficiență, echitate, deschiderea sistemului de educație către alte sisteme (economic, social, 

cultural etc.) și sunt consecvente realizării unei schimbări reale în educație, capabilă a le oferi 

tuturor cetățenilor oportunități de a învăța oricând, oriunde și în modul pe care îl alege fiecare. 

În acest context, în anul școlar 2016-2017, inspectoratul școlar are în vedere următoarele direcții 

de acțiune: 

 Asigurarea de șanse egale de acces și participarea la educație 

 Asigurarea calității în învățământul sătmărean 

 Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic; corelarea sistemului de învățământ și 

formare profesională cu piața muncii 

 Susținerea învățământului în limbile minorităților naționale 

 Extinderea utilizării noilor tehnologii  

 Optimizarea rețelei școlare și asigurarea personalului didactic 

 Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții 

 Prevenirea și combaterea corupției în școli 

 Dezvoltarea cooperării europene și internaționale 

Strategia inspectoratului școlar, este mijloc eficient de implementare a reformei în învăţământ, 

prin cooperare interinstituţională, pentru o şcoală flexibilă şi creşterea nivelului de calitate 

educaţional. 

Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţionarea 

instituțiilor de învățământ din județul Satu Mare.  

Mediul extern oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora se întrevăd 

perspective de dezvoltare educaţională şi instituţională. 

Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează următoarele ținte strategice: 

 Asigurarea calităţii învăţământului sătmărean, astfel încât să se ajungă la standardele de 

performanţă ale ţărilor din U.E.; 

 Formarea competenţelor de bază pentru toţi (copii, tineri, adulţi), astfel încât pregătirea 

profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă să se bazeze pe un edificiu cultural 

autentic; 

 Asigurarea accesului tuturor la ITC; 
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 Asigurarea unor programe de educaţie compensatorie sau pentru cea de-a doua şansă pentru 

cei care au fost excluşi momentan din sistemul formal al educaţiei de bază; Asigurarea 

educaţiei de bază pentru toţi, inclusiv pentru cei mai puţin avantajaţi, cei cu nevoi speciale, 

cei care au abandonat şcoala şi şcolarii adulţi; 

 Profesionalizarea carierei didactice a personalului în sensul aplicării principiilor formării 

continue, îmbunătăţirea formării cadrelor didactice; 

 Dezvoltarea și adâncirea parteneriatelor cu ceilalți factori sociali interesați în actul de 

educație; 

 Formarea de deprinderi pentru societatea cunoaşterii, asigurarea dimensiunii europene a 

educației; 

 Dezvoltarea comunicării organizaționale atât în mediul intern cât și în mediul extern; 

 Promovarea imaginii instituției și a performanțelor obținute; 

 Utilizarea optimă a resurselor materiale. 

Priorităţi:  

Calitatea prestaţiei didactice, urmărindu-se : 

 sporirea  randamentului instrucţiei şcolare prin deplasarea accentului  la toate disciplinele de 

învăţământ de la acumularea de informaţii la formarea unor deprinderi de a gândi ştiinţific, 

creativ, independent; 

 creşterea eficienţei  învăţării prin extinderea metodelor activ-participative şi prin  

individualizarea instruirii; 

 stimularea pluridisciplinarităţii prin organizarea de concursuri, sesiuni de referate şi 

comunicări, activităţi extracurriculare; 

 formarea noilor competenţe profesionale, a deprinderilor, a atitudinilor şi a relaţiilor 

solicitate de economia de piaţă; 

 selecţionarea şi pregătirea suplimentară a elevilor cu aptitudini deosebite în vederea 

participării la olimpiade şcolare, la examenul de bacalaureat, la alte manifestări ştiinţifice, la 

admiterea în învăţământul superior, precum şi pentru cuprinderea lor în grupe de excelenţă; 

 depistarea elevilor cu lacune în cunoştinţe şi organizarea pregătirii lor diferenţiate în timp 

util; 

 dezvoltarea unei atitudini de ordine şi disciplină în rândul elevilor în vederea bunei 

desfăşurări a procesului instructiv-educativ în vederea cultivării respectului şi grijii faţă de 

păstrarea bazei materiale, precum şi formarea unor deprinderi de comportare civilizată în 

şcoală şi în afara şcolii; 

 eficientizarea  formării  continue a cadrelor didactice, participarea la cursuri de 

perfecţionare; 
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 colaborarea şcolii cu familia şi cu autorităţile locale; 

Ariile (puncte de interes maxim): 

- profesionalizarea elevilor în vederea obţinerii unui loc de muncă după absolvire şi 

asigurarea dezvoltării personale ale acestora. 

REZULTATE AŞTEPTATE  

Ca efecte majore pe care strategia şi le propune să le producă, se pot menţiona:  

 creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;  

 introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice la fiecare obiect de studiu;  

 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;  

 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ;  

 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii;  

 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;  

 creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  

 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  

 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  

 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  

 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce 

urmează a se integra;  

 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

 

Inspector școlar general 

Călin DURLA-PAȘCA 

 

Inspector școlar general adjunct    

Mariana BRUMBOIU 

 

Inspector școlar general adjunct    

GNANDT Zoltan 

 


