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CAPITOLUL I 

VALORI PROMOVATE  

           
 Integritate  

                                           Profesionalism 

                                     Echitate  
          

Creativitate – inițiativă – responsabilitate 

 

Respect pentru performanță 

 

I.1.MISIUNE, VIZIUNE, VALORI   

 

VIZIUNE: 

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

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

transpus în practică prin profesionalism . 

MISIUNE: 

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

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

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

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

VALORI: 

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

la naștere și continuă toată viața prin acumularea în cunoaștere. În toate domeniile din societate, 

ritmul schimbărilor, amplitudinea acestora, precum și imprevizibilitatea absolută a problemelor cu 

care se confruntă omenirea, impun dezvoltarea și cultivarea competențelor și abilităților care să 

permită celui supus provocărilor să fie capabil de permanentă adaptare.  

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

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

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

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

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

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

lumea în care trăim.  
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I.2.ANALIZA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE 

 

PUNCTE TARI 

● Documentele de proiectare  au fost concepute și redactate în concordanță cu recomandările 

Ministerului Educației Naționale şi detaliază, pe domenii de competenţă, tipurile de demersuri 

asociate obiectivelor prioritare. 

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

școală, componenta educațională. 

● Existența ofertei de calificare bazată pe documente de planificare strategică pe termen lung, 

corelate la toate nivelurile decizionale: al unității școlare, la nivel local, județean și regional. 

● Majoritatea acţiunilor derulate de compartimentele de management educaţional, dezvoltare şi 

evaluare instituţională s-au realizat prin consultarea şi cu sprijinul competent al cadrelor didactice 

din structurile de colaborare ale Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare (Consiliul Consultativ al 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Corpul de metodişti, consiliile consultative curriculare şi 

pe domenii). 

● Alocarea unui număr mai mare de inspecții tematice și de specialitate, în vederea monitorizării, 

de către Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a unităților școlare din sistem. 

● Extinderea învățământului profesional dual. 

● Creșterea numărului de parteneriate educaționale internaționale, de programe specifice și proiecte 

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

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

● Respectarea legislaţiei şi a transparenţei în actele decizionale, reflectate în numărul relativ mic de 

sesizări şi petiţii.  

 

PUNCTE SLABE 

● Practicarea  predominantă  a unui management  administrativ în dauna celui  educaţional în 

anumite unități de învățământ. 

● Resurse financiare limitate, care nu permit amenajări, facilități etc. pentru a transforma școala 

într-un centru autonom modern, mai ales în mediul rural. 

● Dificultatea încadrării cu personal didactic calificat la anumite discipline (limbi moderne, 

informatică, fizică) în unele unități școlare. 

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

promovabilitate redusă la examenele naționale. 



                    INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN 
                                          SATU MARE

________________________________________________________________________ 

 

 

5 
 

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

învățare-evaluare din perspectiva nevoilor elevilor.  

 

OPORTUNITĂȚI 

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

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional. 

● Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale și realizarea unor programe de dezvoltare instituțională 

prin proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

● Implicarea specialiștilor din cadrul C.J.R.A.E. în rezolvarea problemelor de comportament ale 

elevilor. 

● Comunicarea eficientă,  colaborarea bună  cu autorităţile locale (Consiliul Judeţean, Prefectura, 

Consiliile Locale etc.), cu structurile ierarhic  superioare (M.E.N.) cu  alţi parteneri educaționali și 

instituționali. 

 

AMENINȚĂRI 

● Situația economică precară a familiilor din care provin unii elevi se poate reflecta în absenteism 

și abandon școlar. 

●  Fluctuația mare a personalului didactic calificat din învățământul rural și migrarea cadrelor tinere 

spre domenii mai bine plătite.  

● Accentuarea declinului  demografic al populației școlare, în special în mediul rural. 

● Copiii din grupurile dezavantajate au un nivel scăzut de așteptări cu privire la educația și viitorul 

lor.  

● Absența unui sprijin al comunității pentru asigurarea condițiilor sociale necesare stabilității 

cadrelor didactice în mediul rural. 

 

I.3.PRINCIPALELE PRIORITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI 

ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE în anul școlar 2018-2019 

● Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare 

care să permită dobândirea de competențe relevante pe piața muncii. 

● Promovarea unui management de calitate, asigurarea autonomiei și asumarea responsabilității 

publice. 

● Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane. 

● Finanțarea corespunzătoare a sistemului, și modernizarea infrastructurii (inclusiv echipamente 

și laboratoare). 
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● Utilizarea noilor tehnologii (manuale digitale și metode interactive de învățare – predare – 

evaluare, acces la Internet, platforme E-learning ș.a.). 

● Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (inclusiv creșterea numărului de parteneriate 

cu mediul economic). 

● Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale. 
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CAPITOLUL II  

 

RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SATU MARE 

 

II.1.EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI  

 

În județul Satu Mare, în anul școlar 2018-2019, numărul elevilor care au studiat în învățământul 

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

52.436  elevi, din care 32.723 în mediul urban și 19.713 în mediul rural.  

 

Situația pe niveluri de învățământ 

Din cei 52.436 de elevi din învățământul preuniversitar de stat, 19,99 % sunt cuprinși în învățământul 

preșcolar, 31,25 % în învățământul primar, 24,31 % în învățământul gimnazial, 17,52 % în 

învățământul liceal, 4,41 % în învățământul profesional și 2,52 % în învățământul postliceal. 
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În ceea ce priveşte efectivele de elevi, faţă de anul trecut şcolar se înregistrează o ușoară scădere (la 

nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal datorată migraţiei populaţiei), respectiv o creștere la nivel 

profesional și postliceal. 

 
 

 
 

Raportat la mediile de rezidență, în anul școlar 2018-2019, se constată o scădere în mediul rural. 
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II.2.RESURSE UMANE (CADRE DIDACTICE) 

 

În anul școlar 2018-2019, etapele de mobilitate s-au desfășurat în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Totalul de posturi didactice prognozate pentru anul școlar 2019-2020 a fost de 4224, din care în 

mediul urban 2613, iar în mediul rural 1611; 

 

55 de cadre didactice titulare au depus cereri pentru completarea normei didactice din care 45 de 

cadre didactice au fost repartizate în vederea completării normei didactice pe perioadă determinată 

și 10 în vederea completării normei didactice pe perioadă nedeterminată. 

Din cele 50 de cazuri de restrângere de activitate, 29 au fost soluționate în ședință de repartizare și 

21 prin detașare în interesul învățământului. 

36 cereri de pretransfer au fost soluționate în ședință de repartizare. 

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

învățământul preuniversitar, sesiunea mai-iulie 2019, au avut dreptul de a participa la concurs, 383 

de candidați din care 352 au participat la proba scrisă în data de 11 iulie 2018. S-au retras pe parcursul 

probei scrise 43 de candidați.  Rezultate: note mai mici decât 5 – 68 de candidați, note mai mari sau 

egale cu 5 și mai mici decât 7 – 127 de candidați, note mai mari sau egale cu  7- 113 candidați. 

O lucrare a fost anulată în centrul de evaluare. 
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Procentul de promovabilitate (după contestații) la nivelul județului Satu Mare (note mai mari decât 

5) a fost de 77,92%. 

15 candidați cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 74-76, repartizați pe posturi 

didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată. 

 

II.3.ANALIZA INCIDENTELOR DE VIOLENŢĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

DIN JUDEȚUL SATU MARE 

 

O responsabilitate a C.J.R.A.E. Satu Mare este monitorizarea cazurilor de violență din școlile din 

județ și transmiterea semestrială a situației la Ministerul Educației Naționale, Instituția Prefectului 

Satu Mare și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.  

În  anul școlar 2018 – 2019, au fost raportate 89 de cazuri de violență, o pondere mai mare având: 

violențe fizice ușoare, fără arme – 68 / în creștere,   insulte grave, repetate – 5 / în creștere, instigare 

la violență – 6 / în scădere, amenințări repetate – 3 / în creștere, distrugerea bunurilor școlii – 1 / în 

scădere. Se menține ponderea crescută a cazurilor de violență la elevii de gen masculin, în privința 

mediilor ponderea fiind echilibrată, crescând cazurile de violență în mediul urban.  În ceea ce privește 

sancțiunile raportate - 3 profesori și 160 de elevi (în creștere)  au fost sancționați pentru acte de 

violență.  

Atac la 

persoană 

Atentat la 

securitate

a unității 

școlare 

Atentat la 

bunuri 

 Alte 

fapte sau 

atentate la 

securitate TOTAL Rural Urban Masculin Feminin 

sept

-ian 

febr

-

iuni

e 

sept

-ian 

febr-

iuni

e 

sept

-ian 

febr

-

iuni

e 

sept

-ian 

febr

-

iuni

e 

44 39 0 0 0 2 0 4 89 40 49 69 20 
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Pentru prevenirea situațiilor și cazurilor de agresivitate/ bullying/ violență școlară au fost organizate 

numeroase activități de consiliere individuală și de grup, prin consilierii școlari, la care au participat 

elevi, cadre didactice și părinți. 

Număr de activități /programe de informare,  prevenire și consiliere   807 

Număr de elevi consiliați individual 627 

Număr de elevi consiliați în grup (cabinet sau clasă) 3318 

Număr de părinți consiliați (părinți ai copiilor identificați având comportamente 

agresive / violente) 368 

Număr de cadre didactice consiliate 502 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 623 

 

 

II.4.REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

 

În anul 2018-2019, în vederea sprijinirii elevilor capabili de performanțe înalte, în baza OMECTS 

3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, a organizat activități specifice pregătirii și 

desfășurării olimpiadelor școlare:  

• identificarea elevilor care manifestă interes și au aptitudini deosebite în domeniul 

matematicii și al științelor, al limbii și literaturii române și al limbilor moderne, al științelor socio-

umane, al calificărilor profesionale și în domeniile tehnico-aplicative, cultural-artistice, civice și 

sportive; 

• elaborarea și utilizarea de către cadrele didactice a unor programe de studiu complementare, 

teme de concurs, de cercetare și biografii specifice, monitorizate la nivel de disciplină de inspectorul 

coordonator; 

• organizarea propriu-zisă a concursurilor pe faze: locale și județeană. 

 

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘCOLARE 

Organizarea și coordonarea desfășurării olimpiadelor s-a realizat în conformitate cu art. 19, respectiv 

art.20 din OMEN 3035/2012, care reglementează modul de constituire al comisiilor pentru fazele 

locale și județene, asigurând corectitudinea concursurilor și respectarea tuturor prevederilor legate 

de: compatibilitățile membrilor comisiilor (de organizare, de elaborare a subiectelor, de evaluare), 

tipul și structura probelor de evaluare, regulamente și proceduri specifice. 
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La nivelul fiecărei discipline, la nivel de județ, toate activitățile au fost monitorizate de inspectorul 

coordonator, sprijinit de consiliul consultativ, activitățile încadrându-se în calendarul național emis 

la nivelul Ministerului Educației Naționale. 

DATE STATISTICE 

 

Domeniul/disciplina  

Participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare 

număr de 

participanți 

faza 

națională 

premiul I 
premiul 

II 

premiul 

III 

mențiun

i 

premiu 

special 

Limba și literatura 

română 16 1 1 2 6 6 

Matematică 7   1 6  

Limbi moderne       

-engleză 10    1  

-germană 5 1   1  

-franceză 5      

Fizică  19    5  

Informatică 28    2  

Biologie 9    3  

Chimie       

Istorie 5    1  

Geografie 5 1    4 

Discipline tehnice 22    4  

Arte       

Limba și literatura 

maghiară 34   1   

Istoria și tradiția 

minorităților       

Religie 58      

-cult ortodox     2  

-cult greco-catolic       

-cult romano-

catolic/maghiar  6 4 2 5  

-cult reformat    1 1  

Pregătire sportivă 

70 

     

Olimpiada națională a 

sportului școlar      

-fotbal liceu 1 2    

Psihologie 4   1   
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Unitatea de învățământ 

Participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare 

număr de 

participanți 

faza 

națională 

premiul 

I 

premiul 

II 

premiul 

III 

mențiun

i 

premiu 

special 

Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” Satu Mare 

19 1   16 2 

Liceul Teologic Romano-Catolic 

„Ham Janos” Satu Mare 

13 4 2 1 3 3 

Colegiul Național „Ioan Slavici” 

Satu Mare 

6 1  1 1 3 

Colegiul Național „Kölcsey 

Ferenc” Satu Mare 

5 2 1 1  1 

 

 

II.5. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ (INFRASTRUCTURA)  

 

SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR SANITARE    

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

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

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

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

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

ecologice pentru depozitarea reziduurilor solide etc). 

 

INFRASTRUCTURA 

 

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

Naționale și Inspectoratele Școlare Județene, are ca și obiective specifice, îmbunătățirea 

infrastructurii actuale a sistemului de educație preșcolară prin reabilitarea și dezvoltarea unităților 

de învățământ. În cadrul acestui proiect, în județul Satu Mare, vor fi construite 4 grădinițe noi la 

Acâș, Cidreag, Bârsău de Sus, Lazuri. La această dată a fost finalizată clădirea grădiniței din Lazuri 

celelalte fiind realizate în proporție de 60- 90%. 

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

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

programele PNDL, POR, AFIR se prezintă astfel: 

Reabilitare/ modernizare: 21 unități de învățământ 
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Extindere: 2 unități de învățământ 

Construcție nouă: 3 (creșă la Negrești Oaș, grădiniță și școală la Racșa) 

 

II.6. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA MATERNĂ – LIMBA MINORITĂȚILOR 

NAȚIONALE 

 

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

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

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

ponderea cea mai mare înregistrând-o învăţământul cu predare în limba maghiară, respectiv 29,05 

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

2,57%, organizat la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. 
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CAPITOLUL III  

REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Rata de promovabilitate înregistrată la nivelul unităților de învățământ din județul Satu Mare se 

prezintă astfel: 

Unitatea de învățământ 

Nr. elevi 

promovați 

Rata de 

promovabilitate 

% 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SATU MARE 266 97,79 

COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOȘ" SATU MARE 807 96,41 

COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE 1016 99,41 

COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE 786 99,74 

COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE 861 100 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SATU MARE 800 99,87 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 346 95,05 

LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE 621 95,98 

LICEUL REFORMAT SATU MARE 549 98,03 

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 446 100 

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURȚ 555 92,16 

LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 428 87,94 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" SATU MARE 467 82,21 

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE 

EMIL PALADE" SATU MARE 472 88,55 

LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE 541 75,66 

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIȚIU" LIVADA 347 79,95 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU" SATU MARE 533 90,95 

LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" NEGREȘTI-OAȘ 579 92,05 

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MANIU" CAREI 399 90,68 

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU CUPCEA" SUPURU DE JOS 306 97,13 

LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BĂRNUȚIU" CAREI 576 79,77 

LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 198 81,21 

LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD 348 93,54 

LICEUL TEHNOLOGIC "UNIO-TRAIAN VUIA" SATU MARE 392 88,88 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" SATU 

MARE 538 98,89 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU 

MARE 569 99,47 

LICEUL TEORETIC CAREI 1573 99,24 

LICEUL TEORETIC "GEORGE POP DE BĂSEȘTI" SATU MARE 81 97,59 

LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE 927 99,14 

LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ 455 99,12 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ACÂȘ 191 87,56 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID 163 93,33 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL HAIDUC" TRIP 162 94,18 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" SATU MARE 713 99,85 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BATARCI 143 100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BĂLCESCU-PETOFI" SATU MARE 677 99,41 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS 152 100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU 132 95,65 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI 149 89,75 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ 230 96,23 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEȘTI OAȘ 211 98,78 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA 56 100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAȘ 95 93,97 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL 57 97,5 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE 74 88,09 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEȘTI 96 90,56 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" SATU 

MARE 650 99,69 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CSURY BALINT" AGRIȘ 72 99,31 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE 159 92,98 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBA 203 93,64 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROLȚ 155 86,25 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. JOSEPH SZOLOMAYER” CĂMIN 104 82,53 

ȘCOALA PRIMARĂ "DR. STEFAN VONHAZ" PETREȘTI 58 95,08 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. VASILE LUCACIU" SATU MARE 277 65,17 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUȘENI 63 100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FENYI ISTVAN" CĂPLENI 178 95,69 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI 132 100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GELLERT SANDOR" MICULA 352 96,7 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE BULGĂR" SANISLĂU 260 90,59 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚA MICA 222 95,27 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL" SATU MARE 851 100 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GYORFI ENDRE” DOBRA 78 91,76 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU 466 98,31 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC 132 91,03 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" SATU MARE 508 94,95 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU COROIANU" CRAIDOROLȚ 128 85,63 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BLAGA" SATU MARE 699 99,85 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" MOFTINU MIC 218 91,64 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE" SATU MARE 776 97 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI 363 96,54 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREȘTI OAȘ 559 96,71 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAKOCZI FERENC” SATU MARE 643 99,68 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREȘTI OAȘ 455 97,22 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OAR 112 91,05 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN GOGA" SATU MARE 565 94 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU 306 96,52 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORAȘU NOU 181 96,27 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAULEȘTI 56 82,05 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETOFI SANDOR" LAZURI 184 90,13 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETOFI SANDOR" LIVADA 565 96,8 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRI MOR" BOGDAND 82 99,6 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR 146 86,39 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIȘCOLT 319 97,25 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI 168 90,25 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POMI 156 91,73 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEȘTI 133 83,61 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACȘA 102 97,22 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU 193 77,8 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂȘENI 100 94,33 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA 53 86,72 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND 133 89,11 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂȘNAD 676 94,73 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRȘOLȚ 37 97,36 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TEMPFLI JOZSEF" URZICENI 61 95,31 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEȘTI 181 93,68 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM 122 86,12 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG 224 80,57 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI 137 86,16 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAMA 219 96,9 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE LUCACIU" APA 218 92,37 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE LUCACIU" CAREI 477 99,58 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE LUCACIU" LUCĂCENI 70 94,59 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VETIȘ 240 98,97 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE 175 90,02 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIOREL SALAGEAN" BELTIUG 137 88,43 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "WESSELENYI" HODOD 139 93,92 

ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" SATU MARE 142 85,54 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE 369 96,09 

ȘCOALA POSTLICEALĂ "VASILE GOLDIȘ" SATU MARE 292 96,09 

ȘCOALA PROFESIONALĂ "GEORGE COȘBUC" MEDIEȘU AURIT 472 96,06 

 

III.1 Rezultatele elevilor din învățământul primar și gimnazial la evaluările naționale 

Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 (EN-2019) 

s-a desfășurat în județul Satu Mare în conformitate cu prevederile Art. 74, alin. (2)-(4) din Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. S-a respectat baza 

metodologică pentru EN-2019 conform Manualului de proceduri pentru administrarea Evaluărilor 

Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 publicat în aprilie 2019. 

1. Organizarea și administrarea 

În județul Satu Mare, la Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, s-au înscris 

9053 de elevi din 95 de unități școlare cu personalitate juridică dintre care 63 de unități școlare cu 

personalitate juridică sunt din mediul rural (4377 de elevi) și 32 de unități școlare cu personalitate 

juridică sunt din mediul urban (4676 de elevi).  La Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a 

IV-a și a VI-a în mediul rural au participat 2669 de elevi din clase cu predare în limba română de la 

53 de unități școlare cu personalitate juridică, 1702 de elevi din clase cu predare în limba maghiară 

de la 42 de unități școlare cu personalitate juridică și 6 elevi din clase cu predare în limba germană 

de la o unitate școlară cu personalitate juridică. La Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a 

IV-a și a VI-a în mediul urban au participat 3030 de elevi din clase cu predare în limba română de la 
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26 de unități școlare cu personalitate juridică, 1327 de elevi din clase cu predare în limba maghiară 

de la 17 unități școlare cu personalitate juridică și 319 elevi din clase cu predare în limba germană 

de la 3 unități școlare cu personalitate juridică.  

 

La Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a s-au înscris 3261 de elevi din 89 de unități școlare cu 

personalitate juridică dintre care 63 de unități școlare cu personalitate juridică sunt din mediul rural 

(1646 de elevi) și 25 de unități școlare cu personalitate juridică sunt din mediul urban (1615 de elevi). 

La Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a în mediul rural au participat 1013 elevi din clase cu 

predare în limba română de la 53 de unități școlare cu personalitate juridică, 629 de elevi din clase 

cu predare în limba maghiară de la 42 de unități școlare cu personalitate juridică și 4 elevi din clase 

cu predare în limba germană de la o unitate școlară cu personalitate juridică. La Evaluarea Națională 

la finalul claselor a II-a în mediul urban au participat 1043 de elevi din clase cu predare în limba 

română de la 20 de unități școlare cu personalitate juridică, 455 de elevi din clase cu predare în limba 

maghiară de la 17 unități școlare cu personalitate juridică și 117 elevi din clase cu predare în limba 

germană de la 2 unități școlare cu personalitate juridică.  

 

La Evaluarea Națională la finalul clasei a IV-a s-au înscris 3356 de elevi din 88 de unități școlare 

cu personalitate juridică dintre care 63 de unități școlare cu personalitate juridică sunt din mediul 

rural (1608 de elevi) și 25 de unități școlare cu personalitate juridică sunt din mediul urban (1748 de 

elevi). La Evaluarea Națională la finalul claselor a IV-a în mediul rural au participat 959 elevi din 

clase cu predare în limba română de la 52 de unități școlare cu personalitate juridică, 647 de elevi 

din clase cu predare în limba maghiară de la 41 de unități școlare cu personalitate juridică și 2 elevi 

din clase cu predare în limba germană de la o unitate școlară cu personalitate juridică. La Evaluarea 

Națională la finalul claselor a IV-a în mediul urban au participat 1131 de elevi din clase cu predare 

în limba română de la 20 de unități școlare cu personalitate juridică, 495 de elevi din clase cu predare 

în limba maghiară de la 17 unități școlare cu personalitate juridică și 122 elevi din clase cu predare 

în limba germană de la 2 unități școlare cu personalitate juridică.  

 

La Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a s-au înscris 2436 de elevi din 89 de unități școlare 

cu personalitate juridică dintre care 58 de unități școlare cu personalitate juridică sunt din mediul 

rural (1123 de elevi) și 31 de unități școlare cu personalitate juridică sunt din mediul urban (1313 de 

elevi). La Evaluarea Națională la finalul claselor a VI-a în mediul rural au participat 697 de elevi din 

clase cu predare în limba română de la 43 de unități școlare cu personalitate juridică și 426 de elevi 

din clase cu predare în limba maghiară de la 33 de unități școlare cu personalitate juridică. La 
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Evaluarea Națională la finalul claselor a VI-a în mediul urban au participat 856 de elevi din clase cu 

predare în limba română de la 26 de unități școlare cu personalitate juridică, 377 de elevi din clase 

cu predare în limba maghiară de la 17 unități școlare cu personalitate juridică și 80 elevi din clase cu 

predare în limba germană de la 2 unități școlare cu personalitate juridică.  

Evaluările propriu-zise s-au desfășurat în condiții optime, nu s-au constatat probleme majore la 

administrarea probelor.  

La fiecare probă prezența la teste a fost, în medie, peste 98%.  

2. Rezultatele înregistrate  

Rezultatele înregistrate pe fiecare nivel de clase demonstrează o pregătire bună a elevilor pentru 

dezvoltarea competențelor evaluate la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.  

La clasa a II-a s-au evaluat: Competențe de citit în limba română, Competențe de scris în limba 

română, Competențe de citit în limba maternă pentru elevii de la clase cu predare în limbile 

minorităților naționale, Competențe de scris în limba maternă pentru elevii de la clase cu predare în 

limbile minorităților naționale, Competențe de scris și citit în limba română pentru elevii de la clase 

cu predare în limbile minorităților naționale, Matematică.  

La clasa a IV-a s-au evaluat: Competențe de înțelegere a textului scris la limba română, Competențe 

de înțelegere a textului scris la limba maternă pentru elevii de la clase cu predare în limbile 

minorităților naționale, Matematică. 

La clasa a VI-a s-au evaluat: Competențe la disciplina Limbă și comunicare, Competențe dobândite 

la matematică și științe ale naturii. 

3. Concluzii 

Elevii evaluați identifică în text date corecte, formulează răspunsuri clare, argumentează logic 

răspunsurile date, se exprimă corect, în propoziții clare, logice, complete. Li se dezvoltă elevilor 

abilități de rezolvare a itemilor în condiții de examen. Evaluarea Națională la finalul claselor a II-

a, a IV-a și a VI-a constată starea de fapt în pregătirea elevilor și în potențialele modificări ale 

programelor disciplinelor evaluate.  

4. Măsuri educaționale 

 Se propun câteva măsuri educaționale: abordarea evaluării din perspectiva centrării pe competențe; 

realizarea și respectarea unor planuri remediale  individualizate, unde e cazul; identificarea 

metodelor pentru încurajarea lecturii și pentru studiul individual.  

III.2. Rezultatele elevilor la evaluarea națională de la clasa a VIII-a 

Organizarea și desfășurarea Examenului de Evaluare Națională 2019 s-a realizat în baza OMEN 

nr.4813/29.08.2018  privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale, OMECTS nr. 

4801/31.08.2010, respectiv a procedurilor operaționale privind transportul lucrărilor, evaluarea, 
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soluționarea contestațiilor, componența și atribuțiile  comisiilor din unitățile de învățământ, 

activitatea de supraveghere audio-video, transferul și preluarea subiectelor. 

La Evaluarea Națională clasa a VIII-a, în județul Satu Mare, s-au înscris un număr de 2641 elevi din 

care 770 elevi au susținut și  proba de limba maternă - 708 elevi la limba maternă maghiară 62 elevi 

la limba maternă germană. 

La nivelul   Comisiei Județene au fost aprobate 7 cereri pentru egalizare a șanselor pentru elevii cu 

CES, în conformitate cu procedura specifică: la Școala Gimnazială Nr. 1 Negrești Oaș, Liceul 

Teoretic Negrești Oaș, Școala Gimnazială Pomi, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare.  

Comisia Județeană pentru organizarea  Evaluării Naționale a decis, în baza Art. 9 alin.(1) din 

Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a- VIII-a, Anexa 

nr. 2 la OMECTS nr.4801/2010, organizarea și desfășurarea evaluării în 20 de centre de examen.  

Situația prezenței  

Total înscriși Total prezenți 

Limba și literatura 

română 

Limba și literatura 

maternă 

Matematică 

2641 2247 621 2242 

S-a înregistrat o situație de utilizare a subiectului de rezervă, la proba scrisă la matematică, în cazul 

unui singur elev la Centrul de Examen – Școala Gimnazială „Bălcescu- Petofi “ Satu Mare.  

Rezultate  

Disciplina de examen Elevi prezenți Număr elevi cu 

rezultate peste 5 

Procent rezultate note 

peste 5 

Limba și literatura 

română 

2247 1650 73,21 

Matematică 2242 1362 60,75 

Limba maternă 

maghiară 

561 538 95,90 

Limba maternă 

germană 

60 60 100 
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III.3.  Rezultatele elevilor din învățământul liceal la evaluările naționale 

Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat 

1. Sesiunea iunie-iulie 2019 

Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2019, a fost pregătită şi monitorizată în permanenţă, cu 

responsabilitate, de către Comisia de bacalaureat județeană.   

Activitatea de monitorizare a organizării şi desfăşurării examenului naţional de bacalaureat în județul 

Satu Mare, sesiunea iunie – iulie 2019, s-a desfăşurat de către reprezentantul MEN,. 

Au fost organizate 6 centre de examen și o subcomisie, pentru 2017 candidați înscriși, respectiv 3 

centre zonale de evaluare. 

 

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

disciplină în parte 

La nivel național, 69.07% dintre candidaţi au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-

iulie 2019. La nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie curentă și serie 

anterioară)  după rezolvarea contestațiilor a fost de 68.02%.  

 

 

Procent promovabilitate pe serii Înainte de contestații După contestații 

Seria curentă 71.32 73.25 

Seria precedentă 20.19 23.56 
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Statistica finală a sesiunii iunie-iulie 2019, față de anii precedenți 

 

 
BAC 2016 

iunie-iulie 

BAC 2017 

iunie-iulie 

BAC 2018 

iunie-iulie 

BAC 2019 

iunie-iulie 

Înscriși 1975 1977 1946 2017 

Prezenți 1899 (96,15%) 
1933 

(97,77%) 
1821 (93,58%) 

1976 (97,96%) 

Reușiți 1351 1433 1261 1344 

Respinși 547 523 559 632 

Promovabilitate 71,14 % 74,13 % 69,25 % 68,02% 

Eliminați 1 1 1 0 

Medii între 6-6,99 395 (29,24%) 345 (24,08%) 326 (25,85%) 338 (25,14%) 

Medii între 7-7,99 388 (28,72%) 380 (26,52%) 397 (31,48%) 376 (27,97) 

Medii între 8-8,99 388 (28,72%) 447 (31,19%) 342 (27,12%) 413 (30,73%) 

Medii între 9-9,99 180 (13,32%) 261 (18,21%) 195 (15,46%) 216 (16,07%) 

Medii de 10 0 0 1 1 

 

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

 

 
BAC 2019 iunie-iulie 

Seria curentă Serii anterioare Total  

Înscriși 1788 229 2017 

Prezenți 1768 208 1976 

Reușiți 1295 49 1344 

Respinși 473 159 632 

Eliminați 0 0 0 

Promovabilitate 73,25 % 23,56 % 68,02 % 

Medii între 6-6,99 290 48 338 

Medii între 7-7,99 375 1 376 

Medii între 8-8,99 413 0 413 

Medii între 9-9,99 216 0 216 

Medii de 10 1 0 1 
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Clasamentul școlilor după procentul de promovabilitate – seria curentă + seriile anterioare: 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Promovabilitate 

% 

1 Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare 97.60 

2 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 95.83 

3 Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare 95.45 

4 Colegiul National „Kolcsey Ferenc” Satu Mare 90.41 

5 Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare 88.13 

6 Liceul Teoretic Carei 87.64 

7 Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare 77.14 

8 Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare 73.13 

9 Liceul Reformat Satu Mare 71.70 

10 Liceul Teoretic Negrești Oaș 70.19 

11 Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare 64.00 

12 Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare 60.00 

13 Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare 46.84 

14 Liceul Tehnologic Tășnad 45.00 

15 Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș 38.82 

16 Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei 37.14 

17 Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada 32.14 

18 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 30.61 

19 Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei 26.09 

20 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț 22.22 

21 Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare 20.45 

22 Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare 14.29 

23 Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare 13.64 

24 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Satu Mare 13.04 

25 Liceul Tehnologic Tarna Mare 12.50 

26 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil 

Palade” Satu Mare 
6.45 

27 Liceul Tehnologic Ardud 0.00 
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Clasamentul școlilor după procentul de promovabilitate – seria curentă: 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Prezenți Reușiți % 

1 Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare 205 202 98.54 

2 Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare 43 42 97.67 

3 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 192 184 95.83 

4 Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare 149 137 91.95 

5 Colegiul National „Kolcsey Ferenc” Satu Mare 144 132 91.67 

6 Liceul Teoretic Carei 173 155 89.60 

7 Liceul Reformat Satu Mare 43 35 81.40 

8 Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare 65 51 78.46 

9 Liceul De Arte „Aurel Popp” Satu Mare 59 45 76.27 

10 Liceul Teoretic Negrești Oaș 89 67 75.28 

11 Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare 43 31 72.09 

12 Liceul Tehnologic Tășnad 44 26 59.09 

13 Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare 161 82 50.93 

14 Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș 75 31 41.33 

15 Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada 21 8 38.10 

16 Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei 55 20 36.36 

17 Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei 33 11 33.33 

18 Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare 3 1 33.33 

19 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 43 14 32.56 

20 Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare 35 9 25.71 

21 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț 27 6 22.22 

22 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Satu Mare 13 2 15.38 

23 Liceul Tehnologic Tarna Mare 7 1 14.29 

24 Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare 16 2 12.50 

25 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil 

Palade” Satu Mare 
20 1 5.00 

26 Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare 10 0 0.00 
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Sesiunea august- septembrie 2019 

Pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019, s-au organizat 2 centre de 

examen și 2 centre zonale de evaluare. 

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

disciplină în parte 

La nivel național, 33,4% dintre candidaţi au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea august-

septembrie 2019. La nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie curentă și serie 

anterioară)  după rezolvarea contestațiilor a fost de 33,03%.  

 

 

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

 
BAC 2019 august-septembrie 

Seria curentă Serii anterioare Total  

Înscrişi 475 202 677 

Prezenţi 397 157 554 

Reușiți 142 41 183 

Respinşi 255 116 371 

Eliminaţi 0 0 0 

Promovabilitate 35,77 % 26,11 % 33,03 

Medii între 6-6,99 115 40 155 

Medii între 7-7,99 25 1 26 

Medii între 8-8,99 2 0 2 

Medii între 9-9,99 0 0 0 

Medii de 10 0 0 0 
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În urma rezolvării contestațiilor procentul de promovabilitate s-a modificat: 

Procent promovabilitate pe serii Înainte de contestaţii După contestaţii 

Seria curentă 31,74 35,77 

Seria precedentă 23,72 26,11 

TOTAL 29,48 33,03 

 

 III.4.Rezultatele elevilor din învățământul profesional, și tehnic la examenele de certificare a 

calificării profesionale 

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

de către Comisia Județeană de Evaluare și Certificare. 

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

cum urmează: 

 

Sesiunea 

 

Nivel de calificare Nr. centre de examen 

februarie 2019 nivel 5 învățământ postliceal 5 

iunie 2019 nivel 4 învățământ liceal 14 

iunie-iulie 2019 nivel 5 învățământ postliceal 8 

iulie-august 2019 nivel 3 învățământ profesional 15 

august 2019 nivel 5 învățământ postliceal 3 

septembrie 2019 nivel 3 învățământ profesional 2 

septembrie 2019 nivel 4 învățământ liceal 3 

 

Absolvenții unităților de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu pentru anumite calificări 

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

profesionale la unitățile de învățământ preuniversitar acreditate pentru calificarea profesională / 

domeniul de pregătire / profilul acestora.  

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

nivel 5 – sesiunea februarie 2019, ISJ Satu Mare a aprobat arondarea la centrul de examen de la 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “George Emil Palade” Satu Mare a absolvenților 

proveniți de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, domeniul Industrie alimentară calificarea 

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, pentru care unitatea de învățământ avea 

autorizație de funcționare provizorie. 
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Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, 

nivel 5 – sesiunea iunie-iulie 2019, ISJ Satu Mare a aprobat arondarea absolvenților proveniți de la 

unități de învățământ din alte județe, cu autorizare de funcționare provizorie: 

✔ la centrul de examen de la Liceul Tehnologic ”Elisa Zamfirescu” Satu Mare, domeniul 

Estetica și îngrijirea corpului omenesc 

-Liceul Tehnologic “Traian Vuia” Târgu Mureș, jud. Mureș – calificarea Cosmetician; 

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

 - Liceului Tehnologic ”Constantin Lucaci” Bocșa, jud. Craș-Severin – calificarea Tehnician 

în activități de secretariat. 

Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional, 

nivel 3 – sesiunea iulie-august 2019, ISJ Maramureș a avizat favorabil, solicitarea ca absolvenții 

Liceului Tehnologic “Ion I. C. Brătianu” Satu Mare să susțină examenul de certificare nivel 3, 

domeniul Mecanică, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică, pentru care unitatea de 

învățământ are autorizare de funcționare provizorie, la Colegiul Tehnic ”Transilvania” Baia Mare 

județul Maramureș. 

 

Date statistice 

 

Nivel 

calificar

e 

Înscriși Prezenți Absenți Admiși Respinș

i 

Eliminaț

i 

Promovabilitate  

3 556 551 5 550 1 0 99,82% 

4 605 584 21 584 0 0 100% 

5 563 548 15 545 3 0 99,45% 

 

 

 

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

Total din care cu calificativ: 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

550 237 174 106 33 
 

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

Total din care cu calificativ: 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

584 293 234 46 11 
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CAPITOLUL IV 

ACTIVITATEA DOMENIULUI  INSPECȚIE ȘCOLARĂ ȘI CURRICULUM LA 

NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE 

IV.1.INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

Inspecția școlară s-a realizat în conformitate cu graficul de monitorizare și control al Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare și aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean 

Satu Mare. 

 Tipuri de inspecții realizate:  

▪ Inspecții  școlare generale;   

▪ Inspecții speciale (în vederea obținerii gradelor didactice ) /inspecții de specialitate (pe grupuri 

țintă: profesori debutanți, profesori cu rezultate deficitare în activitatea didactică)  

▪  Inspecții tematice   

▪ Inspecții școlare de management  

Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar  

Obiectul principal al inspecției școlare generale a unităților de învățământ preuniversitar îl reprezintă 

întreaga activitate a unității de învățământ preuniversitar.  

Scopul inspecției școlare generale îl constituie:  

a) evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin 

furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție;  

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

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

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

naționale în domeniul educației;  

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

auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități. 

Au fost vizate de inspecție școlară generală  8 unități de învățământ, după cum urmează: 5 școli 

gimnaziale, 2 licee tehnologice și 1 liceu teoretic. 

Criteriile de selecție ale unităților școlare au fost următoarele:  

▪ perioada de timp  de la ultima inspecție efectuată;  

▪ distribuția în plan teritorial a unităților de învățământ;  

▪ nivelurile de învățământ din școli; 

Selecția s-a realizat astfel încât să fie cuprinse unități școlare cu diferite forme de învățământ, 

respectându-se raportul urban/rural, respectiv licee teoretice/ colegii tehnice / licee tehnologice/școli 

gimnaziale. 
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Nr. unități planificate în grafic Unitățile verificate prin inspecțitâe generală 

 

 

 

Sem. I  -   5 

Școala Gimnazială Căuaș 

Liceul Tehnologic Ardud 

Școala Gimnazială Bârsău de Sus 

Școala Gimnazială Doba 

Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei 

Sem. II - 3 Școala Gimnazială „ Ion Creangă” Satu Mare 

Școala Gimnazială Botiz 

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare 

  

La nivelul liceelor tehnologice s-au constatat următoarele aspecte: 

- se aplică curriculumul național cu respectarea planurilor cadru, a planurilor de învățământ pentru 

cultura de specialitate și a programelor școlare în vigoare, pentru fiecare domeniu de pregătire 

profesională, la învățământul liceal, profesional și postliceal. 

      - curriculumul în dezvoltare locală (CDL) este elaborat de unitățile de învățământ pentru clasele 

IX-XI, având în vedere dobândirea de către absolvenți a rezultatelor învățării necesare pentru 

adaptarea la cerințele pieței muncii. 

       - conținuturile și situațiile de învățare propuse în proiectarea CDL sunt stabilite în colaborare cu 

operatorii economici parteneri pentru instruirea practică a elevilor.  

 - documentele de proiectare și planificare sunt corect concepute, cu respectarea cerințelor 

programelor școlare și a reglementărilor în vigoare. 

Puncte tari:  

- relația cu comunitatea locală (autoritate locală, agenți economici) este foarte bună, concretizată în 

interes maxim pentru modernizarea spațiilor educaționale, a atelierelor de practică. 

- interes crescut din partea elevilor față de liceele tehnologice, din prisma perspectivei asupra 

viitorului (calificare în domenii de interes pe piața muncii, dezvoltarea de competențe specifice 

calificării). 

- absorbția unei mase critice de elevi cu rezultate slabe în etapele anterioare de școlarizare și 

orientarea lor spre niveluri de calificare adaptate capacităților individuale. 

Puncte slabe: 

-implicarea redusă a mediatorilor școlari în demersurile de prevenire a absenteismului, în ciuda 

faptului că acest aspect face parte din principalele atribuții în standardul ocupațional de mediator 

școlar. 
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La nivelul școlilor gimnaziale s-au constatat următoarele aspecte: 

- sunt respectate planurile-cadru în vigoare, avându-se în vedere inclusiv prevederile referitoare la 

relația dintre disciplinele obligatorii și disciplinele opționale. 

- planificarea curriculumului bine structurată și eficace, permanent revăzută pentru a asigura 

atingerea standardelor de către elevi.  

-temele şi activităţile propuse la disciplinele opționale, atât pentru clasele din învățământul primar 

cât și pentru clasele de gimnaziu, ţin cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, de capacităţile 

intelectuale, de interesele acestora şi contribuie la flexibilizarea educaţiei în context formal.  

     - disciplinele din cadrul curriculumului la decizia școlii au fost stabilite prin consultarea părinților 

și elevilor fiind evaluate și dezvoltate permanent pentru a se asigura că se răspunde punctual și 

eficient tuturor nevoilor de învățare. 

- activitățile extracurriculare sunt eficiente, au conținut complementar și îmbunătățesc oferta 

curriculară realizată prin curriculumul național, elevii fiind implicați în proiecte educaționale, 

activități de voluntariat, serbări școlare, activități în parteneriat cu alte instituții, vizite tematice, 

excursii de studiu (la 2 dintre cele 3 școli gimnaziale). 

Puncte tari: 

- nivelul de dezvoltare al elevilor, precum și nivelul cunoștințelor permit o aplicare integrată a 

conținuturilor pentru fiecare obiect de studiu  

- implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, cu scopul creșterii atractivității activităților 

din școli: modernizarea bazei materiale, diversificarea activităților extracurriculare . 

-abordarea unor conţinuturi ale programei şcolare privind educaţia de gen, valori naţionale, inter şi 

multiculturalitate, etc. 

Puncte slabe: 

-există activități extracurriculare dar contribuția acestora la dezvoltarea ofertei curriculare nu este 

complet exploatată. 

 

Inspecțiile tematice s-au desfășurat conform graficului de monitorizare și control  -  3inspecții în 

semestrul I și 2 inspecții în semestrul al II-lea, în toate unitățile de învățământ de pe raza județului, 

având obiective clare, stabilite în concordanță cu perioada desfășurării acestora.  

 

  



                    INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN 
                                          SATU MARE

________________________________________________________________________ 

 

 

31 
 

IV.2.ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ A 

PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN 

JUDEȚUL SATU MARE  

 Activitatea de formare continuă este centrată pe obiective specifice dezvoltării competențelor 

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

acționale și constructiv- creatoare.  

Activitatea de perfecționare și formare continuă în anul școlar 2018 – 2019 s-a desfășurat în baza 

prevederilor Planului managerial și obiectivelor propuse de Inspectoratul Școlar Județean Satu 

Mare.  

Obiectivul strategic în domeniul dezvoltării resurselor umane vizează pregătirea profesională a 

cadrelor didactice, asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltare profesională. 

Obiective de referință:  

⮚ Dezvoltarea competențelor științifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice și 

manageriale ale personalului de conducere, îndrumare și control, în scopul utilizării eficiente, la 

nivelul standardelor naționale, a resurselor umane.  

⮚ Consilierea profesorilor debutanți prin activități de mentorat/tutoriat  

⮚ Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 

în contextul implementării schimbărilor structurale în educație  

⮚ Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opțiunile și aptitudinile individuale ale cadrelor 

didactice, cu cerințele pieței muncii în educație, cu cerințele reformei în educație  

⮚ Oferirea de consultanță în legătură cu examenul de definitivare în învățământ și cel de ocupare 

a posturilor didactice vacante/rezervate  

⮚ Asigurarea calității activităților de formare continuă a personalului didactic prin monitorizarea 

impactului programelor de formare la nivelul clasei și al unității de învățământ preuniversitar. 

În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la: - grade didactice - cursuri 

universitare/postuniversitare - cursuri de perfecționare și formare continuă - activități metodice 

la nivelul comisiilor și cercurilor metodice. 

Activități desfășurate în anul școlar 2018-2019: 

✔ S-au organizat în luna octombrie 2018, întâlniri de informare în care s-a oferit consultanță 

cadrelor didactice, în legătură cu perfecționarea lor continuă 

✔ Programarea inspecțiilor curente/speciale în vederea perfecționării prin grade didactice 

✔ Selecția profesorilor metodiști  

✔ S-au organizat și realizat cursuri pentru profesorii metodiști;  

✔ S-a realizat grupul de lucru a profesorilor metodiști https://groups.yahoo.com/neo/groups/ 

metodisti_sm/  

✔ Realizarea caietului metodic pentru anul școlar 2018-2019 

✔  Organizarea și monitorizarea examenului național de definitivare în învățământ 

✔ Colaborare cu Casa Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare pentru identificarea nevoile de 

perfecționare ale cadrelor didactice din județul Satu Mare și a angajaților inspectoratului școlar 

 

 

 

 

 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/%20metodisti_sm/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/%20metodisti_sm/


                    INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN 
                                          SATU MARE

________________________________________________________________________ 

 

 

32 
 

În anul școlar 2018-2019 s-au înregistrat la inspectoratul școlar următoarele activități de inspecție: 

Forma de 

perfecționare 

Candidați 

înscriși 

Inspecții efectuate 
Candidați care au 

depus cereri de 

amânare a 

probelor de 

concurs/retragere 

din concurs 

IC IS 

Efectuate 

de 

metodiști 

Efectuate 

de 

inspectori 

Efectuate 

de 

metodiști 

Efectuate 

de 

inspectori 

Definitivat 

Sesiunea 2019 
126 - - 110 131 6 

Gradul II 

Sesiunea 2019 
74 - - 30 39 5 

Gradul II 

Sesiunea 2020 
92 42 32 - - 1 

Gradul I 

Seria 2019 
152 - - 10 132 10 

Gradul I 

Seria 2020 
136 85 43 - - 8 

Echivalarea 

titlului de doctor 

cu gradul 

didactic I 

1 1 - - - - 

 

Dinamica înscrierii cadrelor didactice la examenele de finalizare a formării inițiale (definitivarea în 

învățământ) respective perfecționare prin grade didactice, pentru ultimii trei ani școlari, se prezintă 

astfel: 
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Din cei 126 candidați înscriși la examenul național de definitivare în învățământ 2019, 119 au fost 

admiși pentru proba scrisă. 

Numărul candidaților 

care au avut dreptul 

să se prezinte la 

proba scrisă 

Numărul 

candidaților 

prezenți 

Numărul 

candidaților 

absenți 

Numărul 

candidaților retrași 

în timpul 

examenului conform 

Art.28 al.(1) 

Numărul 

candidaților 

eliminați 

119 114 5 9 0 

 

Procentul de promovare a examenului de definitivare în învățământ a candidaților din județul Satu 

Mare a fost de 65,71% față de 73,28% în sesiunea 2018, respectiv 53,20% în sesiunea 2017. 

 

Cadrele didactice care au promovat, dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.  

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate 

intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de 

învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor 

didactice. De regulă, obținerea acestor grade didactice conduce la obținerea unor rezultate mai bune 

în activitatea didactică. 

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

favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicaționali, creșterea 

expertizei pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu.  

Formarea și perfecționarea cadrelor didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul 

educațional și valorificarea analitico-sintetică a noilor conținuturi educaționale, 

facilitând  implementarea noilor strategii și tehnologii. Toate aceste demersuri converg în 
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promovarea culturii educaționale și asigurarea ambianței adecvate prin diversificarea metodelor de 

instruire, flexibilizarea programelor de formare etc.  

 

IV.3.ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR  

 

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

● Organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ cu accent pe aprofundarea și 

implementarea experimentală a noului curriculum.  

● Respectarea specificului dezvoltării copilului, prin joc, interacţiuni multiple şi adecvate, într-un 

ambient prietenos, stimulativ în învăţare, estetic şi curat- centrat pe copil. 

● Sprijinirea  copiilor și educatoarelor  care își desfășoară activitatea în medii defavorizate pentru 

ameliorarea problemelor legate de acces și calitatea educației.     

● Promovarea unor metode, strategii, alternative educaționale novative care să confere educației 

timpurii sătmărene   dinamism , atractivitate, valoare pedagogică.  

 

Inspecții de specialitate realizate: 

 

Gradul didactic pentru care se efectuează Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre didactice 

inspectate 

 Gradul definitiv 

Gradul II 

Gradul I 

24 

4 

24 

12 

4 

24  

 

Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei Învățământ preșcolar  

 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

● Atragerea unui număr mai mare de copii din 

comunitățile defavorizate în grădiniță, prin 

proiectele: ,,Atelierele Șotron 2,,- 

familiarizarea copiilor și părinților din 

● Incapacitatea unor educatoare de a proiecta 

și realiza activități educative  la un nivel 

corespunzător în raport cu cerințele 

domeniului. 
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mediile defavorizate cu grădinița  și  

,,Educatoare pentru educatoare,,- program 

de mentorare  a educatoarelor din 

comunitățile rurale defavorizate, de către  

educatoare experimentate din  mediul 

urban. 

● Progres  în ceea ce privește centrarea pe 

copil a procesului de învățământ. 

● Buna corelare  a finalităților procesului 

didactic cu Reperele Fundamentale de 

Dezvoltare a copilului.  

● Temele studiate sunt variate, bine raportate 

la realitate și aproape de nevoile și interesele 

copiilor.  

● Abordarea integrată a conținuturilor a 

câștigat teren în raport cu abordarea 

monodisciplinară. 

● Au fost explorate elemente valoroase din  

alternative pedagogice :,, Montessori,; 

,,Step by step’’ ; ’’Școala Americană’’ ; 

’’Regio Emilia’’. 

● Au fost implementate noi metode   de 

organizare a spațiului educațional în 

grădiniță. 

● Număr mare de copii care nu frecventează / 

frecventează slab grădinița în comunitățile 

defavorizate. 

● Participare scăzută a unor educatoare la 

cursuri de formare. 

● Decalaje  privind calitatea educației urban –rural 

   

 

 

Alte activități: 

” Educatoare pentru educatoare,, 

,, Gala Educatoarelor Sătmărene”, 

”Fiecare copil merită o poveste,” 

,, Atelierele de vară ,, Șotron 2,, 

 Proiecte extracurriculare: ”Atelierele Petit Chef ,, Glasuri cristaline,,;  ,, Campionii Step by step” 

„Suntem mici dar circulăm corect” ;’„Focul prieten sau  dușman’’ ; „Fantezie si culoare”; ,, Micii 

actori pe scenă,, ; 

 ,, Festivalul dansului pentru cei mici,,; ,,Deschideți porțile mari!,, 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

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

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

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

masă; 

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

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

comunității locale; 

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

competențe, în scopul orientării și optimizării procesului de învățare;  

● Realizarea obiectivelor inspecției de specialitate. 

Inspecții de specialitate realizate: 

Gradul didactic pentru care se efectuează Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre 

didactice inspectate 

Definitivat 46 23 

Gradul II 28 28 

Gradul I 32 32 

 

Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei Învățământ primar în limba 

română 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

● Întocmirea adecvată a planificărilor anuale 

și pe unități tematice/ de învățare; 

● Desfășurarea activităților didactice în 

manieră integrată, care să vizeze 

dezvoltarea de competențe specifice; 

● Înserarea elementelor TIC în predare, 

adaptate specificului activității didactice 

(PPT-uri, muzică ambientală, jocuri 

puzzle, filmulețe educative etc.). 

● Utilizarea strategiilor didactice centrate pe 

formare de competențe, în mare măsură, 

în orele asistate. 

● Ponderea redusă a individualizării instruirii 

prin stabilirea unor sarcini diferențiate, a unor 

metode și procedee adecvate, inclusiv pentru 

copiii cu CES; 

● Utilizarea sporadică a resurselor educaționale 

specifice (inclusiv manualul digital); 

● Neîncredere în potențialul creativ al elevilor, 

prea multă dirijare a învățării; 

● Depășirea programei școlare la clasa 

pregătitoare/ parcurgerea unor conținuturi de la 

clase superioare 
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● Crearea unui mediu educațional atractiv 

pentru elevi 

● Confecționarea de către învățătoare de 

materiale didactice adaptate 

particularităților de vârstă, în mod special 

la clasa pregătitoare. 

● Elaborarea , administrarea și prelucrarea 

rezultatelor obținute  de elevi la testele 

inițiale 

● Derularea de proiecte tematice, la finalul 

unității tematice sau teme de interes 

social-civic 

● Programa școlară nu este lecturată în 

profunzime, la unele discipline predându-se 

după manuale.  

 

● Forme de organizare a activităților preponderent 

frontale și individuale, pondere medie a 

activităților grupale; 

 

 

 

Alte activități: 

● Participare la Conferința Națională e-Twinning 2018 

● Participare cu lucrare la Simpozion Național ”Metode inovative și tehnici de învățare în 

activitatea didactică” 

● Participare la Conferința Internațională ,,Învățământul în limba maternă în era digitală” 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PREȘCOLAR ȘI PRIMAR MINORITĂȚI 

 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

● Cuprinderea copiilor de vârstă preșcolară, cu precădere a celor de 5-6 ani în grădiniță și 

urmărirea școlarizării la nivelul ciclului primar la secțiile maghiară și germane; 

● Încadrarea unităților cu personal didactic de specialitate; 

● Implicarea comunității locale,  O.N.G.- urilor, a altor factori interesați în susținerea grădiniței și 

școlii; 

● Informarea cadrului didactic privind abordările conceptuale ale curriculumului pentru 

învățământul preșcolar și primar; 

● Conducerea cadrului didactic spre creativitate si flexibilitate in realizarea obiectivelor 

curriculumului pentru învățământul preșcolar și primar; 

● Realizarea obiectivelor inspecției de specialitate; 

● Coordonarea programului de reformă pe baza informațiilor colectate din teritoriu. 
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Inspecții de specialitate realizate: 

Gradul didactic pentru care se efectuează Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre 

didactice inspectate 

Definitivat  43 22 

Gradul II 31 31 

Gradul I 48 48 

 

Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei Învățământ preprimar și primar 

minorități 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

● Aplicarea testelor inițiale în vederea 

evaluării cunoștințelor elevilor la început 

de an școlar; 

● Întocmirea rapoartelor privind rezultatele 

obținute de elevi la testări inițiale și 

analiza lor în cadrul comisiei metodice și 

la nivelul clasei/grupei, precum și 

stabilirea unor strategii de lucru 

diferențiat;  

● Identificarea stilurilor de învățare ale 

elevilor și adaptarea stilurilor de predare 

ale profesorilor la nevoile individuale și 

colective ale elevilor; 

● Implementarea la nivelul claselor a 

tehnicilor de lucru diferențiat, a 

metodelor alternative de evaluare a 

cunoștințelor;  

● Dimensiunea sălilor de clasă/grupă nu este 

adecvată întotdeauna colectivului de elevi; 

● Dezinteresul părinților și lipsa lor de implicare în 

activitățile școlare; 

 

 

● Lipsa continuității cadrelor didactice la 

clasă/grupă; 

 

 

Alte activități: 

● Organizarea conferinței internaționale pentru cadrele didactice de la învățământul preșcolar 

și primar, secția maghiară cu titlul ”Învățământul în limba maternă în era digitală”, în sala 

Filarmonicii de Stat ”Dinu Lipatti” Satu Mare cu participarea a 300 de cadre didactice din 

județ și din județele Maramureș, Bihor, Sălaj, Szabolcs –Szatmar (Ungaria). 
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 ARIA CURRICULARĂ  „LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 

 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

o Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învățământului 

preuniversitar; 

o Consolidarea capacităților pentru un management educațional  performant; 

o Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate; 

o Obținerea performanței prin participarea la olimpiadele școlare; 

o Selectarea elevilor pentru grupele de excelență organizate de Centrul Județean de Excelență; 

o Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învățământul preuniversitar, în conformitate cu noile 

reglementări. 

Inspecții de specialitate realizate: 

Gradul didactic pentru care se efectuează Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre 

didactice inspectate 

● Inspecţii speciale de definitivat 

● Inspecţii speciale de gradul II  

● Inspecţii curente de gradul II 

● Inspecţii speciale de gradul I 

● Inspecţii curente de gradul I 

12 

3 

9 

12 

15 

6 

3 

9 

12 

15 

 

Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei Limba și literatura română 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

● Interesul crescut al cadrelor didactice 

pentru  implementarea reformei, de la 

proiectare și aplicare, până la evaluare.  

● Rezultate frumoase obținute la examenele 

naționale și la olimpiadele școlare. 

-formarea inițială este inadecvată, în cazul unor 

profesori (în special în didactica și metodica 

disciplinei); 

-neutilizarea la clasă a unor metode noi, de grup, 

interactive, care presupun o implicare activă a 

elevilor în sarcină, unii profesorii lucrând, în 

general, frontal;  

-se impune formarea continuă în specialitate pentru 

dobândirea de competente evaluative. 
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Alte activități: 

1. Concursul judeţean de recitare şi interpretare „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”, 

15.01.2019, Colegiul Național ˶Mihai Eminescu˝ Satu Mare; 

2. „Istoria oglindită în literatură”, clasele V-XII – concurs judeţean, 10 mai 2019- Şcoala 

Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare 

3.Concursul interjudeţean- „Ioan Slavici, clasicul moralist”, Colegiul Național ˶Ioan Slavici˝                                                                     

Satu Mare 

 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA MATERNĂ, MINORITĂȚI 

 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

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

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

rezultatelor la învățătură, la evaluările și examenele naționale 

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

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

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

dezvoltarea în domeniul carierei si dezvoltarea personala ; 

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

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

parcursul vieții 

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

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

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

educațional. 

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

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

respectivă; 

Inspecții de specialitate realizate: 

Gradul didactic pentru care se efectuează Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre 

didactice inspectate 

Definitivat 

Gradul II 

Gradul I. 

6 

10 

6 

3 

10 

6 
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Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei Limba și literatura maternă, 

minorități 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

● Documentele de planificare și proiectare pe 

unități de învățare respectă normativele 

curriculare. 

● Majoritatea profesorilor au bună pregătire 

metodică și de specialitate:- obiectivele și 

scopurile educaționale sunt clar formulate, 

stăpânesc bine conținuturile, folosesc 

strategii moderne de predare, sunt creativi în 

conceperea și desfășurarea lecțiilor.  

● Portofoliile profesorilor cuprind diverse teste 

de evaluare, fișe de lucru, materiale didactice 

auxiliare și documente despre activitățile 

extrașcolare. 

● Se asigură caracterul interdisciplinar al 

orelor.  

● Se observă un interes mare pentru participare 

la cursuri de formare organizate la nivel 

județean în domeniul disciplinei.  

● Participare la activitățile grupurilor de lucru 

la nivel național privind elaborarea 

programelor școlare, manuale, subiecte la 

examenele naționale. 

● Utilizarea mijloacelor didactice adecvate. 

● Îmbogățirea materialelor didactice utilizate. 

● Realizarea materialelor auxiliare, de lectură, de 

ortografie, de comunicare etc. 

● Intensificarea efortului ca elevii să citească 

lecturile literare în deosebi la clasele 

profesionale.  

● Accent mai mare pentru fixarea cunoștințelor 

la orele de recapitulare finală, structurarea 

logică a conținuturilor. 

● Implicare mai mare în organizarea și 

desfășurarea activităților extrașcolare, 

culturale atât la nivel local, cât și la nivel 

județean. 

● Slabă participare la cursuri de formare în 

managementul educațional. 

● Slabă participare la publicații cu ISBN. 

 

 

Alte activități: 

● Prezentare de carte: dr. Balázs Imre József:„ Ezer mondat”;  

          Foris Ferenczi Rita: „De anyu!” 

● Comemorări culturale – literare: Ziua Culturii Maghiare – 22 ianuarie; Ziua Poeziei 

Maghiare – 11 aprilie; Ziua Limbilor Materne 

● Conferință internațională în Ungaria, Sonkad 

● Proiecte desfășurate transfrontaliere, Erasmus, Erasmus+ 
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ARIA CURRICULARĂ „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” 

 

DISCIPLINA: MATEMATICĂ 

Obiective specifice planului managerial al inspectorului de specialitate: 

● Identificarea nevoilor de formare și a impactului formării la nivelul profesorilor de matematică 

din județul Satu Mare 

● Facilitarea dialogului și cooperării între profesorii de matematică interesați de formarea 

profesională continuă 

● Actualizarea și dezvoltarea competențelor profesorilor de matematică, inclusiv dobândirea de 

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

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

didactic la schimbările din structurile/procesele de educație 

● Organizarea și monitorizarea desfășurării în condiții optime a examenelor naționale 2019 

Inspecții de specialitate realizate: 

Gradul didactic pentru care se efectuează Număr de inspecții 

efectuate 

Număr de cadre 

didactice inspectate 

DEFINITIVAT 12 6 

II 10 10 

I 3 3 

 

Analiza calității procesului educațional la nivelul disciplinei Matematică 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

● Se constată o preocupare permanentă și 

folosirea tuturor mijloacelor pentru sporirea  

motivației și creșterea  interesului elevilor 

pentru studiu.  

● Profesorii dovedesc tact pedagogic, 

competențe de organizare a colectivelor de 

elevi, empatie în relațiile cu elevii și 

atașament față de elevii pe care îi formează 

● În general, portofoliilor  cadrelor  didactice  

nu conțin  proiecte  de  unități  de  învățare,  

modele  de  teste  și modalități de 

ameliorare a rezultatelor elevilor 

● Nu sunt diversificate metodele de evaluare 

și de creștere a obiectivității evaluării 

interne 
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Alte activități: 

● organizarea Taberei județene de matematică, 2019 

● parteneriat cu Clubul LIONS SOMEȘ Satu Mare, în vederea organizării taberei 

internaționale LIONS SOMEȘ Satu Mare, 2019 

● proiectul MATEMATICA ȘI MEDIUL pe tot parcursul anului școlar 2018-2019 

● participare cu proiectul „Tabăra de matematică aplicată Lions Someș Satu Mare” la concursul 

național „Creatori de educație”, în cadrul proiectului CRED 

 

ANALIZA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA NIVELUL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PROFESIONAL ȘI TEHNIC (Î.P.T.) ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL 

 

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

2018-2019 un număr de 23 unități de învățământ cu filieră tehnologică, din care: 

✔ 12 colegii/licee tehnologice în mediul urban; 

✔ 3 licee tehnologice și 1 școală profesională în mediul rural; 

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

tehnologică domeniul turism și alimentație, în mediul urban 

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

tehnologică domeniul economic, în mediul urban; 

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

electronică, respectiv turism și alimentație, în mediul urban; 

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

asistență pedagogică, în mediul urban; 

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

urban; 

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

pedagogică, în mediul urban. 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 a cuprins o paletă largă de domenii și calificări 

profesionale de nivel 3, 4 și 5. 

Strategia privind elaborarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional în anul școlar 

2019-2020, la nivelul județului Satu Mare, a cuprins și realizat următoarele obiective: 
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✔ înlocuirea abordării reactive la cerințele beneficiarilor (elevi) cu abordarea pro-activă, prin 

fundamentarea dezvoltării învățământului profesional în funcție de cerințele economice 

prognozate pentru viitor; 

✔ stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional pe baza solicitărilor 

operatorilor economici; 

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

✔ realizarea de parteneriate active școală – operatori economici; 

✔ intensificarea activităților de informare și promovare a învățământului profesional cu 

implicarea operatorilor economici. 

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

profesional este în continuă creștere.  

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

urmează: 

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

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

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

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

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

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

200 elevi învățământ dual; 

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

226 elevi învățământ dual; 

Datele statistice referitoare la planul de școlarizare aprobat / realizat la clasa a IX-a demonstrează 

creșterea ponderii învățământului profesional. 

 

Anul școlar  

Plan de școlarizare 

aprobat 
Plan de școlarizare realizat 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 
pondere 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 
pondere 

2015-2016 

Total, din care: 123 3444  114 2972  

Filiera teoretică 45 1260 

45,52% 

45 1230 

50,47% Filiera 

vocațională 
11 308 11 270 

Filiera 

tehnologică 
28 784 

54.47% 

28 696 

49,52% 
Învățământ 

profesional 
39 1092 30 776 

2016-2017 
Total, din care: 116 3248  108 2836  

Filiera teoretică 40 1120 43,96% 40 1102 48,51% 
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Filiera 

vocațională 
11 308 11 274 

Filiera 

tehnologică 
30 840 

56,03% 

25 638 

51,48% 
Învățământ 

profesional 
35 980 32 822 

2017-2018 

Total, din care: 119 3334  110 2898  

Filiera teoretică 39 1092 

42,00% 

39 1063 

45,73% Filiera 

vocațională 
11 308 11 262 

Filiera 

tehnologică 
30 840 

58,00% 

28 740 

54,27% 
Învățământ 

profesional 
39 1094 32 833 

2018-2019 

Total, din care: 111 3103  104 2793  

Filiera teoretică 38 1064 

44,20% 

38 1062 

48,10% Filiera 

vocațională 
11 308 11 281 

Filiera 

tehnologică 
24 672 

55,80% 

22 585 

51,90% 
Învățământ 

profesional 
38 1059 33 865 

 

Evoluția gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici privind locurile alocate în 

planul de școlarizare pentru învățământul profesional 

 

An școlar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nr. operatori economici care au solicitat școlarizare 

în învățământul profesional 

149 137 160 

Nr. locuri solicitate de operatorii economici pentru 

învățământul profesional și tehnic 

2399 2103 1976 

Nr. locuri alocate  

 

980 1094 1059 

Gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor 

economici 

40,85% 52,02% 53,59% 

 

După aprobarea în 2017 a metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional 

dual, s-au realizat informări ale operatorilor economici, s-a acordat sprijin și susținere pentru 

dezvoltarea acestei forme de organizare a învățământului profesional. 
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 Realizări în 

anul școlar 

2017-2018 

Realizări în 

anul școlar 

2018-2019 

Operator CNC, 

Electronist, 

Tâmplar, 

Tapițer, 

Mecanic auto, 

Lăcătuș, 

Confecționer textile, 

 

Nr. clase a IX-a dual 

 

8 9 

Nr. elevi în clasa a IX-a dual 

 

200 226 

Nr. unități de învățământ 

 

5 6 

Nr. operatori economici parteneri 8 18 

Nr. calificări profesionale 6 7 

 

Obiective 

 

Realizări 

Adaptarea ofertei 

educaționale la cerințele 

pieței muncii și a mediului 

economic din județ 

-53,59% din solicitările operatorilor economici satisfăcute prin 

proiectul planului de școlarizare pentru 2018-2019, față de 

40,85% în 2015-2016; 

-organizarea de întâlniri periodice cu reprezentați ai operatorilor 

economici în cadrul ședințelor CLDPS; 

-implicarea activă a CLDPS în identificarea cerințelor pieței 

muncii și avizarea proiectelor planurilor de școlarizare. 

Creșterea rolului unităților 

de învățământ profesional și 

tehnic în furnizarea 

calificărilor profesionale 

pentru adulți 

-peste 540 de absolvenți ai învățământului postliceal au obținut 

certificarea calificării profesionale în sesiunile de examen din 

2019; 

-domeniile de formare profesională în învățământul postliceal 

sunt relevante pentru piața muncii din județ: Mecanică, 

Transporturi, Textile, Informatică, Industrie alimentară, 

Fabricarea produselor din lemn, Economic, Servicii, Sănătate. 

Creșterea calității procesului 

educțtional în învățământul 

profesional și tehnic 

-inspecțiile de specialitate, inspecțiile generale și evaluările 

ARACIP, realizate la unitățile de învățământ profesional și tehnic 

demonstrează creșterea calității activității didactice; 

-calificările profesionale din învățământul profesional și tehnic 

sunt în concordanță cu solicitările operatorilor economici; 

-parteneriate eficiente cu operatorii economici în desfășurarea 

activităților de instruire practică; 

-rezultate remarcabile obținute de elevi la olimpiadele și 

concursurile școlare de specialitate. 
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Modernizarea 

infrastructurilor și a 

dotărilor cu echipamente 

didactice 

-cabinete și ateliere școlare dotate cu sprijinul operatorilor 

economici parteneri (Zollner, Draxlmaier, Poszet, Polipol) și prin 

proiecte cu finanțare externă PHARE. 

 

Eficientizarea 

parteneriatelor cu operatorii 

economici și creșterea 

numărului de locuri în 

învățământul dual 

-constituirea claselor de învățământ dual:  

200 de elevi în clasa a IX-a an școlar 2017-2018,  

226 de elevi în anul școlar 2018-2019,  

 

Creșterea numărului de 

elevi care optează pentru 

învățământul profesional și 

tehnic 

-creșterea numărului de elevi care optează pentru învățământul 

profesional: 

343 au optat pentru învățământul profesional în anul școlar 2012-

2013  

865 existenți în clasa a IX-a în anul școlar 2018-2019. 

-pondere de peste 50% a numărului de elevi admiși în clasa a IX-

a învățământ profesional și tehnic: 

49,52% în 2015  

51,48% în 2016  

54,27% în 2017  

51,90% în 2018  

 

 

Rezultate ale elevilor la Olimpiadele școlare Tehnologii și Concursuri pe meserii 

 

La nivelul județului Satu Mare, etapa județeană a Olimpiadei  la disciplinele din aria curriculară 

”Tehnologii”  și a Concursului pe meserii au fost organizate cu respectarea regulamentelor specifice 

în vigoare. Au participat:  

-59 de elevi la olimpiadă pentru domeniile: Agricultură, Electronică, automatizări, 

telecomunicații, Industrie textilă și pielărie, Economic, administrativ, comerț, Turism și 

alimentație, Industrie alimentară, Protecția mediului, Mecanică  

-37 de elevi la olimpiada pentru disciplina Educație tehnologică  

-20 de elevi la Concursul pe meserii pentru calificările: Mecanic auto, Confecționer produse 

textile, Bucătar și Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. 
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La etapa națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” s-au calificat și au 

participat din județul Satu Mare un număr de 19 elevi, iar la Concursul pe meserii s-au calificat și au 

participat 3 elevi. 

 

ANALIZA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA NIVELUL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT DIN JUDEȚUL SATU MARE 

 

            Integrarea și recuperarea elevilor cu cerințe educaționale speciale pretinde tratarea demersului 

educativ  într-o manieră interactivă astfel încât aceștia să cunoască, să înțeleagă lumea în care trăiesc 

și să aplice abilitățile achiziționate în diferite situații de viață. Procesul educațional și compensator-

recuperator în educația specială se subordonează principiilor didacticii generale, cu mențiunea 

flexibilității și adaptării la particularitățile aptitudinale, specifice ale elevilor. În proiectarea și 

derularea activităților, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalități de lucru, mixând 

strategiile didactice tradiționale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, misiunea lor 

fiind crearea de competențe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

 Pornind de la aceste considerente, având în vedere activitatea didactică, s-a propus ca tematică 

generală pentru anul școlar 2018-2019: “Interacțiunea dintre obiective, conținuturi, strategii în 

procesul educațional terapeutic la elevii cu CES”. 

             În proiectarea și aplicarea programului managerial s-a valorificat viziunea sistemică în conceperea 

și transpunerea în practică a proceselor manageriale, evidențiindu-se corespondențele stabilite pe 

orizontală și verticală între diferitele elemente componente ale acestora. 

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

● Diversificarea ofertelor de servicii educaționale; 

● Desfășurarea unui proces didactic activ-formativ, cu accent pe situații motivaționale favorabile 

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

abilități diferite;                               

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

pe metode moderne de instruire și a unor activități extra curriculare atractive, care să valorifice 

interesele, abilitățile și capacitățile fiecărui elev;  

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

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

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

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

independenței și a încrederii în sine; 

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

acarelor didactice; 

● Adaptarea unor căi eficiente de colaborare cu părinții elevilor pentru susținerea programului de 

recuperare și evitarea pierderilor școlare;                               

● Promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate, extinderea și diversificarea relațiilor 

cu micro si macro-grupul școlar si social. 

În anul școlar 2018 - 2019, învățământul special a școlarizat 290 de elevi cu cerințe educative 

speciale, în 40 clase cuprinse între ciclul preșcolar și gimnazial, prin implicarea a 91 de profesori cu 

înaltă calificare. 

 

Situația școlară a elevilor la sfârșitul sem I,  an școlar: 2018-2019 

Grădinița Preg. – IV. V.- X. Total Penitenciar Total 

Clase/ 

elevi 

Clase/ 

elevi 

Clase/ 

elevi 

Clase/ 

elevi 

I.-VIII. 

290 

5 / 28 13 / 93 22 / 156 40 / 277 13 

 

Media generală a claselor 

 

 

Structura grupelor/claselor privind tipurile de deficiență  (DM, TA, sindrom Down) 

Grupele/clasele de copii cu  

deficiență mintală 

Grupele/clasele de copii cu Tulburări 

asociate(Tulburări din spectrul autist+ sindrom 

Down) 

21 19 
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Distribuția grupelor privind localitatea în care se desfășoară activitatea 

Satu Mare Carei Negrești-Oaș Livada Tășnad 

27 10 1 1 1 

 

Structura grupelor/claselor privind limba de predare 

Secția română Secția maghiară 

29 11 

 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii instituției noastre generează poziții diferite 

față de problematica educației, existând și grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat 

mijloc de promovare socială. Participarea la proiectele de parteneriat influențează semnificativ 

procesul de integrare a copiilor cu abilități diferite, de asemenea contribuie la dezvoltarea abilităților 

sociale, practice și a independenței personale. 

Dialogul cu diferiți parteneri interesați de evoluția unității de învățământ a avut ca scop atât 

facilitarea găsirii soluțiilor pentru diverse probleme cât și necesitatea de a conștientiza partenerii 

asupra problemelor existente. 

 

ANALIZA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA NIVELUL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PARTICULAR ȘI ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE  

În unitățile de învățământ particular din județul Satu Mare, în anul școlar 2018-2019 au fost înscriși 

la nivel preșcolar, liceal și postliceal un număr de 616 de elevi. 

 
 

Raportat la  anul școlar 2017-2018, când existau 564 elevi, se constată o creștere semnificativă la 

nivel postliceal și o scădere la nivel liceal. 

 

  Învățământ preșcolar: 61 
copii 

 

 

 

Învățământ liceal: 76 elevi 

 

 

Învățământ postliceal: 479 
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IV.4.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și 

aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin 

formele sale specifice, activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 

stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 

și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză între componenta cognitivă 

și cea comportamentală. 

Prin activitățile desfășurate s-a realizat stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor și 

principiilor etice: dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului; utilizarea 

potențialului activității educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială 

și participare activă a tinerilor în comunitate; promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor 

abordări didactice necesare ridicării standardelor calității procesului educațional; asigurarea 

resurselor umane și financiare pentru implementarea și recunoașterea valorică a programelor 

educative școlare și extrașcolare din perspectiva rezultatelor învățării; recunoașterea activității 

educative școlare și extrașcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naționale și europene în 

acest domeniu.  

Realizând analiza SWOT a activității educative școlare și extrașcolare s-au constatat următoarele:  

-pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitatea educativă 

școlară și extrașcolară  are mereu în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale, diverse ale 

tuturor copiilor, la interesele de cunoaștere și potențialul lor. 

-temele abordate în cadrul activităților educative au evidențiat evenimente importante din viața 

poporului român (Comemorarea Zilei Holocaustului în România, Ziua Armatei Române, 1 

Decembrie, 24 Ianuarie ), altele au  abordat  obiceiuri și tradiții de Crăciun, o altă serie fiind  dedicată 

unor zile cu importantă națională/internațională . 

Pentru asigurarea unui mediu de viață socială armonios, liniștit, sănătos și sigur pentru elevi, în 

școlile județului sunt organizate diferite campanii, activități extrașcolare de informare a 

elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la situații specifice, în parteneriat cu 

reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Satu Mare, C.P.E.C.A. Satu Mare, CJRAE Satu Mare. 

 

Săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!" 

 

Săptămâna „SǍ ŞTII MAI MULTE, SǍ FII MAI BUN”, cu programe dedicate activităților 

educative, a fost o combinație de școală și de timp petrecut într-un mod plăcut de către elevi și 

preșcolari, având astfel un bun prilej de a-și cunoaște mai bine dascălii și de a consolida relația cu 
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aceștia. Fără presiunea unui clopoțel, a tablei, a lecției și mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat 

în unanimitate de această săptămână, ieșind în aer liber, în cadrul unor diverse activități de observare 

a naturii, vizite la diverse obiective cu scopul stimulării în investigarea realității, dar și a stabilirii de 

raporturi afective pozitive între membrii grupurilor  de elevi.  

 

Săptămâna Educației Globale s-a desfășurat în 26 de unități școlare din județul Satu Mare în cadrul 

unor proiecte specifice desfășurate în perioada 19-25 noiembrie 2018. Beneficiarii activităților au 

fost 4384 elevi, 198 cadre didactice, precum și un număr însemnat de  părinți. 

 

Proiectul Educație juridică în școli s-a derulat în anul școlar 2018-2019 la nivelul județului Satu 

Mare în 14 unități școlare în care s-au realizat diferite tipuri de activități la nivel curricular la 

disciplina Cultură civică, Dezvoltare personală și activități la nivelul orelor de consiliere. 

  

Proiectul educațional „TEDI- Școala speranței” este o inițiativă remarcabilă de îmbunătățire a 

siguranței elevilor de clasa I, privind educația rutieră și s-a derulat  pe parcursul anului școlar 2018-

2019 în 17 școli din județ . 

 

Educația financiară în rândul elevilor am asigurat-o prin colaborarea cu Banca Națională a 

României- Sucursala Baia Mare care a derulat proiectul educațional ,,Să vorbim despre bani și 

bănci", în baza Protocolului de cooperare între Ministerul Educației Naționale și Banca Națională a 

României. 

 

Proiectul Săptămâna europeană a alfabetizării media 18-22 martie 2019,  a prilejuit desfășurarea 

Conferinței cu tema  „Împreună pentru siguranța online a copiilor”, desfășurată la Colegiul  Național 

„Doamna Stanca” Satu Mare în cadrul proiectului Ora de Net, activitate desfășurată în parteneriat cu 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu 

Mare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare și 

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare. 

 

Programul  național Să vorbim despre piața financiară ne-bancară, în baza protocolului de 

colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, s-a derulat la Colegiul Național „Ioan Slavici” 

Satu Mare și la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare. 

 

Palatul Copiilor  Satu Mare și cluburile copiilor din județ 
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Structura organizatorică – 2536 elevi înscriși:  

• Palatul Copiilor  Satu Mare –    1152  elevi 

• Structura Clubul Copiilor Negrești Oaș -   323 elevi 

• Structura Clubul Copiilor Tășnad- 190 elevi  

• Clubul Copiilor Carei -    871 elevi  

Structura organizatorică : 

Comisia Cultural-Artistică: Atelierul fanteziei, Fanfară, Cultură și civilizație engleză; Muzică folk, 

Pictură-Desen, Muzică vocală și instrumentală, Muzică populară (dans popular), Tapiserie-origami, 

Dans modern. 

Comisia Tehnico-Aplicativă: Artă textilă, Informatică; Karting; Grafică pe calculator- foto, 

Aeromodele (balet, prietenii pompierilor), Radiogoniometrie, Machete construcții de mașini, Chimie 

experimentală; 

Structura Clubul Copiilor Negrești Oaș: Muzică populară; Pictură- desen; Orchestră populară - 

taraf; 

Structura Clubul Copiilor Tășnad: Educație pentru cetățenie democratică, Ansamblu folcloric; 

Protecția mediului-ecologie  

• Clubul Copiilor Carei :Tenis de masă, Karting, Aeromodele, Instrumente muzicale tradiționale, 

Atelier interactiv, Desen-pictură, Informatică, Dans popular. 

 

IV.5. CONSILIEREA ŞCOLARĂ. ACTIVITATEA  C.J.R.A.E ȘI C.J.A.P.P. 

VALORILE CJRAE: 

 

Toleranță   Empatie  Implicare 

       Acceptare Informare permanentă 

Respect 

Dezvoltare și valorizare personală  

             Comunicare Colaborare 

 

Obiective generale și specifice stabilite în planul managerial, asumate la solicitarea ISJ și a 

altor agenți 

 

Obiective generale – intrainstituţionale 

● îmbunătățirea serviciilor de consiliere, logopedie și mediere școlară, prin adaptarea continuă 

la nevoile educaționale și sociale actuale 
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● dezvoltarea, din punct de vedere al competențelor profesionale, a resursei umane 

Obiective generale - interinstituționale 

● promovarea parteneriatelor cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, alte instituții și 

ONG-uri centrate pe copii 

● eficientizarea muncii în echipe constituite din specialiști din diverse domenii 

Obiective generale – la nivelul comunității 

● popularizarea serviciilor oferite de CJRAE 

 

Resurse umane la nivelul CJRAE 

 

Situația posturilor în anul școlar 2018-2019 

     

       Anul  școlar 2018-2019 

NR. 

POSTURI 

NORMAT

E** 

DINTRE CARE: 

Didactic Didactic 

auxiliar 

Nedidactic 

Ocupate Vacante Ocupat

e 

Vacante Ocupat

e 

Vacant

e 

Aparat propriu 

CJRAE/CMBRAE 

3,25 1 - 2 - 0,25 - 

CJAP/CMBAP 3,5 2,5 - 1 - - - 

Cabinete școlare și interșcolare de 

asistență psihopedagogică 
59,5 59,5 - - - - - 

Centre și cabinete logopedice 

interșcolare 
9,5 9,5 - - - -  

SEOSP 2,5 2,5 - - - - - 

TOTAL CJRAE/CMBRAE 78,25 75 - 3 - 0,25 - 

 

Situația numărului de persoane în anul școlar 2018-2019 

     

       Anul  școlar 2018-2019 

NR. PERSOANE 

EXISTENTE 

DINTRE CARE: 

    Didactic    Didactic 

auxiliar 

  

Nedidacti

c 

Aparat propriu 

CJRAE/CMBRAE 

5               1               3              1 

CJAP/CMBAP 5 4 1  

Cabinete școlare și interșcolare 

de asistență psihopedagogică 

60 60 - - 

Centre și cabinete logopedice 

interșcolare 

10 10 - - 

SEOSP 0* 0* - - 

TOTAL CJRAE/CMBRAE 80 75 4 1 
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Numărul unităților de învățământ preuniversitar arondate cabinetelor  

    Anul  școlar 

     2018-2019 

       Nr. 

grădinițe 

Nr. școli gimnaziale Nr. licee și 

școli 

profesionale 

Gradul de 

acoperire a  

serviciilor  

oferite (%) urba

n 

rural Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

urban rura

l 
urba

n 

rural urban rural 

Cabinete de  

asistență  

psihopedagogică 

    15        1        -      -       1        48        1      -         

 Total:  

16        

Total:  

-        

Total:    

49      

  Total:   

1       

        97,7% 

Cabinete  

logopedice 
    19     1     17     16                 8          -          

 Total:  

20      

Total:  

33      

Total:            Total:   

8    

        60% 

 

 

Analiza calitativă a activității CJRAE Satu Mare în anul școlar  2018-2019 
 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătățiri 

- Rețea dinamică, flexibilă, închegată de 

consilieri școlari și logopezi 

- Crearea unei relații de colaborare și încredere 

atât cu elevii, cât și cu profesorii și părinții 

elevilor 

-Deschiderea personalului din CJRAE Satu 

Mare pentru formare/ dezvoltare profesională și 

eficientizare a activității 

- Promovarea în cadrul comisiilor metodice a 

exemplelor de bune practici 

- Existența de spații destinate cabinetelor de 

consiliere psihopedagogică și logopedie și a 

dotărilor din acestea  (calculator, laptop, 

mobilier, materiale didactice) 

- Existența – în unele cabinete de asistență 

psihopedagogică – a unor instrumente de 

evaluare psiho-aptitudinală 

-Număr mare de consilieri individuale ale 

preșcolarilor/ elevilor, cadrelor didactice și 

părinților 

- Diversificarea programelor de prevenție/ 

intervenție pe comportamente de risc 

- Creșterea numărului de programe de educație 

parentală 

- Creșterea eficienței în intervențiile realizate în 

cadrul consilierilor individuale 

- Lipsa fondurilor pentru dotarea cu teste 

psihologice și cărți de specialitate 

- Număr redus de consilieri colective ale cadrelor 

didactice 

- Anexe ale fișelor de consiliere prelucrate 

insuficient 

- Utilizarea scăzută – de către unii consilieri 

școlari- a unor teste psihologice din dotarea 

cabinetelor de consiliere 

- Colaborarea greoaie cu familiile elevilor din 

mediul rural  

- Metode insuficiente pentru stimularea, 

motivarea pentru învățare a elevilor 

- Focusare pe cantitate, în detrimentul calității în 

activitățile de consiliere 

- Insuficientă implicare a logopezilor școlari în 

viața unităților de învățământ în care au cabinetul 

de logopedie 

- Dificultăți de gestionare cât mai eficientă a 

timpului de lucru 

- Promovare insuficientă/ ineficientă a 

activităților de consiliere psihopedagogică 

- Insuficientă activitate de orientare școlară și 

profesională a elevilor 
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- Implicarea mare a consilierilor școlari în 

activitățile derulate în unitățile de învățământ 

- Oferirea de materiale didactice, cărți, fișe de 

lucru cadrelor didactice 

- Utilizarea de metode activ-participative în 

activitățile didactice (orele de predare și de 

consiliere și orientare) 

- Promovarea activităților pe site-ul instituției și 

pe pagina de Facebook a acesteia 

- Bună colaborare cu instituții și ONG-uri în 

cadrul unor proiecte-programe: toate unitățile de 

învățământ din județ, Casa Corpului Didactic 

Satu Mare, CPECA Satu Mare, DGASPC Satu 

Mare, SPAS Satu Mare, Serviciile de Asistență 

Socială din cadrul primăriilor, Serviciul de 

Neuropsihiatrie Infantilă, CJRAE Sălaj, CJRAE 

Cluj, CJRAE Hunedoara, Clubul Lions, 

Organizația Caritas, Organizația Hans Lindner, 

Centrul de reabilitare ”Sfântul Janos 

Scheffler”etc. 

- Realizarea a numeroase activități de 

voluntariat SNAC 

- Orarul consilierilor școlari -  pliat pe 

necesitățile preșcolarilor/elevilor 

- Disponibilitate la solicitări - inclusiv în afara 

programului - a profesorilor consilieri și 

logopezi 

- Implicarea angajaților în proiecte naționale și 

internaționale 

- Activitate centrată pe nevoile beneficiarilor 

- Implicarea elevilor cu CES în tot mai multe 

activități 

- Consilierii școlari sunt membri în multe 

comisii la nivel de grădiniță/ școală 
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CAPITOLUL V 

COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare are în vedere strategia de comunicare și de promovare a 

imaginii instituției în spațiul public pentru următoarele categorii de beneficiari: 

✔ personalul instituției 

✔ manageri de școli, personal didactic și didactic auxiliar, elevi din rețeaua școlară 

✔ publicul extern alcătuit din părinți, operatori economici, ONG-uri, reprezentanți ai mass-media 

 

Realizări în anul școlar 2018-2019 

✔ Menținerea funcționării Forumului privat al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, principala 

modalitate de transmitere a informațiilor către și dinspre rețeaua școlară din județ; 

✔ Actualizarea periodică a website-ului www.satmar.ro , care oferă informații de interes public 

prezentate în secțiuni specializate: examene și evaluări naționale, admiterea în cicluri de 

învățământ, resurse umane, legislație, management educațional, informații pe categorii de 

discipline școlare etc.; 

✔ Colaborarea cu cotidiene locale de presă scrisă și online, posturi locale de televiziune și radio; 

✔ Peste 50 de comunicate de presă scrise transmise pe mail-grup de presă; peste 20 de răspunsuri la 

solicitări de informații formulate de presa locală și națională; 

✔ Participarea reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare la emisiuni TV pe teme 

educaționale; 

✔ Informări și rapoarte specifice transmise Instituției Prefectului Județului Satu Mare; 

✔ Reprezentarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în diferite activități și manifestări 

județene organizate în colaborare cu instituțiile descentralizate interesate de educație, de protecția 

și sănătatea copiilor; 

✔ Accesul direct al publicului extern instituției la informații, la consiliere din partea inspectorilor; 

✔ Soluționarea reclamațiilor, a cererilor de sprijin sau colaborare solicitate de părinți, cadre 

didactice, reprezentanți ai diferitelor instituții sau organizații. 

Aspecte pozitive: 

✔ Existența în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a persoanei desemnate purtător 

de cuvânt; 

✔ Existența funcțională a Forumului de comunicare cu unitățile de învățământ din rețeaua 

școlară; 

✔ Existența funcțională a website-ului www.satmar.ro ; 

✔ Existența unei experiențe pozitive în relația cu mass-media locală. 

http://www.satmar.ro/
http://www.satmar.ro/
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Principalele aspecte care necesită îmbunătățire: 

✔ Lipsa unui departament dedicat funcției de relații publice; 

 

SERVICIUL INFORMATIZARE  

În anul școlar 2018-2019, serviciul informatizare a fost implicat în nenumărate activități de maximă 

importanță în vederea organizării și funcționării în condiții optime a sistemului de învățământ 

preuniversitar la nivelul județului Satu Mare. 

S-au desfășurat activitățile curente de asigurare a transmiterii fluxului informațional între 

compartimentele Ministerului Educației Naționale și Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare 

(preluarea documentelor și a informațiilor comunicate prin serverul ftp MEN, canalul securizat de 

comunicații al CNEE, respectiv forumul SEI), între Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și 

unitățile școlare din județ (administrarea forumului ISJ), postarea informațiilor de interes public și 

administrarea site-ului ISJ, administrarea adreselor de mail instituționale. 

Compartimentul informatizare a desfășurat următoarele activități: 

- a coordonat introducerea în aplicația informatică dedicată a cererilor eligibile pentru obținerea 

ajutorului financiar în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”,  

-a coordonat la nivel județean activitățile specifice desfășurate prin intermediul aplicației SIIIR. 

-a coordonat la nivel județean activitățile specifice Evaluării naționale la finalul claselor a II-a, a IV-

a și a VI-a, Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,  examenului de Bacalaureat  2019, 

sesiunile iunie-iulie și august-septembrie, concursului național pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, examenului național de 

definitivare în învățământ. 

În cadrul programului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare Euro 200, s-a coordonat introducerea în aplicația informatică dedicată a cererilor 

eligibile pentru obținerea ajutorului financiar, verificarea eventualelor erori și afișarea listei 

beneficiarilor acestui program. La nivelul județului Satu Mare au fost un număr de 33 de solicitanți 

eligibili, toți fiind beneficiari. 

 

SERVICIUL JURIDIC 

În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare pe parcursul anului școlar 2018-2019, s-au 

desfășurat următoarele activități specifice compartimentului: 

● Asigurarea apărării drepturilor și intereselor legitime ale Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare, în conformitate cu Constituția și legile țării. Activitatea consilierului juridic este prevăzută de 

Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 
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și completările ulterioare, iar activitățile specifice în cadrul inspectoratului școlar sunt prevăzute la 

art. 17 din Ordinul nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare. 

● Urmărirea și evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, întocmind documentația 

necesară – redactarea de acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii, etc.; 

● Prezentarea la procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată, cu apărarea drepturilor și 

intereselor de orice natură ala instituției; 

● Sprijin, la solicitarea inspectorului școlar general, compartimentelor implicate în vederea luării 

măsurilor ce se impun, ca urmare a pronunțării sentinței/hotărârii și pentru emiterea deciziilor 

aferente, în limita competențelor sale; 

● Consultanță juridică cadrelor didactice care au cerut sprijin, pe diferite probleme. Astfel, tuturor 

celor care au cerut consultații juridice li s-au acordat răspunsuri prompte și pertinente; 

● Răspuns la termen în rezolvarea sesizărilor și redactarea răspunsurilor la cererile petenților; 

● Formularea răspunsurilor la solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

● Actualizarea actelor normative recente, precum și informarea conducerii din Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare despre apariția și modul de aplicare a acestora; 

● Verificarea legalității clauzelor din contractele în care Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare 

figurează ca parte; 

● Colaborare cu toți inspectorii de specialitate din Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în ceea 

ce privește verificarea și avizarea favorabilă a documentelor elaborate de către aceștia; 

● Participarea la ședințele Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare, în calitate de membru;  

● Redactarea hotărârilor Consiliului de Administrație;  

● Urmărirea aplicării corecte a legislației școlare; 

● Consultanță și asistență angajaților din Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, cu 

privire la respectarea normelor de conduită; 

● Monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită a Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare; 

● Verificarea dosarelor depuse în vederea echivalării perioadelor de studii, evaluarea și 

recunoașterea studiilor/diplomelor obținute în străinătate, în vederea stabilirii 

nivelului/domeniului și/sau specializării,; 

● Colaborarea cu comisia de disciplină și comisia paritară; 

● Urmărirea noutăților legislative apărute. 
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BIROUL SALARIZARE NORMARE     

 În cursul  anului  școlar 2018-2019  activitatea compartimentului salarizare  s-a concretizat într-o 

serie de activități specifice. În baza documentelor emise de către Ministerul Educației Naționale 

apărute în buletinele oficiale privind activitatea de salarizare s-au postat informări pe forumul 

Inspectoratului Școlar Județean. Satu Mare, pentru personalul specializat (directori școli, secretare 

școli, contabili-șefi unități, funcționari) pentru o mai bună cunoaștere, înțelegere și aplicare a 

legislației în vigoare, acordând consultanță de specialitate. 

Compartimentul salarizare, printr-un program cu relații cu publicul stabilit, a răspuns tuturor 

solicitărilor venite din partea unităților de învățământ, personalului angajat, persoanelor din afara 

sistemului de învățământ, căutând să clarifice toate probleme ridicate în temeiul legislației în vigoare, 

consultații de specialitate și diferite situații solicitate de Ministerul Educației Naționale precum și 

alte instituții publice, privind încadrări, drepturi salariale, situația posturilor, fundamentări de 

cheltuieli de personal pentru anul 2018- 2019,  drepturi alocații de stat pentru elevi peste 18 ani, care 

au fost soluționate în termen.   

Compartimentul salarizare normare prin autoritatea conferită  personalului din cadrul acestuia,  prin 

R.O.I. și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare., 

fișa postului, pregătirea profesională și abilitățile individuale profesionale oferă premisele implicării 

în realizarea de lucrări, situații cu un grad ridicat de complexitate prin colectarea, prelucrarea și  

transmiterea rapidă a informațiilor spre destinatar ( M.E.N., Prefectura , Consiliul Județean etc .)         

În temeiul Legii 61/1993 cu modificările si completărilor ulterioare și a normelor de aplicare a legii 

monitorizează și raportează la Agenția de Prestații Sociale Satu Mare, lunar, serviciului de 

specialitate, efectivele de  elevi peste 18 ani și care  frecventează cursurile în învățământul 

preuniversitar liceal  și profesional  și care sunt  în drept de a primi alocație de stat pentru elevi până 

la finalizarea cursurilor.     

În conformitate cu prevederile legale, pentru o buna desfășurare a procesului instructiv educativ 

pentru anul școlar 2018-2019 s-a asigurat pentru unitățile de învățământ normarea cu personal 

didactic didactic auxiliar respectiv nedidactic, respectând încadrarea în creditele bugetare alocate, 

căutând soluții optime de asigurare cu personal contractual  în anumite situații în care normativele 

în vigoare permiteau normarea de personal salarizat de la buget. 

Potrivit  recomandărilor Ministerului Educației Naționale, a Legii bugetului pe anul  2018, respectiv 

2019 în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate cu activități specifice și  cu consultarea 

reprezetanților organizațiilor sindicale,  pentru anul școlar 2018-2019 s-au identificat  soluții de 

raționalizare a cheltuielilor de personal, restructurări ale rețelei școlare, identificând pârghii de 

optimizare privind încadrarea cu personal  fără a afecta procesul instructiv educativ, încadrarea în 
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indicatorii maximali costurilor standard - număr elevi/număr clase/grupe elevi, raport elev/profesor, 

raport personal/unități din zone izolate etc. 

 În baza solicitărilor Ministerului Educației Naționale și a autorităților locale  s-au întocmit și raportat 

situații statistice privind: 

- numărul de posturi pe județ din unitățile de învățământ preuniversitar pe diferite categorii de 

personal și încadrări, niveluri de învățământ și forme de finanțare, oferind posibilitatea de a 

asigura premisele unor studii comparative și luarea deciziilor eficiente 

- diverse situații solicitate de către autoritățile locale județene, Direcția Județeană de Statistică.   

Anul școlar 2018-2019  județul Satu Mare a avut încadrare cu un număr de 5670 de posturi respectiv, 

5574 persoane, din care în învățământul preuniversitar 5349 posturi, învățământ special 207 posturi, 

unități cu finanțare MEN 114 posturi respectiv 4240,5 posturi didactice, didactic auxiliar 375,5 

posturi și nedidactic 1054 posturi. 

Dintr-un număr de 127 unități de învățământ cu personalitate juridică, 6 unități de învățământ 

preuniversitar au grad de acoperire de 100% pe cost standard per elev, 58 unități între 99-80%, 49 

între 80-50 %, respectiv 14 sub 50%. Județul Satu Mare având la 01.01.2019 un grad de acoperire 

de 83,42 %. 

 

BIROUL AUDIT  

Planul  anual de audit public intern a fost avizat  de către coordonatorul compartimentului audit 

public intern al Ministerului Educației Naționale la data de 12.12.2017 și conține  5 misiuni de audit 

de asigurare, fiind modificat la data de 30.08.2018 prin introducerea unei misiuni de asigurare 

privind încadrarea  unităților de învățământ preuniversitar de stat în bugetele de cheltuieli de personal 

și alte aspecte privind disciplina fiscal-bugetară, în concordanță cu solicitările prevăzute de 

Ministerul Educației Naționale. 

Gradul de realizare a planului de audit public intern a fost de 100%; nu au fost  realizate misiuni de 

audit ad-hoc. 

Dificultățile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern au fost generate de 

următoarele aspecte: 

● Dificultățile de comunicare, prin corespondența electronică, cu unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din mediul rural; 

● Numărul ridicat de unități de învățământ preuniversitar de stat supuse auditării, în raport cu 

fondul de timp necesar parcurgerii tuturor procedurilor specifice şi elaborarea documentelor, 

conform OMEN 5509/2017; 
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● Dificultăți în realizarea tuturor auditurilor o dată la trei ani conform HG 1086/2013 din cauza 

volumului mare de activități și sisteme de auditat într-un timp limitat. 

Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern: 

● Fondul de timp prevăzut în planificarea activității de audit public intern 

● Resurse informatice ;  

● Resurse materiale (obiecte de birotică, carburant, aparatură IT ).  

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2018 nu au fost constatate iregularități. 

Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societății, prin 

recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit realizate, menite să corecteze 

disfuncționalitățile constatate, urmărind prevenirea lor în viitor. Aceste recomandări au determinat 

structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern. 

În anul 2018 conducerea instituției a aprobat toate constatările, concluziile și recomandările 

prezentate în rapoartele întocmite de către Compartimentul Audit Public Intern, manifestând 

susținere, disponibilitate și deschidere față de activitatea de audit. 

 

BIROUL REȚEA ȘCOLARĂ  

Rețeaua școlară a județului Satu Mare în  anul școlar 2018-2019 a cuprins : 

● 127  de unități de învățământ cu personalitate juridică, din care 62 în mediul urban și 65 în 

mediul rural; 

● 155 de structuri școlare arondate unităților de învățământ cu personalitate juridică,  din care 

37 în mediul urban și 118 în mediul rural;   

● 5 unități conexe cu 6 structuri conexe arondate;  

● 5 unități de învățământ particular; 

●  Unități cu personalitate juridică de stat 

 

 

 

 
Grădiniţe  

20 

 
Şcoli 

gimnaziale  
76 

 

 
Școală 

profesional
ă 
1 

 
Şcoală 

specială 
 1 

 
Licee  

28 

 

 
Şcoală 

postliceală 
 1 



                    INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN 
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O alternativă la învățământul de stat, este și învățământul particular. În județul Satu Mare, existând 

5 unități de învățământ particular, 4 în mediul urban și o unitate în mediul rural. 

 

 La propunerea autorităților locale rețeaua școlară a fost reorganizată,  față de anul școlar 2017-2018. 

Astfel, s-au desființat două unități de învățământ cu personalitate juridică, devenind structuri ale 

altor unități de învățămînt, s-au desființat 5 grădinițe cu program normal, iar în situații ale unor 

efective sub minimul acceptat de lege, s-au realizat comasări de clase pe niveluri de învățământ, 

astfel încât să se realizeze atât accesul la educație al tuturor copiilor/elevilor, cât și realizare unui 

proces didactic de calitate. 

Procesul de învățare- predare s-a desfățurat în 2495 de formațiuni de studiu, organizate pe niveluri 

de învățământ: 

 

 
 

Comparativ cu anul trecut școlar se constată o scădere a numărului de clase (scăderea înregistrându-

se la nivel preșcolar, primar și liceal) și o  creștere la nivel gimnazial, profesional și postliceal. 

Unități de învățământ  

particular 

 

 

Grădinițe
2 

 

Licee 1 

  
Școli 
postliceal
e    2 

 

 

TOTAL 

 CLASE: 

2495 

 
Învăţămînt 
preşcolar 

514 

 
Învăţământ 

primar 
824 

 
Învăţământ 
gimnazial  

646 

 
Învăţământ  

liceal 
356 

 
Învăţământ 
profesional 

104 

 

Învăţământ 
postliceal şi 

maiştri 
51 


