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CAPITOLUL I 

Planificarea strategică 

➢ Cadrul legislativ 

➢ Prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 

➢ Țintele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani în anul școlar 2021 - 2022 

➢ Analiza SWOT a activității Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 

➢ Îndrumare, monitorizare și control 

1. CADRUL LEGISLATIV 

În anul școlar 2021-2022 sistemul de învățământ din județul Botoșani a funcţionat în baza unor 

documente legislative, și anume:  

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

legislația subsecventă acestui document legislativ; 

• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E.C nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de inspecţie a instituţiilor de educaţie din învăţământul preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011; 

• H.G. nr. 418/03.06.2015 privind aprobarea Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 

2015-2020; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 /12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

• Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 

• Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• O.M.E.C.S. nr. 3400/18.03.2015, privind modificarea si completarea Regulamentului - cadru de 

organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011;  

• Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• O.M.E.N.C.S. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea centrelor județene/al municipiului Bucureşti de resurse și asistență educațională; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența 

psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor 

cu cerințe educaționale speciale; 
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• O.M.E.C.T.S. nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a învăţământului special şi special integrat; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5568/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat; 

• O.M.E.N. nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

• Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2021-2022  

• O.M.E.N.C.S. nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă", cu 

modificările și completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5249/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 

„Şcoala după şcoală”, cu modificările și completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

• ORDIN   nr. 3.473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, cu modificările și 

completările ulterioare, 

• OME  nr. 3.243/2021 privind structura anului şcolar 2021 - 2022  

• ORDIN nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Programului 

naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a, inclusiv 

• ORDIN nr. 3.347/2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învăţământul 

preuniversitar a programului Erasmus+; 

• ORDIN nr. 3.460/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”,  pentru elevii până la clasa a VIII-a 

inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.300/2021 

• ORDIN nr. 3.473/2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul 

primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii 

• ORDIN nr. 3.482/2021 privind punerea în aplicare a procedurii operaționale/procedurii proprii 

de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru de servicii sociale și alte servicii 

specifice, prevăzute în Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragul corespunzător 

prevăzut la art. 7, alin. 1, litera c) + Procedură proprie emisă în baza Ordinului nr. 

3.482/11.03.2021 

• ORDIN nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul 

gimnazial, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• ORDIN nr. 3.630 /2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor 

de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate 

• ORDIN nr. 3.654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică 

pedagogică 

• ORDIN nr. 3.663/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 

5.460/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului 

pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu 

intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile 

minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din 

învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea 

învățător-educatoare 

• ORDIN nr. 3.665/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 

3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru 

Desegregare şi Incluziune Educaţională 

• ORDIN nr. 3.691/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 

• ORDIN nr. 3.713/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

• ORDIN nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației 

și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 

de stat pentru anul școlar 2021-2022 

• ORDIN nr. 3.844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• ORDIN nr. 3.858/2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura 

probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevăzută în anexa 3 la Ordinul 

ministrului educaţiei și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările și completările 

ulterioare 

• ORDIN nr. 3.859/27.05.2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, 

aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 4.433/2014 

• ORDIN nr. 3.909/2021 privind modificarea Metodologiei de selecţie a personalului din România 

pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării nr. 3.475/2018 
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• ORDIN nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 4.694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie; 

• ORDIN nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar 

• ORDIN nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 

– 2020; 

• ORDIN nr. 5.086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, 

respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, cu modificările și completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.115 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea 

modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea 

publică a statului şi administrarea M. E. N., în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin 

hotărâre a Guvernului; 

• ORDIN nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala 

după şcoală", cu modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.447/2020 privind REGULAMENTUL-CADRU din 31 august 2020 de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.545 /2020 privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,   

• ORDIN nr. 5.547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

• ORDIN nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională inclusiv Anexa 

3 Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie 

incluzivă; 

• ORDIN nr. 5.561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

centrelor judeţene de excelenţă; 

• ORDIN nr. 5.567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extraşcolară, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• ORDIN nr. 5.571/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar alternativ; 

• ORDIN nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat; 

• ORDIN nr. 5.574/2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă, cu modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 5.638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către 

inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de 

studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi 

desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem 

educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor 

efectuate în străinătate şi în România 

• ORDIN nr. 5.805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată 

în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi 

profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi 

reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

• ORDIN nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia; 

• ORDIN nr. 6.143/2011 cu privire aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română 

pentru cetățenii străini, cu modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 3.090/2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 

• ORDIN nr. 3.229/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul 

preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, 

postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în 

învățământ 2021 

• ORDIN nr. 3.235/2021 al ministrului educației pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
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pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (ORDIN comun cu Ministerul 

Sănătății - nr. MS: 93) 

• ORDIN nr. 4.075/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ministerului Educației  

• ORDIN nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare 

• ORDIN S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice. 

• ORDIN nr. 3.611/2021 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia 

privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2021-

2022; 

• ORDIN comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 5196/1756 din 

03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. 

 

MISIUNEA - INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI 

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani este o instituție publică care asigură un învățământ 

performant și eficient atât prin activități de monitorizare, îndrumare și control, cât și prin 

responsabilizarea permanentă a tuturor factorilor implicați în educația botoșăneană. 

 

VIZIUNEA - INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI 

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani încurajează integrarea socio-profesională a beneficiarilor 

direcți ai procesului de învățământ și promovează, prin acțiunile sale, un climat educațional european 

caracterizat de egalitate de șanse, obiectivitate și competitivitate.  

 

2. PRIORITĂȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

  

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și-a propus, pentru anul școlar 2021-2022 , drept priorități, 

în conformitate cu strategia stabilită în anul școlar anterior, continuarea următoarelor demersuri: 

➢ realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil și eficient și asigurarea calităţii procesului 

instructiv-educativ în contextul cerinţelor legislative și situației epidemiologice actuale; 

➢ asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi, prevenirea și diminuarea violenţei în unităţile 

de învăţământ; 
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➢ prevenirea şi reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; 

➢ eficientizarea activității de inspecție școlară; 

➢ corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii şi 

ale dezvoltării economice şi sociale; 

➢ asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene prin proiecte ale unităţilor de 

învăţământ; 

➢ continuarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi, administraţie locală, comunitate. 

 

 

3. ȚINTELE STRATEGICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

1. Coordonarea și monitorizarea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a 

curriculumului, a strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, în scopul 

îmbunătățirii rezultatelor la învățătură, la evaluările și examenele naţionale 

1.1 aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii educaționale și manageriale, prin 

toate tipurile de inspecţie şcolară; 

1.2 diseminarea şi aplicarea în reţeaua şcolară a documentelor de politică educaţională elaborate de 

M.E.; 

1.3 coordonarea și monitorizarea implementării actualului curriculum școlar, centrat pe formarea de 

competenţe cheie; 

1.4 verificarea centrării activității didactice pe formarea competenţelor necesare reușitei școlare și 

sociale şi personalizarea ofertei curriculare în acord cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor; 

1.5 implementarea măsurilor privind asigurarea calităţii educaţiei cu scopul îmbunătățirii rezultatelor 

școlare ale elevilor, a creșterii procentului de promovabilitate la examenele naționale şi a 

obținerii performanţei școlare; 

1.6 consilierea și îndrumarea profesională a cadrelor didactice în scopul asigurării calității procesului 

instructiv-educativ. 

 

2. Asigurarea cadrului instituțional și managerial optim pentru consilierea și orientarea elevilor în 

vederea alegerii unui traseu educațional adaptat intereselor și competențelor individuale, precum și în 

scopul prevenirii și reducerii abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie și a 

egalității de șanse la educație 

2.1. asigurarea cadrului instituţional şi managerial de calitate în unităţile de învăţământ 

preuniversitar din județul Botoșani, în vederea creşterii ratei de participare la o educaţie de 

calitate; 

2.2. monitorizarea implementării și derulării activităților, serviciilor și programelor de orientare și 

consiliere a elevilor cu scopul identificării unui traseu educațional optim; 

2.3. monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului ca un prim pas către eliminarea 

abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; 
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2.4. promovarea învățământului special și special integrat, a serviciilor terapeutic-recuperatorii 

pentru copiii/elevii cu cerințe educaţionale speciale; 

2.5. asigurarea unui mediu educațional incluziv și a calității educației elevilor cu CES prin asistare 

educațională specializată; 

2.6. continuarea Programului ”A doua șansă”. 

 

3. Dezvoltarea unei politici de optimizare a managementului resurselor umane, prin facilitarea 

participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare, precum şi eficientizarea 

activităţii manageriale; utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile 

politici educaţionale şi de finanţare 

3.1. compatibilizarea strategiilor educaționale județene și a unităților de învățământ cu politicile 

M.E. și politicile europene în domeniul educațional; 

3.2. asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru practicarea unui management flexibil, 

eficient, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie, a creșterii performanței instituționale; 

3.3. consilierea, monitorizarea, controlul și evaluarea, prin inspecții școlare a modului de aplicare de 

către echipele manageriale a atribuțiilor/funcțiilor manageriale în domeniul resurselor umane 

din unitățile de învățământ preuniversitar din județ; 

3.4. facilitarea participării personalului didactic la activități, programe de formare continuă și 

perfecţionare, precum și la examenele de definitivare şi acordare a gradelor didactice; 

3.5. cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare, în domeniul educațional, precum și în domeniul 

încadrării, normării și salarizării. 

 

4. Reconfigurarea reţelei învăţământului profesional și tehnic din judeţ, în vederea asigurării coerenţei 

strategiei naţionale cu programele de dezvoltare elaborate la nivel judeţean şi local; adecvarea ofertei de 

formare la piaţa muncii şi la cerinţele agenţilor economici parteneri 

4.1. corelarea strategiei naţionale cu programele de dezvoltare elaborate la nivel local și judeţean în 

vederea eficientizării învăţământului profesional și tehnic; 

4.2. adaptarea reţelei învăţământului profesional și tehnic, conform priorităţilor din PLAI/PRAI, cu 

avizul C.L.D.P.S., prin adecvarea ofertei de formare la piaţa muncii şi la cerinţele agenţilor 

economici parteneri; 

4.3. fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor ţinând 

cont de caracteristicile comunităţii locale, și corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii. 

 

5. Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi programe educative locale, 

naţionale şi europene/internaţionale, în acord cu strategia Europa 2021, promovarea educaţiei 

interculturale, a desegregării şcolare şi a egalității şanselor la educaţie 

5.1. asigurarea consilierii și accesului la informații privind inițierea și implementarea proiectelor 

educative locale, județene, naționale și internaționale; 
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5.2. facilitarea accesului la informaţii și programe educaționale în domeniile educației, formării 

profesionale și tineretului, specifice învățământului preuniversitar, finanțate din fonduri 

europene care vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice; 

5.3. eficientizarea activităților de consultanță și a sesiunilor de formare continuă privind scrierea de 

proiecte/managementul de proiect, accesarea și implementarea proiectelor 

educaționale europene, pentru beneficiarii și potenţialii beneficiari de proiecte; 

5.4. asigurarea accesului la educație pentru copiii proveniți din comunități dezavantajate, 

minoritățile naționale și de alte confesiuni religioase; 

5.5. aplicarea măsurilor de prevenire și eliminare a segregării, violenței și de creștere a siguranței în 

unitățile de învățământ preuniversitar din județ. 

 

6. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale  

6.1. asigurarea cadrului instituțional pentru derularea de parteneriate educaţionale cu administraţia 

locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri; 

6.2. îmbunătățirea calității comunicării organizaționale. 

 

4. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Puncte tari: 

• eficienţa colaborării şi a comunicării atât cu instituţiile administraţiei publice, cât şi 

cu unităţile de învăţământ, unităţile conexe şi partenerii educaţionali; 

• număr mare de cadre didactice cu experienţă didactică şi pregătire profesională 

relevantă; participarea profesorilor, directorilor şi inspectorilor şcolari la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice, cursuri de formare, schimburi de experienţă şi activităţi de inovare didactică; număr 

semnificativ de funcţii de conducere ocupate prin concurs; 

• respectarea legislaţiei şi a transparenţei în actele decizionale; 

• continuarea dezvoltării şi/sau refacerii infrastructurii educaţionale; 

• strategia M.E. privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului de educaţie şi de 

formare profesională; 

• facilitarea accesului la sistemele de educaţie şi de formare profesională; 

• sprijinirea elevilor din medii defavorizate prin programe guvernamentale şi prin 

iniţiative locale; 

• participarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani ca partener/beneficiar la 

proiecte finanţate din fonduri europene; 

• capacitatea unor unităţi şcolare de a obţine fonduri extrabugetare; 
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• colaborarea eficientă cu instituţii publice, agenţi economici, parteneri sociali şi 

comunitate;  

• deschiderea spre dialog manifestată de autorităţile locale şi de comunitate. 

 

Puncte slabe: 

• existenţa unor oferte educaţionale necorelate cu realitatea socio-economică şi la 

specificul zonal şi comunitar; 

• existenţa în multe şcoli din mediul rural a unui număr redus de cadre didactice titulare; 

• lipsa unui set coerent de instrumente interne de evaluare, a unui sistem fiabil de 

calitate, pentru determinarea valorii adăugate şi a celei nou create prin educaţia furnizată de şcoală; 

• multe unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare; absenteismul, abandonul 

şcolar şi repetenţia ; 

• insuficienta motivare a cadrelor didactice pentru cunoaşterea informaţiilor/noutăţilor din 

domeniul legislativ specific; 

• existenţa unor unităţi şcolare care nu asigură servicii educaţionale de calitate, cu 

rezultate foarte slabe la examenele naţionale. 

 

Ameninţări: 

• scăderea puterii economice a familiei, ceea ce contribuie la creşterea abandonului 

şcolar;  

• declinul demografic; 

• existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii; 

• rezervele manifestate de cadrele didactice din mediul rural în faţa necesităţii 

implicării în proiecte europene; 

• interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 

şcolii;  

• existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi de abandon 

şcolar, în unele unităţi, în special din zonele şi regiunile defavorizate; 

• încadrarea, cu dificultate, a unităţilor cu efective mici, din zone izolate, cu personal 

didactic titular sau calificat. 

 

5. ÎNDRUMARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL 

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșaniare aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei  

la nivel judeţean prin îndrumarea, monitorizarea și controlul privind aplicarea legislaţiei, dar  și calitatea 
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activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin 

inspecţia şcolară, calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, asigurând, împreună 

cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu. 

De asemenea monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei pe 

aria judeţului, dar și a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe. 

 Activitatea de îndrumare, monitorizare și control s-a desfășurat conform Graficului de 

monitorizare și control, an școlar 2021-2022, semestrul I, înregistrat cu nr. 11325 din 21.09.2021 și 

postat pe site-ul Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. 

 

6. ORGANIGRAMA  INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI 

(ANEXA 1) 

 

 
 

Anexa 1 
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CAPITOLUL II 

Diagnoza internă 

➢ Rețeaua școlară și evoluția efectivelor de elevi în semestrul I al anului școlar 2021-2022 

➢ Resurse umane implicate în învățământul botoșănean 

➢ Rezultate școlare obținute la nivelul învățământului botoșănean 

1. REȚEAUA ȘCOLARĂ ȘI EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN SEMESTRUL 

I, AN ȘCOLAR 2021-2022 

Rețeaua şcolară în semestrul I, an școlar 2021 – 2022 a cuprins 474  unități de învățământ, după cum 

urmează: 

➢ 120 unităţi cu personalitate juridică - învăţământ de masa cu 344 structuri arondate acestora 

(153 grădiniţe, 126 şcoli primare, 65 şcoli gimnaziale); 

➢  2 unități cu personalitate juridică – învățământ special; 

➢ 8 unități cu personalitate juridică – învățământ particular. 

 

Nr. crt. PJ – nivel de şcolarizare Urban Rural Total 

1 Grădiniţe 6 0 6 

2 Şcoli cu clasele I - VIII 20 64 84 

3 Licee, colegii 21 7 28 

4 Şcoli profesionale 0 2 2 

5 Şcoli speciale 2 0 2 

6 Învăţământ particular 8 0 8 

Total 57 73 130 

 

Scăderea constantă a populației școlare a impus luarea unor decizii privind reorganizarea rețelei 

școlare, precum și managementul resurselor umane în scopul creșterii calității actului educațional și al 

eficientizării costurilor privind drepturile salariale și administrative de la nivelul unităților de învățământ. 

În urma reorganizării anuale a rețelei școlare de la nivelul județului Botoșani, situația statistică se 

prezintă astfel: 

➢ anul școlar 2017 – 2018: 496 unități de învățământ: 121 PJ cu 365 structuri învățământ de masă, 

2 unități de învățământ special, 8 unități de învățământ particulare; 

➢ anul școlar 2018 – 2019: 492 unități de învățământ: 121 PJ cu 361 structuri învățământ de masă, 

2 unități de învățământ special, 8 unități de învățământ particulare; 

➢ anul școlar 2019 – 2020: 484 unități de învățământ: 121 PJ cu 353 structuri învățământ de masă, 

2 unități de învățământ special, 8 unități de învățământ particulare; 
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➢ anul școlar 2020-2021: 475 unități de învățământ: 120 PJ cu 345 structuri învățământ de masă, 2 

unități de învățământ special, 8 unități de învățământ particulare; 

➢ anul școlar 2021-2022: 474 unități de învățământ: 120 PJ cu 344 structuri învățământ de masă, 2 

unități de învățământ special, 8 unități de învățământ particulare. 

 

Unităţile conexe ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani cu personalitate juridică: 

Nr. crt. Tip de unitate Urban Rural Total 

1 Casa Corpului Didactic Botoșani 1 0 1 

2 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoșani 1 0 1 

3 Centrul Judeţean de Excelență Botoșani 1 0 1 

4 Palatul Copiilor Botoșani 1 0 1 

5 Clubului Copiilor Dorohoi 1 0 1 

6 Clubul Sportiv Şcolar Botoșani 1 0 1 

 Total 6 0 6 

 

Populaţia şcolară în anul şcolar 2021– 2022: 

 

Învăţământ de masă  

Forma de învăţământ Total clase:  Total elevi/preșcolari:  

Preşcolar program normal 426 8066 

Preşcolar program prelungit 113 2949 

Primar – Zi 998 18926 

Gimnazial - Zi 819 16594 

Liceu – Zi 458 12374 

Liceu – Seral 11 355 

Liceu – FR 22 707 

Învăţământ profesional 143 3446 

Învăţământ dual 2.5 54 

Postliceal - BUGET 2 44 

A doua şansă PRIMAR 4 56 

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR 5 73 

Stagii de practică 2 57 

 

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul de masă:  

➢ anul școlar 2016 – 2017: 66.983 preșcolari / elevi (- 1.414 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2017 – 2018: 65.414 preșcolari / elevi (- 1.569 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2018 - 2019: 63.734 preșcolari / elevi (- 1.680 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2019 - 2020: 62.872 preșcolari / elevi (- 862 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2020 - 2021: 62.262 preșcolari / elevi (-610 față de anul anterior)  

➢ sfârșitul semestrului I, an școlar 2021 - 2022: 61.705 preșcolari / elevi  
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Învăţământ particular 

Forma de învăţământ Total clase: Total elevi:  

Gimnazial 4 89 

Liceal 
12  

(2 =frecvență zi, 10 -frecvență redusă)  
341 

Postliceal 37 957 

Preșcolar 7 190 

Primar 5 111 

Profesional 12 295 

 

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul particular, pe ani școlari, 

se prezintă astfel:  

➢ anul școlar 2016 – 2017: 2.092 preșcolari / elevi (+ 149 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2017 – 2018: 2.164 preșcolari / elevi (+ 72 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2018 - 2019: 2.166 preșcolari / elevi (+ 2 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2019 - 2020: 2.050 preșcolari / elevi (-116 față de anul anterior) 

➢ anul școlar 2020 - 2021: 2053 preșcolari / elevi (+3 față de anul anterior)  

➢ sfârșitul sem I, an școlar 2021 - 2022: 1983 preșcolari / elevi  

 

Învăţământ special 

Forma de învăţământ Total clase: Total elevi:  

Primar 11 105 

Gimnazial 17 179 

Primar/Gimnazial – învățământ la domiciliu - 49 

Învăţământ profesional 11 132 

 

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul special, pe ani școlari, se 

prezintă astfel:  

➢ anul școlar 2016 – 2017: 487elevi  

➢ anul școlar 2017 – 2018: 486 elevi  

➢ anul școlar 2018 - 2019: 486 elevi 

➢ anul școlar 2019 - 2020: 448 elevi 

➢ anul școlar 2020 - 2021: 447 elevi 

➢ sfârșitul sem I, an școlar 2021 - 2022: 465 elevi 
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Statistica elevilor veniţi din străinătate 

Nr.         

crt. TARA 

Număr elevi 

Semestrul I 

2019-2020 

 

Semestrul I 

2020-2021 

 

Semestrul I 

2021-2022 

1.  ANGLIA 7 21 17 
2.  BELGIA 4 7 8 
3.  CANADA 0 2 0 
4.  CIPRU 0 2 0 
5.  FINLANDA 2 0 0 
6.  FRANȚA 0 7 2 
7.  GERMANIA 1 3 18 
8.  GRECIA 5 4 2 
9.  IRLANDA 2 8 1 
10.  ITALIA 122 135 99 
11.  REP.MOLDOVA 5 9 10 
12.  SPANIA 8 17 10 
13.  PORTUGALIA 2 10 1 
14.  SUA 1 1 2 
15.  SUEDIA 1 0 0 
16.  TURCIA 1 0 0 
17.  UCRAINA 1 1 2 
18.  LITUANIA 1 0 0 
19.  ARABIA SAUDITĂ 0 0 1 
20.  ELVEȚIA 0 0 1 

  163 227 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația numerică a elevilor veniți din străinătate, în semestrul I, comparativ, 

2019-2020/2020-2021/2021-2022 
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Nivelul de învăţământ în care au 

fost înscrişi 

Semestrul I 

2020-2021 

Semestrul I 

2021-2022 

PRIMAR 107 68 

GIMNAZIAL 82 74 

LICEAL 34 25 

PROFESIONAL 4 7 

TOTAL 227 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           2020-2021                                        2021-2022 

Situația pe niveluri de învățământ a elevilor veniți din străinătate, în semestrul I, comparativ, 

2020-2021/2021-2022 

 
MEDIUL Semestrul I 

2020-2021 

Semestrul I 

2021-2022 

URBAN 114 80 

RURAL 113 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2020-2021                                       2021-2022 

                                         URBAN                                  RURAL 

Situația pe urban/rural a elevilor veniți din străinătate, în semestrul I, comparativ, 2020-

2021/2021-2022 
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Aceşti elevi veniţi din străinătate au fost evaluaţi la unitatea de învăţământ de către o comisie 

constituită la nivelu unităţii, formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se 

solicită înscrierea. La alegerea clasei în care se face înscrierea s-a ţinut cont de următoarele: clasa/clasele 

absolvite în străinătate, vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului,  de constatările 

comisiei în urma unei evaluări orale sumare a competenţelor de comunicare în limba română şi de 

perspectivele de evoluţie şcolară. 

În cazul în care nu au putut fi prezentate documente şcolare, elevii sunt înscrişi ca audienţi până 

la procurarea documentelor şi finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au solicitat şcolarizarea, asigurându-se astfel accesul 

neîngrădit al acestora la educaţie, conform Constituţiei României şi a Legii educaţiei naţionale. În această 

perioadă, activitatea elevilor audienţi a fost înregistrată în cataloage provizorii şi s-a urmărit modul în 

care se adptează elevul la niveliul clasei respective. Toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa 

urmând a fi trecute în catalogul clasei după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în 

străinătate. 

Dosarele elevilor care nu au cetăţenie română au fost trimise pentru primirea acordului de 

şcolarizare la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale  şi Afaceri Europene. În semestrul I au fost 

transmise un număr de 7 dosare ale elevilor, cetățeni moldoveni, acestea primind acordul de școlarizare 

pe teritoriul României. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani s-au depus 1 dosar de echivalare pentru 

continuarea cursurilor la ,,A doua Șansă,, și 3 dosare pentru echivalarea diplomelor de bacalaureat 

dobândite în străinătate, aceste dosare fiind transmise pentru recunoaștere și echivalare Centrului 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). 

 Marea majoritate a elevilor s-au adaptat cu bine cu sistemul nostru de învăţământ, au fost integraţi 

cu abilitate pedagogică de către cadrele didactice, oferinduli-se sprijin şi consiliere pedagogică, aceştia 

beneficiind de activitate didactică diferenţiată pentru adaptare şi recuperare a cunoştinţelor şi 

competenţelor corespunzătoare programelor şcolare de la noi. Au fost şi puţine cazuri în care, după 

înscrierea elevilor ca audienţi, constatându-se dificultăţi de adaptare, părinţii au solicitat înscrierea 

elevilor într-o clasă inferioară.  

 Toate cazurile de elevi veniţi din străinătate au fost soluţionate, asigurându-se integrarea acestora 

în sistemul românesc de învăţământ. 
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2. RESURSE UMANE IMPLICATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL BOTOȘĂNEAN 

PERSONALUL DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

 În județul Botoșani sunt, în anul școlar 2021-2022, un număr de 127 directori de unități de 

învățământ preuniversitar de stat și unități conexe și 38 de directori adjuncți de unități de învățământ 

preuniversitar de stat. Aceștia au fost numiți prin detașare în interesul învățământului, în etapa specifică 

de mobilitate a personalului didactic. 

Numirea în funcție a fost realizată prin decizia Inspectorului Școlar General și aprobată de 

Consiliul de administrație al I.S.J. Botoșani, conform Procedurii operaționale a ISJ Botoșani privind 

selecția și numirea, în anul școlar 2021-2022, prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, județul 

Botoșani, cod PO 92.  

 

CENTRALIZATOR PERSONAL DE CONDUCERE UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ, CONEXE ȘI SPECIAL 

An școlar 2021-2022 

Unități de învățământ Total 

Rural Urban 

Concurs  Detașare Total Concurs  Detașare Total 

Director 127 0 62 75 0 52 52 

Colegii și licee 28 0 8 8 0 20 20 

Grădinițe  6 0 0 0 0 6 6 

Școli gimnaziale 85 0 65 65 0 20 20 

Școli Profesionale 2 0 2 2 0 0 0 

Școli profesionale speciale 2 0 0 0 0 2 2 

Unități conexe 4 0 0 0 0 4 4 

Director adjunct 38 0 11 9 0 29 29 

Colegii și licee 22 0 9 9 0 13 13 

Școli gimnaziale 14 0 0 0 0 14 14 

Școli profesionale speciale 2 0 2 0 0 2 2 

Total 165 0 73 84 0 81 81 
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SITUAȚIA OCUPĂRII FUNCȚIILOR DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILE CONEXE - AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

Total posturi 

de conducere 

Posturi ocupate 

prin concurs 

Posturi ocupate 

prin detașare în 

interesul 

învățământului 

Posturi ocupate 

prin concurs 

Posturi ocupate 

prin numire de 

către fondatori 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

127 38 0 0 127 38 0 0 8 1 

 

 

În perioada 14.09-22.12.2021 s-a organizat Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și  

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.  

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 

Total posturi de 

conducere 

Posturi ocupate 

prin concurs 

Posturi ocupate prin 

detașare în interesul 

învățământului 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

127 38 98 29 29 9 

 

Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat în unităţile de învăţământ pentru anul 

şcolar 2021-2022: 

În vederea atingerii obiectivului general de încadrare a unităților de învățământ cu personal 

didactic calificat in conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de mobilitate a personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, ale Calendarul mobilității personalului didactic si ale 

Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile si specializările, precum si probele de 

concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul 

școlar 2021-2022, se impune o analiză a activităților și rezultatelor acestor activități desfășurate în anii 

precedenți. Din analiză se observă o tendință permanentă de scădere a numărului de persoane încadrate 

în unitățile de învățământ din județ. Această tendință este corelată cu evoluția efectivelor de elevi si 

preșcolari cuprinși in sistemul de învățământ, efective influențate de evoluția demografică a populației 

școlare. 

Pentru anul școlar 2021-2022, numărul total de norme la nivelul județului Botoșani a fost de 6550 

norme. 

 
Pentru personalul didactic de predare, numărul de norme pentru anul școlar 2021-2022, este: 
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Posturi ocupate cu personal didactic de predare 

Personal 

didactic de 

predare 

din care: 

Personal 

didactic de 

predare  

din care: 

Personal 

didactic de 

predare  

din care: 

Baza Plata cu ora Baza urban 
Plata cu ora 

urban 
Baza rural 

Plata cu 

ora rural  

TOTAL URBAN RURAL  

2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4748.00 4158.51 589.49 2441.48 2069.59 371.89 2306.52 2088.92 217.60  

 

Pentru personalul didactic auxiliar, numărul de norme pentru anul școlar 2021-2022, este: 

 

Posturi ocupate cu personal did.auxiliar 

Personal 

did.auxiliar 

din care: 

Personal 

did.auxiliar 

din care: 

Personal 

did.auxiliar 

din care: 

Baza 

Plata 

prin 

cumul 

Plata 

cu 

ora 

Vacante 
Baza 

urban 

Plata 

prin 

cumul 

urban  

Plata 

cu ora 

urban 

Vacante 

urban 

Baza 

rural 

Plata 

prin 

cumul 

rural 

Plata 

cu 

ora 

rural 

Vacante 

rural 
 

TOTAL URBAN RURAL  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

506.00 444.25 52.75 0.50 8.50 320.50 290.75 23.25 0.00 6.50 185.50 153.50 29.50 0.50 2.00  

 

 

Pentru personalul didactic nedidactic, numărul de norme pentru anul școlar 2021-2022, este:  

 

Posturi ocupate cu personal nedidactic 

Personal 

nedidactic 

din care: 

Personal 

nedidactic 

din care: 

Personal 

nedidactic 

din care: 

Baza 
Plata 

cu ora 
Vacante 

Baza        

urban 

Plata 

cu ora 

urban 

Vacante 

urban 

Baza        

rural 

Plata 

cu ora 

rural 

Vacante 

rural  

TOTAL URBAN RURAL  

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  

1296.00 1266.25 6.50 23.25 732.75 710.00 4.00 18.75 563.25 556.25 2.50 4.50  

 

 

Numărul total de norme pentru personalul didactic de predare în anul școlar 2021-2022 a fost de 

4748, față de 4707 în anul școlar 2020-2021 și 4788,5 în anul școlar 2019-2020,  din care: 

➢ Titulari: 3733,06, față de 3832.73 norme în anul școlar 2020-2021 și față de 3889,63 norme în 

anul școlar 2019-2020  
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➢ Suplinitori calificați: 814,97, față de 688.92 norme în anul școlar 2020-2021 și față de 687,21  

norme în 2019-2020  

➢ Suplinitori necalificați: 109,74, față de 95.19 norme în anul școlar 2020-2021 și față de 97,56  

norme în 2019-2020 

➢ Pensionari: 60,65, față de 51.21 norme în anul școlar 2020-2021 și față de 67,97 norme în 2019-

2020 

➢ Asociați: 29,58, față de 38.95 norme în anul școlar 2020-2021 și față de 46,13 norme în 2019-

2020 

După tipul contractului de muncă, personalul didactic de predare a fost: 

➢ angajat pe perioadă nedeterminată: 78,62%, față de 81,42% în anul școlar 2020-2021 și față de  

81,22 % în anul școlar 2019-2020; 

➢ angajat pe perioadă determinată: 21,38%, față de 18.58%  în anul școlar 2020-2021 și  față de 

18,78 % în anul școlar 2019-2020. 

Numărul total de norme pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2021-2022 a fost 

de 1802 față de 1786 norme în anul școlar 2020-2021, din care: 

➢ didactic auxiliar: 506 față de 503 norme în anul școlar 2020-2021; 

➢ nedidactic: 1296 față de 1283 norme în anul școlar 2020-2021. 

Etape de mobilitate a personalului didactic derulate: 

Etape de mobilitate a personalului didactic derulate: 

Se disting mai multe tendințe in mișcarea personalului didactic in vederea încadrării unităților de 

învățământ in anul școlar 2021-2022: 

a) o creștere a numărului de  detașări; 

b) reducerea semnificativă a numărului titularilor aflați in restrângere. 

 

Toate acţiunile de mobilitate s-au desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor metodologice, 

cu parcurgerea riguroasă a fiecărei etape din Calendar, cu încadrarea în termenele prevăzute de acesta. 
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Concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacantate pe parcursul anului școlar 

Posturile/ catedrele care s-au vacantat pe parcursul anului școlar au fost ocupate cu prioritate  

de personal didactic calificat care îndeplinește condițiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre, 

conform metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în 

vigoare pentru anul şcolar 2021-2022. 

În cazul în care, posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar nu au putut  

fi ocupate cu personal didactic calificat care îndeplinește condițiile de ocupare a acestor posturi 

didactice/catedre, conform metodologiei cadru, consiliile de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat au organizat  individual, în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, 

concursuri cu probe scrise și practice/orale în profilul postului sau inspecții speciale la clasă pentru 

ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, respectiv 

testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare postului. 

Au fost organizate Concurs de ocupare a posturilor  în 29  de unități de învățământ 

preuniversitar.  Concursurile s-au organizat cu respectarea Metodologie de organizare a concursurilor de 

ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar - Anexă la Ordinul 

ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013, cu modificările și completările ulterioare. Concursul 

organizat în fiecare școală a fost monitorizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

 

Monitorizarea aplicării la nivel județean a politicilor naționale in domeniul resurselor umane: 

 a) consilierea și asistența instituțiilor de învățământ in gestionarea posturilor didactice la nivelul 

unității/consorțiului si in recrutarea si gestionarea resurselor umane; 

 b) monitorizarea concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice organizate la nivelul unităților 

de învățământ cu personalitate juridică/consorțiilor, conform metodologiei-cadru elaborate de Ministerul 

Educației Naționale, în învățământul preuniversitar de stat si particular; 

 c) monitorizarea repartizării candidaților pe posturi, în urma concursurilor pentru ocuparea 

funcțiilor didactice organizate la nivelul unităților de învățământ cu personalitate juridică/ consorțiilor 

școlare; 

 d) consiliere conducere unități de învățământ privind întocmirea proiectului de încadrare pentru 

anul școlar 2021-2022.  
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Concurs organizat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 

 

1. Cadre didactice calificate înscrise: 

DISCIPLINA Total 

ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE 

ARTISTICA) 3 

BIOLOGIE 1 

CHIMIE 8 

CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 1 

CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) 2 

ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE 

SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO - FINANCIARA 4 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 21 

EDUCATIE MUZICALA 7 

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ 2 

FIZICA 2 

GEOGRAFIE 3 

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 4 

ISTORIE 1 

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 3 

LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 3 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII 

IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI 

EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT  24 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA 

DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII 16 

MATEMATICĂ 2 

MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 5 

RELIGIE ORTODOXA 9 

Total general 124 

 

2. Cadre didactice necalificate înscrise: 

DISCIPLINA Total 

ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 4 

ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE 

ARTISTICA) 3 

CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 1 

CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 
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ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE 

SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO - FINANCIARA 1 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 5 

EDUCATIE MUZICALA 3 

EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA 1 

EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE 3 

ESTETICA SI INGRIJIREA CORPULUI OMENESC (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 

INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 4 

LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 4 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII 

IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI 

EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR 14 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA 

DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII 36 

LIMBA SI LITERATURA RROMANI MATERNA 6 

MATEMATICA 1 

PRELUCRAREA LEMNULUI 2 

RELIGIE ORTODOXĂ 1 

VETERINAR 1 

Total general 92 

 

 

 

3. REZULTATE ȘCOLARE OBȚINUTE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI BOTOȘĂNEAN 

 Având în vedere contextul pandemic și Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.304 din 

21.05.2020, competițiile școlare internaționale, naționale și regionale, activitățile educative naționale, 

regionale și interjudețene și competițiile sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate 

în semestrul I, an școlar 2021-2022, la care participă elevii români, au fost anulate. 

La încheierea situației școlare s-a ținut cont de scrisoarea metodică adresată tuturor cadrelor 

didactice, prin care se recomandă respectarea reperelor metodologice, respectarea Legii Educației 

Naționale, a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul 

preuniversitar/ROFUIP. Scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. Un elev cu 

deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială. 

Situația școlară a elevilor la sfârșitul semestrului I, an școlar 2021-2022 

  Sem I, An școlar 

2021-2022 

Anul școlar 

2020-2021 

Anul școlar 

2019-2020 

Anul școlar 

2018-2019 
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Total elevi: 61705 Total elevi: 62590 Total elevi: 52028 Total elevi: 55049 

Promovare (procent) 97,63% 97,80% 97,32% 96,14% 

Număr elevi repetenți nu este cazul 1056 687 1539 

Număr elevi 

exmatriculați 

36 182 127 253 

Număr elevi cu situație 

școlară neîncheiată 

69 320 369 331 

 

Situația elevilor care au fost declarați în abandon școlar/ risc de abandon școlar în învățământul de masă: 

➢ an școlar 2015-2016: 695 elevi (1,02%) 

➢ an școlar 2016-2017: 744 elevi (1,11%) 

➢ an școlar 2017-2018: 655 elevi (1% ) 

➢ an școlar 2018-2019: 573 elevi (0,90 %) 

➢ an școlar 2019-2020: 501 elevi (0,96 %) 

➢ an școlar 2020-2021: 442 elevi (0,70%) 

➢ la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2021-2022 un număr de 453 de elevi sunt în situația  

de abandon școlar. 
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CAPITOLUL III 

Activitatea instituțională 

➢ Activitatea de inspecție școlară 

➢ Activitatea de perfecționare și formare continuă 

➢ Activitatea instructiv-educativă 

 

1. ACTIVITATEA DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ  - ÎNDRUMARE, 

MONITORIZARE ȘI CONTROL 

Principala preocupare a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani este ca  instituțiile școlare să 

reprezinte un spațiu sigur de desfășurare a procesului instructiv-educativ în toată complexitatea sa. În 

acest context, principala misiune a școlilor o constituie formarea la copii și elevi a competențelor  și 

comportamentelor stabilite de legislația în vigoare, manifestarea toleranței și atitudinii non-

discriminatorii și susținerea categoriilor vulnerabile. Se impune așadar, ca toți actorii educaționali 

implicați să susțină dreptul la educație al fiecărui copil și să contribuie în mod egal la succesul acestuia. 

Situația generată de apariția pandemiei a fost și rămâne o provocare pentru fiecare cadru didactic, 

pentru întreg sistemul de învățământ românesc. La nivelul Inspectoratul Școlar Județean Botoșani s-au 

luat măsuri care au urmărit derularea în bune condiții a  procesului instructiv-educativ, desfășurarea 

cursurilor în condiții cât mai sigure și încheierea situației școlare. 

Inspecția școlară a constituit principală formă de îndrumare, control și evaluare a unităților de 

învățământ, a directorilor acestora și a cadrelor didactice, realizată de personalul de specialitate din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

Obiectivul principal al inspecției școlare din semestrul I a fost creșterea eficienței și a calității 

procesului de învățământ prin realizarea finalităților educației.  

În proiectarea inspecției școlare s-a ținut seama de: 

a) graficele inspecțiilor de specialitate elaborate la nivelul Direcției Generale Învățământ 

Preuniversitar din cadrul al Ministerului Educației; 

b) graficele inspecțiilor de specialitate elaborate la nivelul inspectoratului școlar; 

c) materialele de sinteză realizate pe  baza rapoartelor întocmite cu prilejul inspecțiilor școlare 

anterioare; 

d) informații sau materiale primite de la instituțiile/organismele partenere în procesul de învățământ; 

e) rapoartele de analiză a rezultatelor obținute de elevi la examenele naționale și la alte activități 

specifice, transmise Ministerului Educației/inspectoratelor școlare; 

f) solicitări din partea unităților de învățământ sau a inspectoratului școlar; 

g) politicile naționale în domeniul educației. 
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 Criteriile generale care au stat la baza planificării activității de îndrumare, monitorizare 

și control, în anul școlar 2021 – 2022, au fost următoarele: 

➢ transformarea activităţii de inspecţie şcolară într-un sprijin real pentru managerii unităţilor 

de învăţământ şi cadrele didactice din județ;  

➢ optimizarea elementelor constitutive şi a instrumentelor de lucru, pe care se 

fundamentează toate activităţile de inspecţie şcolară;  

➢ evaluarea și monitorizarea calității actului didactic și managerial din instituțiile de 

învățământ; 

➢ monitorizarea calității actului managerial din instituțiile de învățământ; 

➢ monitorizarea școlilor cu elevi aflați în situație de corigenșă sau situație neîncheiată; 

➢ acordarea de consiliere metodică și sprijin în dezvoltarea carierei cadrelor didactice 

debutante sau a celor cu rezultate slabe în activitatea didactică; 

➢ respectarea planurilor cadru în toate unitățile școlare; 

➢ prezentarea și aplicarea în unitățile școlare a legislației în vigoare 

Finalităţile inspecţiei şcolare:  

➢ consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii eficienţei demersului didactic;  

➢ sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a 

acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala;  

➢ consilierea conducerilor unităților de învăţământ în vederea realizării unui management 

educațional de calitate;  

➢ eficientizarea modalităţilor de evaluare internă;  

➢ promovarea autoevaluării în rândul cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de 

învăţământ, în vederea îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-educativ şi atingerii standardelor de 

calitate în domeniul educației;  

➢ îmbunătăţirea comunicării intra- şi interinstituţionale, inclusiv la nivelul întregii 

comunităţi;  

➢ aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare;  

➢ informarea periodică a conducerii M.E. în legătură cu calitatea şi standardele atinse în 

învăţământul din județul Botoșani. 

Repere privind activitatea de inspecţie şcolară: 

➢ gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învăţământ, a 

curriculumului implementat pentru fiecare obiect de studiu şi a temelor cross-curriculare, cu identificarea 

punctelor tari, punctelor slabe şi provocărilor privind procesul de implementare a curriculumului pentru 

elevi, profesori şi comunitate şcolară; 

➢ evaluarea calităţii procesului de învăţământ şi propuneri concrete de măsuri pentru creşterea 

calităţii; 
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➢ verificarea acurateţei datelor introduse în SIIIR la nivelul unităţilor de învăţământ; 

➢ identificarea semestrială a factorilor care influenţează performanţa activităţii unităţilor de 

învăţământ; 

➢ identificarea semestrială a exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de 

predare – învăţare, în conducerea şcolii, în abordarea parteneriatelor, în special cu părinţii, comunitatea 

locală, ONG-uri şi diseminarea acestora; 

➢ evaluarea activităţii particularizate a unităţilor de învăţământ, inclusive din perspectiva 

eficientizării costurilor; 

➢ consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar în implementarea 

politicilor educaţionale naţionale; 

➢ sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a 

acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

Inspecţii școlare realizate în semestrul I, an şcolar 2021 – 2022: 

Nr. crt. Tipul inspecţiei Numărul de inspecţii efectuate 

1. Inspecţie şcolară generală - 

2. Inspecţie şcolară tematică 3 

3. Inspecţie şcolară de revenire 11 

 

INSPECȚII GENERALE 

 

 Având în vedere situația pandemică în care se află România în această perioadă, în semestrul I al 

anului școlar 2021-2022 nu au fost desfășurate inspecții generale în unitățile de învățământ din județul 

Botoșani. 

 

Inspecții școlare generale/ de revenire 

În contextul epidemiologic generat de pandemia COVID și modificării structurii anului școlar 2021-2022, în 

semestrul I s-a efectuat efectiv inspecția generală de revenire. Inspectorii școlari au evaluat și constatat modul 

de remediere a deficiențelor/aspectelor negative/problemelor consemnate la inspecțiile generale din semestrul I, 

an școlar 2020-2021, pe următoarele arii tematice/domenii (conform Regulamentul de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 6106/2020/ Capitolul II- Inspecția unităților de învățământ 

preuniversitar/Secțiunea 1 – Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar. Aspecte generale/ 

Art. 15 și Secțiunea 4 – Inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar: activitatea de 

postinspecție/ Art. 36. ): 

1. Managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii 

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

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

dezvoltare locală și calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul didactic și unele categorii 

de personal didactic auxiliar;   

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

diferențiere a demersului educațional, utilizarea TIC, a platformele educaționale și RED);   

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

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

acestora în învățare, participarea școlară și starea de bine a preșcolarilor/elevilor (consiliere, orientare 

școlară, asistență individualizată), respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de 

șanse;  

6. Relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală; 

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

Unitățile de învățământ (re)verificate:  

1. Grădinița cu Program Prelungit „Girotondo” Botoșani 

2. Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani 

3. Liceul Tehnologic Bucecea 

4. Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla 

5. Școala Gimnazială „Academician Alexandru Zub” Vârfu Câmpului 

6. Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu” Hănești 

7. Școala Gimnazială Nr. 1 Dobârceni 

8. Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc 

9. Școala Gimnazială Nr. 1 Prăjeni 

10. Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni 

11. Școala Gimnazială Nr. 1 Roma 

 

Aspectele neconforme înregistrate  în urma inspecției generale realizată în cele 11 unități de învățământ au fost 

remediate astfel: 

Grădinița cu Program Prelungit „Girotondo” Botoșani 

Aspecte în curs de remediere: Proiecte europene. 

• Elaborarea  Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activității.  

Termen: Până pe 30.11.2021 

Recomandări: 

• Realizarea de proiecte/programe educaționale specifice care au ca scop educația incluzivă (educația pentru 

diversitate, educația nediscriminatorie, programe de educare a părinților, parteneriate pentru copii cu nevoi 

educaționale speciale). 

• Accesarea platformei europene online dedicată învățământului preuniversitar: School Education Gateway. 

• Participarea la activitățile de (in)formare, de consiliere și de diseminare inițiate de ANPCDEFP, CCD 

Botoșani și I.Ș.J. Botoșani. 

• Inițierea de proiecte eTwinning/ Erasmus+, colaborarea ca instituție parteneră în proiecte 

eTwinning/Erasmus+. 

• Includerea, în documentele manageriale, a obiectivelor și activităților propuse privind proiectele 

educaționale europene. 
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Liceul Tehnologic Bucecea 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Reactualizarea analizei de nevoi privind formarea personalului din unitatea de învățământ; 

• Analiza nevoii de perfecționare și distribuirea resurselor cf. art. 104 din Legea 1/2011 și a art. 85 din 

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar și pentru 

perfecționarea personalului didactic auxiliar și nedidactic; 

• Implementarea proiectelor în derulare conform ghidurilor și documentelor specifice în vigoare; 

Aspecte în curs de remediere: 

• Colaborarea și comunicarea între persoanele de contact, membrii echipelor de implementare și conducerea 

unității de învățământ, în vederea unei bune implementări a proiectelor aflate în derulare; 

Recomandări: 

• Menținerea măsurilor de organizare a activității în cadrul unității de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform legislației în vigoare; 

Modele de bună practică – unde este cazul 

• Preocuparea pentru proiectele deja inițiate: Erasmus +, ROSE. 

Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• In urma ședințelor din cadrul Consiliului profesoral si ale Consiliului de administrație  au fost discutate  și 

analizate recomandările efectuate in urma Inspecției școlare generale din luna martie 2021  . 

• Astfel a fost reactualizat PDI -ul au fost completate  procedurile privind Măsurile igienico-sanitare în 

unitățile de învățământ în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 pentru anul școlar 2021- 

2022 Cod: PO-CEAC-153, măsurile sanitare și de protecție în unitate în perioada pandemiei de COVID-

19 în anul școlar 2021-2022 Cod: PO-CA-19, Procedura Transportul elevilor cu microbuzul școlar in 

contextual epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 pentru anul școlar 2021- 2022 Cod: PO-CEAC-

103. 

Aspecte în curs de remediere: 

• Participarea la activitățile de (in)formare, de consiliere și  de diseminare inițiate de ANPCDEFP, CCD 

Botoșani și  I.Ș.J. Botoșani in vederea găsirii de parteneri pentru inițierea de proiecte educaționale 

europene. 

Recomandări: 

• O mai bună integrare a proiectelor și  programelor implementate și  a politicilor europene privind educația, 

în documentele manageriale ce urmează a fi întocmite. 

Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu” Hănești 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• respectarea hotărârilor CA privind adoptarea scenariului de desfășurare a activităților didactice pe 

perioada pandemiei; 

• asigurarea necesarului de produse de curățenie și dezinfectanți; 

• respectarea Metodologiei privind mobilitatea cadrelor didactice; 

• cadrele didactice au urmat cursuri de perfecționare/formare. 

Recomandări: 

• intensificarea activității echipei de proiecte europene. 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Dobârceni 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Realizarea conectării la internet a tuturor spațiilor școlare, atât la unitatea coordonatoare cât și la structuri.  

• Monitorizarea activității desfășurate de către elevi, atât pe parcursul activităților  desfășurate față în față 

cât și a activităților desfășurate în regim online. Efectuarea demersurilor necesare pentru  asigurarea unui  

învățământ de calitate atât pentru elevii care au posibilitatea să se conecteze la activitățile online cât și 

pentru cei care nu au această posibilitate. 

• Asigurarea igienizării corespunzătoare a tuturor  spațiilor de învățământ precum și a grupurilor sanitare, 

în special în cazul structurilor. 

• Actualizarea fișelor SSM. 

• Respectarea prevederilor metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic și a calendarului. 

• Reactualizarea analizei de nevoi privind formarea personalului din unitatea de învățământ. Pentru 

personalul didactic se va calcula perfecționarea o data la 5 an i în cicluri consecutive de la obținerea 

definitivatului. 

• Proiectarea didactică în concordanță cu cerințele actuale curriculare 

• Aspecte în curs de remediere: 

• Utilizarea în mai mare măsură a metodelor active-participative, folosirea bazei materiale existente și a 

suporturilor electronice (CD-urile manualelor). 

Recomandări:       

• Creșterea ponderii activităților de diferențiere și individualizare a învățării. 

Școala Gimnazială „Academician Alexandru Zub” Vârfu Câmpului 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Întocmirea graficului de asistențe a cadrelor didactice pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 

înregistrat în registrul intrări-ieșiri cu nr. 676 din 10.03.2021. 

• Elaborarea unui Regulament al Consiliului de Administrație înregistrat cu nr.691/11.03.2021 

• Constituirea comisiei de etică înregistrată cu nr.108/09.03.2021 . 

• Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru învățământul preșcolar, anexă a Regulamentului 

de Ordine Interioară a unității de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, înregistrat cu nr.668 din 

09.03.2021. 

• Aplicarea unor chestionare, cu scopul de a identifica nevoile reale de perfecționare a personalului din 

unitatea de învățământ. Rezultatele chestionarelor urmează a fi analizate și întocmit raportul final . 

• Includerea în documentele manageriale a activităților ce cuprind proiecte educaționale europene, 

înregistrat cu nr.4653/04.10.2021. 

• Organizarea mapei diriginților pe componente tematice și completarea periodică a fișei psihopedagogice 

a elevilor, activitate remediată din mers. 

Aspecte în curs de remediere: 

• Până la momentul inspecției de revenire, aspectele menționate mai sus au fost remediate, cu excepția 

analizei privind nevoia de perfecționare a cadrelor didactice, care va fi realizată cel târziu până la sfârșitul 

lunii noiembrie. 

Recomandări: 
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• Continuarea în bune condiții a activităților didactice, atât în format fizic cât și online, având în vedere 

contextul pandemic actual. 

Modele de bună practică: 

• Preocuparea pentru continuarea proiectelor în parteneriat cu Primăria și alte unități de învățământ. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Monitorizarea prezenței cadrelor didactice și semnarea condicii de prezență la zi 

• Întocmirea graficului de asistențe a cadrelor didactice pentru sem. II an școlar 2020-2021  

• Elaborarea Fisei-cadru pentru auto-evaluare ,anul școlar 2020-2021  

• Constituirea Comisiei de etică și a dosarului acestei comisii 

• Întocmirea regulamentului pentru învățământul preșcolar 

• Analiza nevoii de perfecționare si distribuirea resurselor cf. art. 104 din Legea 1/2011 si a art. 85 din 

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar și pentru 

perfecționarea personalului didactic auxiliar si nedidactic 

• Reactualizarea  analizei de nevoi privind formarea personalului din unitatea de învățământ. Pentru 

personalul didactic se va calcula perfecționarea o data la 5 ani in cicluri consecutive de la obținerea 

definitivatului. 

• Consultarea site-urilor specifice și accesarea platformei europene online dedicată învățământului 

preuniversitar: School Education Gateway. 

• Participarea la activitățile de (in)formare, de consiliere și de diseminare inițiate de ANPCDEFP, CCD 

Botoșani și I.Ș.J. Botoșani. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Prăjeni 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Asigurarea aplicării și respectării măsurilor și recomandărilor instituțiilor abilitate, cu scopul prevenirii si 

combaterii răspândirii virusului Covid-19; 

• Întocmirea referatelor de necesitate pe compartimente pentru asigurarea produselor de curățenie și 

dezinfecție; 

• Solicitarea de fonduri pentru asigurarea materialelor sanitare necesare. 

Recomandări: 

• Menținerea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV2 conform legislației în vigoare. 

Modele de bună practică: 

• Proceduri conforme, 

• Referate de necesitate, 

• Buget bine structurat pe capitole de venituri și cheltuieli. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Roma 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Semnarea condicii de prezență de către toate cadrele didactice 

Recomandări: 

• Săptămânal, să se verifice dacă a fost semnată condica. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni 
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Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Elaborarea unei proceduri  Operaționale pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație și 

realizarea unui regulament CA  ( Nr. 592 din 4.10.2021), 

• Alocarea de  resurse pentru formarea continuă conform art.104 din Legea 1/2011 și art.85 alin . 1 din 

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar . Reactualizarea 

analizei de nevoi privind formarea personalului. prin aplicarea de chestionare. 

• Prezentarea în cadrul Consiliului profesoral a Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic 

și respectarea calendarului. 

•  Participarea la activitățile de (in)formare, de consiliere și diseminare, inițiate de ANPCDEFP, CCD și ISJ 

Botoșani a mai multor cadre didactice.  Au fost prins în planul managerial pentru anul școlar 2021/2022 , 

proiectele eTwinning aflate în derulare, cât și a altor proiecte și activități europene. 

Recomandări: 

• Continuarea în bune condiții a activităților didactice, atât în format fizic cât și online, având în vedere 

contextul pandemic actual. 

Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani 

Aspectele neconforme au fost remediate prin: 

• Întocmirea unei machete cu documentele pe care trebuie să le conțină mapa profesorului și mapa 

comisiilor de lucru; opisul dosarelor comisiilor a fost aprobat în CA din 24.09.2021. 

• Întocmirea raportului privind rezultatele obținute la evaluarea inițială (Nr. 4480/05.11.2021) 

• Întocmirea raportului privind activitatea Comisiei Consiliere și Orientare, pentru anul școlar 2020-2021 

(Nr. 3648/ 22.09.2021 ) 

• Înregistrarea convocatoarelor pentru ședințele CA ( se observă conformitatea cu registrul intrări- ieșiri al 

unității) 

• Realizarea unui regulament CA, aprobat în CA din 08.10.2021 , înregistrat cu nr. 3660/ 23.09.2021 

• Aplicarea unor chestionare, cu scopul de a identifica nevoile reale de perfecționare a personalului din 

unitatea de învățământ. Rezultatele chestionarului s-au materializat într-o analiză , întocmită de 

responsabilul Comisiei de perfecționare de la nivelul unității de învățământ, dna prof. Aionesă Ionela (Nr. 

4507/ 08.11.2021). 

Recomandări: 

• Continuarea în bune condiții a activităților didactice, atât în format fizic cât și online, având în vedere 

contextul pandemic actual. 

Modele de bună practică: 

• Preocuparea pentru proiectele deja inițiate: ROSE, ERASMUS+, în parteneriat cu alte instituții de 

învățământ. 

INSPECȚII TEMATICE 

 

 În semestrul I al anului școlar 2021-2022 au fost desfășurate inspecții tematice în unitățile de 

învățământ din județul Botoșani, după cum urmează: 
 

ACȚIUNE DE CONTROL (în baza Instrucțiunii Ministerului Educației nr. 241/SI/01.10.2021) 

Perioada: 08-15 octombrie 2021 

Tematica de control:  
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Verificarea  respectării tuturor regulilor de protecție sanitară în școli, conform Instrucțiunii Ministerului 

Educației nr. 241/01.10.2021, punctul 4. 

Unități de învățământ verificate: toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani 

Obiectivele controlului:  

1. Asigurarea necesarului de măști pentru elevi și personal 

2. Asigurarea necesarului de materiale de dezinfecție/ igienizare 

3. Respectarea circuitelor de intrare-ieșire  

4. Respectarea măsurii de  distanțare a elevilor 

5. Respectarea programului cu pauze decalate 

6. Existența procesului-verbal de instruire a elevilor/personalului privind respectarea măsurilor de protecție 

sanitară 

Constatări și aprecieri: 

1. Asigurarea necesarului  de măști pentru elevi și personal 

În cele mai multe dintre unitățile de învățământ este asigurat necesarul de măști pentru elevi și personal. În școlile 

din județul Botoșani, existau, la data de 12.10.2021, 643292 măști de protecție (între 200 – la ȘCOALA 

POSTLICEALĂ FEG DOROHOI, ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG BOTOȘANI și 38500 măști/ unitate de 

învățământ (la COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI), în funcție de numărul de elevi, 

profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, conform anexei). 

La Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni este asigurat necesarul de măști pentru personalul didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic, dar nu este asigurat necesarul de măști pentru elevi , în stoc existând la data de 11.10.2021 un număr 

de 600 de măști. S-a recomandat conducerii unității de învățământ "asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă 

de materiale de protecție pentru elevi și personal" conform Ordinului comun al ME 5338/1.10.2021 și al  MS 

1082/1.10.2021 art 4 punctul f. 

2. Asigurarea necesarului de materiale de dezinfecție/ igienizare 

În fiecare unitate de învățământ, este asigurat necesarul de materiale de dezinfecție/ igienizare. În școlile din 

județul Botoșani, existau, la data de 12.10.2021, 22047 litri de dezinfectanți (între 10 litri - la ȘCOALA 

POSTLICEALĂ FEG BOTOȘANI, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GIRONTONDO BOTOȘANI, 

GRĂDNIȚA "SANDY BELLE" BOTOȘANI și 7598 litri/ unitate de învățământ (la ȘCOALA PROFESIONALĂ 

SPECIALĂ "SFÂNTUL STELIAN" BOTOȘANI), în funcție de numărul de elevi, profesori, personal didactic 

auxiliar și nedidactic, conform anexei). 

La  Școala Gimnazială nr. 1 Văculești s-a recomandat achiziționarea de materiale de dezinfecție având în vedere 

că există doar 2 litri dezinfectant pentru  mâini și 10 litri dezinfectant pentru  suprafețe. 

3. Respectarea circuitelor de intrare-ieșire  

În fiecare dintre cele 134 de unități de învățământ, sunt respectate/nu sunt respectate circuitele de intrare-ieșire. 

Se impune o mai mare atenție cu privire la respectarea circuitelor la Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni 

unde există corpuri cu o singură cale de acces. 

4. Respectarea măsurii de  distanțare a elevilor 

În general, în fiecare dintre cele 134 de unități de învățământ din județ, sunt respectate măsurile de distanțare a 

elevilor, remarcându-se o foarte bună organizare în ceea ce privește distanțarea fizică a elevilor. 

Se impune o mai mare atenție cu privire la respectarea distanțării la următoarele unități de învățământ: 

• Școala Gimnazială Nr.4 Baranca și Școala Gimnazială nr. 1 Hudești, structuri la Școala Gimnazială 

Nr.1 Hudești; 
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• Liceul "Dimitrie Cantemir" Darabani; 

• Școala Gimnazială nr. 1 Durnești (sunt 2 clase cu efectiv de 25 elevi și spațiu redus al sălilor de clasă, 

chiar dacă mobilierul e individual); 

• Liceul „Regina Maria” Dorohoi (în 17 clase băncile sunt de 2 locuri, asigurându-se distanțarea 

maximă posibilă); 

• Școala Gimnazială Ion Cernat Havârna (PJ funcționează în două schimburi, din cauza faptului că sunt 

două corpuri în reabilitare, astfel că spațiile sunt mai restrânse); 

• La Școala Generală nr 7 Botoșani (se încearcă respectarea măsurilor de distanțare, dar sunt clase cu 

colective numeroase de elevi). 

5. Respectarea programului cu pauze decalate 

În majoritatea celor 134 de unități de învățământ este respectat programul cu pauze decalate, cu unele excepții 

datorate condițiilor specifice din fiecare unitate. 

La C.J.R.A.E. nu este cazul, deoarece se lucrează individual și pe grupuri mici de elevi. 

La Școala Gimnazială Nr.1 Călărași nu sunt decalate pauzele, însă profesorii rămân în sala de clasă împreună cu 

elevii și premit elevilor accesul pe rând la toaletă.  

La Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi sunt două corpuri de clădire la distanță de aproximativ 5 min de 

mers pe jos. În această unitate există profesori de serviciu pe paliere, care supraveghează activitatea elevilor pe 

timpul pauzelor. 

La cele 3 unități de învățământ din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Episcop Doctor Partenie Ciopron” Păltiniș și la 

Școala Gimnazială Rădăuți-Prut nu se impune programul cu pauze decalate, întrucât numărul de elevi este mic, 

iar spațiul școlar le permite respectarea distanțării prevăzută de ordin. 

La Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani cursurile se desfășoară în două corpuri de clădire ceea ce 

îngreunează ajungerea la timp la orele de curs. În corpul A dispune  de trei holuri pe fiecare palier fiind asociate 

câte două sau trei clase. În corpul B există un hol pe fiecare palier fiind asociate una, patru iar  la etajul trei sunt 

cinci clase. 

Se recomandă instruirea fizică și asumarea prin semnătură a întregului personal angajat și elevilor/părinților la 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Botoșani, la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani și la Școala 

Gimnazială Nr. 10 Botoșani. 

6. Existența procesului-verbal de instruire a elevilor/personalului privind respectarea măsurilor de 

protecție sanitară 

În fiecare dintre cele 134 de unități de învățământ există procese-verbale de instruire a elevilor/personalului privind 

respectarea măsurilor de protecție sanitară, conform anexei. 

La unele școli, instruirea s-a realizat online, existând doar print-screenuri de la întâlnire, urmând ca personalul 

instruit să semneze documentul. 

Măsuri și recomandări: 

Directorilor unităților de învățământ li s-a recomandat respectarea cu strictețe a  Ordinul comun ME 

5338/1.10.2021 și MS 1082/1.10.2021.  

S-a recomandat, de asemenea, „asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi 

și personal" conform Ordinului comun al ME 5338/1.10.2021 și al  MS 1082/1.10.2021 art. 4 punctul f. 

Datele sintetizate în prezentul raport pot fi identificate punctual în raportările detaliate ale 

inspectorilor școlari teritoriali. 
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INSPECȚIA TEMATICĂ 1 

 

Perioada: 18-22.10.2021 

Tematica de control:   

Organizarea activității unităților de învățământ la începutul anului școlar 2021-2022 

Unități de învățământ verificate: toate unitățile/instituțiile de învățământ din județul Botoșani 

Echipa de control: inspectorii școlari ai Inspectoratului Școlari Județean Botoșani 

 

Obiectivele controlului:  

1. Verificarea  managementului  unității  de  învățământ (documente  manageriale, organizare, planificare, 

respectarea legislației în vigoare); 

2. Verificarea  modului în  care  s-a realizat  remedierea  disfuncțiilor  constatate  în  cadrul  controlului  mixt  

coordonat  de  Instituția  Prefectului, județul  Botoșani; 

3. Verificarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, a respectării normării și 

legislației;  

4. Monitorizarea respectării orarului școlii și realizării lecțiilor  în format fizic/ online de către toți profesorii, 

asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în scenariile propuse și probabile, verificarea 

ritmicității notării; 

5. Verificarea modului de recuperare a materiei din anul școlar 2020-2021 și a realizării orelor remediale;  

6. Modul de atragere și de gestionare a resurselor pentru buna funcționare – asigurarea cu combustibil pentru 

iarnă, organizarea transportului școlar/orare microbuze, asigurarea necesarului de măști și dezinfectanți, 

achiziționarea tabletelor/altor dispozitive electronice, necesare lucrului de la distanță, în mediul online; 

7. Verificarea modului în care se acționează concret pentru siguranța și securitatea elevilor și a cadrelor 

didactice, respectarea măsurilor impuse în contextual actual de pandemie, monitorizarea absențelor și a 

situațiilor de risc, scenariile de funcționare și comunicarea cu ISJ, DSP, comunicarea intra și 

interinstituțională; 

8. Acordarea consilierii necesare pentru asigurarea unui management eficient. 

 

 Prezentul material de analiză  se bazează pe raportările descriptive ale inspectorilor școlari teritoriali și pe 

chestionarul aplicat „Raport Inspecție tematică 18-22 octombrie, 2021”, chestionar la care a răspuns un nr. de 23 

de inspectori școlari. Au fost verificate 134 de școli. 
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Statistici generale la nivel de județ: 

Verificarea  managementului  unității  de  învățământ (documente  manageriale, organizare, planificare, 

respectarea legislației în vigoare); 

 Unitățile verificate funcționează conform legislației în vigoare, afirmație conformă cu  răspunsurile oferite 

de  inspectorii școlari la întrebările 3, 4, 5, 6,l. Răspunsuri suunt detaliate în prezentul raport , dar și în rapoartele 

redactate de inspectorii școlari . 

 

 
 

PDI-ul este  aprobat în 87% din școlile verificate, restul fiind supuse următoarelor explicații. 

La Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani, Școala Gimnazială 

Nr. 1 Hudești,  Școala Gimnazială „Episcop Dr. Partenie Ciopron” Păltiniș, Școala Gimnazială nr. 1 Știubeni, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești, Școala Profesională de Cooperație Botoșani, Liceul Teoretic „Dr. Mihai 

Ciucă” Săveni, PDI-ul/ PAS-ul expiră în 2021 și este în curs de elaborare. Fiecare școală a primit ca recomandare 

să finalizeze elaborarea documentului și termen de remediere a disfuncției. 

La Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani, Școala Gimnazială nr. 1 Bălușeni. Școala Gimnazială „Octav 

Băncilă” Corni și Liceul „Demostene Botez” Trușești, PDI-ul/ PAS-ul urma să fie dezbătut și avizat în Consiliul 

Profesoral și aprobat în Consiliul de Administrație în cel mai scurt timp. 
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Planul managerial a fost aprobat în aproape toate școlile. La Liceul Teoretic Grigore Antipa planul managerial nu 

a fost prezentat în CP, iar la Școala Gimnazială nr. 1 Știubeni și Liceul Dimitrie Cantemir Darabani, Planul 

Managerial nu a fost avizat în CP și aprobat în CA. 

 
Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în aproape toate școlile. La Liceul Teoretic Grigore 

Antipa, Școala Gimnazială nr. 1 Ungureni și Școala Gimnazială nr. 1 Știubieni nu a fost dezbătut în CP. 
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Consiliile de administrație au fost constituite conform legislației în vigoare, cu excepțiile: 

La Liceul ,,D. Botez,, Trușești - urmează a se emite Decizia de constituire a CA (se așteaptă reprezentanții 

operatorilor economici). 

Școala Gimnazială nr.1 Ripiceni nu a primit persoana desemnată de la CL. 

 
 

Consiliile de administrație funcționează în proporție de 100% cu un secretar desemnat prin decizie privind 

atribuțiile emisă și înregistrată. 

La Liceul Teoretic ”Grigore Antipa”, din cauza situației deosebite (activitatea desfășurată în paralel de Corpul 

de Control al Ministerului Educației și I.Ș.J., a absenței directorului și a delegării de atribuții altei persoane) 

nu au putut fi verificate obiectivele stabilite prin Inspecția Tematică 1. Va avea loc o inspecție de revenire în 

intervalul 28  -29 octombrie 2021. 
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În urma verificării modului în care s-a realizat remedierea disfuncțiilor constatate în cadrul controlului mixt 

coordonat de Instituția Prefectului, județul Botoșani se înregistrează 56,5% remediere totală, 47,8% remediere în 

curs și 4,3% nu s-a remediat. 

Aspecte pozitive: 

➢ Dintre disfuncțiile  constatate  în  cadrul  controlului  mixt  coordonat  de  Instituția  Prefectului, județul  

Botoșani, în fiecare școală inspectată menționăm că au fost remediate următoarele aspecte: au fost 

înlocuite marcajele (Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani, Școala Gimnazială nr.12 Botoșani, Școala 

Gimnazială „Mihai Constantineanu” Dorobanți), au fost finalizate lucrările în vederea autorizării ISU, 

instituția urmând să primească autorizația (Școala Gimnazială nr.12 Botoșani), izolarea coșului de fum de 

la centrală (Școala Gimnazială „Academician Al. Zub” Vârfu Câmpului). 

➢ La Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, s-a constatat necesitatea eliberării spațiului centralei termice de 

alte materiale și verificarea hidrantului, iar la Grădinița cu PP ”Alba ca Zăpada” s-a constatat că nu există 

scară exterioară de incendiu (clădirea este în proiect de extindere și modernizare). Acestea au fost  

remediate. 

➢ La Liceul ”Dimitrie Negreanu” Botoșani au fost remediate disfuncțiile constatate. Fișele de 

aptitudini/sănătate pentru personalul angajat sunt semnate și avizate de medicul de medicina muncii cu 

care unitatea școlară are relații contractuale. S-au realizat operațiunile DDD cu firmă autorizată în data de 

03.09.2021 conform datelor contabile. Marcajele de circulație sunt refăcute și funcționale/vizibile. Se 

respectă masurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Unitatea școlară se 

află în curs de obținere a autorizației de securitate la incendiu. 

 

Situațiile punctuale în care nu s-au remediat disfuncțiile constatate sunt: 

La Școala Gimnazială nr. 1 Văculești nu a fost solicitată și obținută autorizația de securitate la incendiu; 

stingătoarele portabile P6 și un stingător transportabil SM 50 nu sunt certificate conform reglementărilor în 

vigoare, prin faptul că nu a fost înlocuită substanța de stingere la termenul stabilit de producător și nu se poate 

identifica data la care au fost fabricate/prima încărcare la data controlului. Acestea nu au fost remediate, dar 

primăria a făcut demersuri pentru a remedia disfuncționalitățile. 

La PJ Răchiți – se recomandă continuarea demersurilor pentru obținerea autorizației sanitare pentru Școala 

Gimnazială nr. 2 Roșiori. Școala Profesională „Ghe. Burac” Vlăsinești- licitația pentru achiziționarea rezervoarelor 

cu apă potabilă este în derulare.  

La Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu”, Hănești - schimbarea filtrelor de apă este în curs de realizare. 

La Grădinița Ripiceni s-au finalizat lucrările, dar încă nu s-a primit ASF-ul. 

La Școala Gimnazială Nr.1 Dimăcheni s-a recomandat continuarea acțiunilor privind finalizarea grupurilor 

sanitare din interiorul școlii și racordarea la o sursă de apă curentă precum și racordarea la fosă septică. 

La Școala Gimnazială Nr.1 Manoleasa  s-a recomandat comunicarea cu DSP-ul privind realizarea buletinului de 

analiză a apei pentru școala cu personalitate juridică. 

La Școala Gimnazială Nr.1 Stăuceni s-a recomandat continuarea demersurilor pentru obținerea autorizării ISU 

pentru structurile arondate PJ. 

La  Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu”, Hlipiceni s-a recomandat continuarea procedurilor pentru amenajarea 

izolatoarelor și a sălilor pentru lapte și corn conform legislației. 

La Școala Gimnazială Nr.1 Răuseni s-a recomandat luarea de măsuri pentru instalația de protecție împotriva 

trăsnetului. 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 43 din 131 

Apa potabilă e necorespunzătoare la Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfânt” Vorona.  Această problemă este 

în curs de remediere, unitățile școlare (3 grădinițe) în cauză sunt în program de reabilitare. 

La Școala Gimnazială ”Leon Dănăilă” Darabani nu există autorizație la incendiu pentru Grădinița nr. 2. S-au 

demarat procedurile pentru montarea de hidranți interiori și exteriori. Este nevoie și de scară exterioară de incendiu. 

Se recomandă continuarea demersurilor la DSP pentru obținerea autorizației ASF la Școala Negreni, structură a 

Școlii Gimnaziale nr. 1 Știubieni. 

 La Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Dumbrăvița se recomandă realizarea demersurilor pentru obținerea 

autorizației ISU pentru un  corpul de clădire al unității menționate, într-un timp foarte scurt. 

Se recomandă continuarea demersurilor la DSP pentru obținerea autorizației ASF la Școala Negreni, structură a 

Școlii Gimnaziale nr. 1 Știubieni. 

La Școala Gimnazială nr. 1 Unțeni, s-a constatat necesitatea refacerii paratrăsnetului de la Grădinița cu program 

normal nr. 1 Burlești, necesară pentru obținerea autorizației de funcționare. 

La Școala Gimnazială nr. 1 Românești s-a recomandat găsirea de soluții pentru asigurarea grupurilor sanitare în 

interiorul la corpul E. Investiția nu a fost cuprinsă în bugetul din 2021, urmând să fie cuprinse în bugetul anului 

2022. 

S-a constatat nerespectarea unor norme privind autorizația de securitate la incendiu la Școala Gimnazială Nr. 1 

Lunca, structura Școala Gimnazială Nr.2 Zlătunoaia. Acestea au fost remediate parțial, urmează să se obțină 

autorizația.  

La Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița se recomanda finalizarea terenului de sport – nerealizat - și începerea 

demersurilor pentru obținerea Autorizațiilor Sanitare de funcționare. Termen - la începutul semestrului al II-lea.  

La Școala Gimnazială nr.1 Prăjeni, este necesară verificarea instalațiilor de paratrăsnet, 

La Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni Deal PJ, s-a recomandat finalizarea lucrărilor de la grupurile sanitare de la 

Școala nr.3 Rădeni, Grădinițele nr.1 Vlădeni Deal, nr.4 Storești și nr.5 Rădeni în vederea obținerii autorizației de 

funcționare. 

La Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești  nu există autorizație de securitate la incendiu pentru corpurile Școlii 

Gimnaziale Nr. 1 Hudești și Grădinița Baranca. Acestea sunt in curs de  remediere. 
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În urma verificării, s-a constatat faptul că aspectele privind orarul școlii, condițiile privind desfășurarea activității 

în scenariile propuse reprezintă o preocupare permanentă a conducerii școlilor 

Statistic, la acest aspect - 4, 35% au primit Excelent; 87% Foarte Bine; 4, 3% Bine;  

La data verificării, în unele cataloagele fizice nu erau trecute toate notele, la unele materii, drept pentru care s-a 

primit termen de remediere a sitauției. 

 

 

 
 

În planificările cadrelor didactice, în format fizic sau electronic, există mențiuni cu privire la modul de recuperare 

a materiei din anul școlar 2020-2021, conform reperelor metodologice, pe discipline și profesori. S-a recomandat 

respectarea planurilor remediale și de recuperare a  materiei pe tot parcursul anului școlar. 
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În toate școlile s-a constat asigurarea necesarului de măști și dezinfectanți și s-a recomandat menținerea măsurilor 

de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 conform Ordinul comun ME/MS 5338/1082/1.10.2021.  

 

 
Școala online s-a desfășurat, în marea majoritate, foarte bine și excelent, este intr-o continuă transformare pozitivă, 

interesul școlilor pentru dreptul la educație fiind permanent și real. 

În unele școli, elevii care dețin dispozitive electronice din sursă proprie sau puse la dispoziție de școală au 

participat la orele online dar, realizarea acestora a fost pusă la încercare de lipsa de acoperire/semnalul slab în 

unele localități ale județului.  

Există și situații în care lipsesc parțial dispozitivele electronice, de ex. la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din 

Dorohoi de 25% din nr.elevilor dețin dispozotive electronice, dar se derulează un proiect în colaborare cu Primăria 

municipiului Dorohoi – POC: Tehnologia Informației și Comunicațiilor  pentru o economie digitală competitivă 

cu scopul de achiziționa dispozitive. 

 Școala Gimnazială nr.10, doar 25 de elevi nu dețin dispozitive. Restul elevilor, 625  dispun de dispozitive 

electronice  obținute printr-un proiect cu Primaria Botosani, finantat din fonduri europene.  
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În 90,5% din unitățile verificate există proceduri privind respectarea măsurilor impuse în contextul actual al 

pandemiei, excepție fac două unități care au primit termen de remedie a situației. 

 

 
Toate unitățile de învățământ verificate au elaborat procedura operațională privind siguranța elevilor și cadrelor 

didactice, un plan de măsuri privind siguranța școlară precum și un plan de măsuri în contextul pandemiei. O 

situație punctuală a fost înregistrată la Școala Profesională Specială Sf. Stelian unde serviciul pe școală se 

desfășoară diferit, așa cum reiese din diagramă. 

 

 
Informarea cu privire la măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID 19 a fost realizată în proporție de 95,7% 

. Din motive obiective două persoane nu au reușit să semneze, directorii celor școlii a primit termen de remedire 

a situației. 

Datele sintetizate în prezentul raport pot fi identificate punctual în raportările detaliate ale 

inspectorilor școlari teritoriali. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 47 din 131 

INSPECȚIA TEMATICĂ 2 

 

Perioada: 06-10.12.2021 

Tematica de control:   

Monitorizarea desfășurării activității unităților de învățământ 

Unități de învățământ verificate: toate unitățile/instituțiile de învățământ din județul Botoșani 

Echipa de control: inspectorii școlari ai Inspectoratului Școlari Județean Botoșani 

 

Obiectivele controlului:  

1. Monitorizarea respectării orarului școlii, a realizării lecțiilor în format fizic/ online de către toți profesorii, 

precum și a notării ritmice a elevilor; 

2. Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în scenariile propuse și probabile; 

3. Verificarea parcurgerii programelor școlare; 

4. Asigurarea măsurilor pentru prevenirea situațiilor de corigență; 

5. Monitorizarea actelor de violență și a situațiilor de risc din școală – absenteism, abandon, segregare, 

discriminare, bullying; 

6. Asigurarea cu combustibil pentru perioada de iarnă; 

7. Remedierea disfuncțiilor constatate în inspecțiile anterioare. 

 

Metode și procedee de documentare, control, îndrumare, evaluare:  

• verificarea documentelor (manageriale, registrele de procese verbale al CA și CP, registrul de decizii, 

condica de prezență, orarul unității, documente ale comisiei de curriculum, ale grupului de acțiune 

antibullying, cataloage școlare, documente privind reducerea absenteismului în mediul școlar, documente 

privind respectarea măsurilor impuse în context pandemic, proceduri operaționale și alte documente 

relevante pentru tematica inspecției); 

• discuții cu: directorul/ directorul adjunct al unității de învățământ, cu responsabilii 

comisii/compartimente/servicii, cu membrii grupului de acțiune antibullying, cu responsabilul cu atribuții 

de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS_CoV-2; 

• consiliere directori. 

 

 

Prezentul material de analiză se bazează pe raportările descriptive ale inspectorilor școlari teritoriali și pe 

chestionarul aplicat „Raport statistic – IT2, 06-10 decembrie 2021”, chestionar la care au răspuns toți inspectorii 

școlari. Au fost verificate 134 de școli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 48 din 131 

Raport statistic – IT2, 06-10 decembrie 2021 

 

 

 
 

 

1. Monitorizarea respectării orarului școlii, a realizării lecțiilor în format fizic/ online de către toți 

profesorii, precum și a notării ritmice a elevilor 
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2. Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în scenariile propuse și probabile 

 
3. Verificarea parcurgerii programelor școlare 
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4. Asigurarea măsurilor pentru prevenirea situațiilor de corigență 

 

 
 

5. Monitorizarea actelor de violență și a situațiilor de risc din școală – absenteism, abandon, segregare, 

discriminare, bullying 
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6. Asigurarea cu combustibil pentru perioada de iarnă 
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7. Remedierea disfuncțiilor constatate în inspecțiile anterioare 

 

 
 

 
Datele sintetizate în prezentul raport pot fi identificate punctual în raportările detaliate ale 

inspectorilor școlari teritoriali. 
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Inspecţii de specialitate 

Toate inspecțiile școlare  de specialitate au fost susținute în perioada prevăzută în Calendar și au 

vizat calitatea activităților didactice în raport cu beneficiarii primari ai educației, respectiv 

antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. 

Nr. 

crt. 
Discipline 

Total inspecții 

repartizate 

Total inspecții 

efectuate în sem. 

I 

Total inspecții 

efectuate de 

metodiști 

Total inspecții 

efectuate de 

inspectorii 

școlari 

1.  Educație timpurie 201 33 28 5 

2.  Învățământ primar 140 29 22 7 

3.  Limba și literatura română 52 21 21 0 

4.  Limbi moderne 57 0 0 0 

5.  Matematică 20 0 0 0 

6.  Fizică 3 0 0 0 

7.  Chimie 3 0 0 0 

8.  Biologie 9 0 0 0 

9.  Istorie 22 4 4 0 

10.  Geografie 18 1 0 1 

11.  Discipline socio-umane 15 4 0 4 

12.  Religie 54 7 7 0 

13.  Arte 32 9 7 2 

14.  Educație fizică și sport 59 17 17 0 

15.  Informatică/TIC 4 0 0 0 

16.  Discipline tehnice 49 13 13 0 

17.  Învățământ special 28 2 2 0 

 TOTAL  766 140 121 19 

 

2. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ  

Formarea continuă a personalului didactic s-a întemeiat pe conceptul de dezvoltare cumulativă 

a nivelului de competenţe a personalului didactic, fiind în acord cu prevederilor art. 244 din Legea 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a OMECTS nr.5561 pentru 

aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învatamantul preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare, Fișei postului cadrelor didactice, Fișei-cadru pentru evaluarea 

activității personalului didactic din învățământul preuniversitar conform OMEC nr.3189/2021 pentru  

din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 6.143/2011, modificată și completată.  
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Organizarea activităţii de dezvoltare în carieră şi formare continuă a cadrelor didactice 

din judeţul Botoșani a fost proiectată pentru sem. I, anul şcolar 2021-2022, în acord strategia 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, respectând prevederile din Metodologia formării 

continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobată cu OMECTS nr. 5561/ 2011 

cu modificările și completările ulterioare, care reglementează cadrul general prin care se realizează 

formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare şi control din 

instituţiile de învăţământ preuniversitar şi din unităţile conexe, Calendarului de organizare și desășurare 

a examenului de definitivare în învățământ aprobat prin Ordinul ME nr. 5239/09.09.2021 pentru 

organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivarea în învățământ, a metodologiilor 

care reglementează activitatea de formare din punct de vedere al acumulării de credite profesionale 

transferabile și al acreditării programelor de formare (OMEN  nr.5562 /2011 ) și al acreditarii 

programelor de formare.  

Prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Botoșani pentru anul școlar 2021-2022: 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și-a propus, pentru anul școlar 2021-2022, drept priorități, 

în conformitate cu strategia stabilită în anul școlar anterior, continuarea următoarelor demersuri: 

 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil și eficient și asigurarea calităţii procesului 

instructiv-educativ în contextul cerinţelor legislative și situației epidemiologice actuale; 

 asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi, prevenirea și diminuarea violenţei în unităţile 

de învăţământ; 

 prevenirea şi reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; 

 eficientizarea activității de inspecție școlară; 

 corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii 

şi ale dezvoltării economice şi sociale; 

 asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene prin proiecte ale unităţilor de 

învăţământ; 

 continuarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi, administraţie locală, comunitate. 

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

Acțiuni și măsuri specifice realizate în concordanță cu țintele strategice stabilite de către 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani pentru anul școlar 2021-2022, precum: 

1. Coordonarea și monitorizarea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a 

curriculumului, a strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, în scopul 
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îmbunătățirii rezultatelor la învățătură, la evaluările și examenele naţionale. 

Pentru atingerea acestui obiectiv au fost planificate următoarele măsuri și acțiuni: 

- diseminarea informațiilor utile, planificarea și monitorizarea realizării inspecțiilor 

pentru susținerea definitivatului și a gradelor didactice, în vederea asigurării 

ritmicității și continuității îndrumării metodice și de specialitate; 

- organizarea înscrierilor pentru definitivat și în vederea susținerii gradelor didactice; 

- prelucrarea și actualizarea bazei de date cu cadrele didactice înscrise; 

- selecția cadrelor didactice metodiste, stabilirea graficului și a tematicii Cercurilor 

pedagogice, pentru sem.I, an școlar 2021-2022; 

2. Asigurarea cadrului instituțional și managerial optim pentru consilierea și orientarea elevilor în 

vederea alegerii unui traseu educațional adaptat intereselor și competențelor individuale, precum și în 

scopul prevenirii și reducerii abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie și a 

egalității de șanse la educație. 

     Pentru atingerea acestui obiectiv au fost planificate următoarele măsuri și acțiuni: 

- identificarea unor noi posibilități de formare pe plan local sau zonal; 

- organizarea împreună cu C.C.D. Botoșani de cursuri de formare pentru cadrele 

didactice  din judetul Botoșani. 

- organizarea de activități educative în scopul prevenirii și reducerii abandonului şcolar, 

a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie și a egalității de șanse la educație. 

3. Dezvoltarea unei politici de optimizare a managementului resurselor umane, prin facilitarea 

participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare, precum şi 

eficientizarea activităţii manageriale; utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în 

concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare. 

    Pentru atingerea acestui obiectiv au fost planificate următoarele măsuri  și acțiuni: 

- identificarea nevoilor de formare ale personalului didactic din unitățile de învățământ, în 

vederea corelării  formării și dezvoltării profesionale, cu nevoile și interesele beneficiarilor  și 

cele ale furnizorilor de formare; 

- identificarea furnizorilor de formare și infomare a cadrelor didactice, privind oferta 

curentă de  programe de formare, acreditate; 

- formarea cadrelor didactice și a managerilor pentru aplicarea noului curriculum flexibil, 

centrat pe  competențe; 
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- asigurarea accesului egal la activități de formare și perfecționare a tuturor categoriilor de personal 

didactic și auxiliar. 

- asigurarea calității în activități de formare și dezvoltare profesională și personală; 

- asigurarea progresului în carieră a cadrelor didactice pe criterii profesionale; 

- pregătirea în vederea organizarea desfășurării examenului de Definitivare în învățământ 2022. 

- înaintarea către centrele de examen a dosarelor și a rapoartelor scrise de la inspecții; 

- monitorizarea efectuarii inspecțiilor curente și  speciale efectuate cadrelor didactice 

înscrise; 

Direcţiile de acţiune au vizat: 

• Identificarea nevoii de formare prin analiza sistemică.  

• Asigurarea accesului egal la activități de formare și perfecționare a tuturor categoriilor de personal 

didactic și auxiliar. 

• Asigurarea calității în activități de formare și dezvoltare profesională și personală 

• Asigurarea progresului în carieră a cadrelor didactice pe criterii profesionale; 

• Realizarea unei armonii între cultura generală, de specialitate şi cea profesională în concordanţă cu 

exigenţele formative ale societăţii. 

        Activitatea de formare continuă la nivelul ISJ Botoșani, unităţilor de învăţământ, cercurilor 

pedagogice şi  C.C.D. Botoșani, Inspectoratul Şcolar Botoșani şi Casa Corpului Didactic Botoșani, prin 

atribuţiile ce le revin în activitatea de dezvoltare a reursei umane, au coordonat activitatea de formare 

continuă pe direcţiile de acţiune propuse prin Planul managerial. 

Acţiuni întreprinse:  

• Au fost elaborate documentele de proiectare specifice compartimentului; 

• Au fost  realizate sesiuni de informare a cadrelor didactice privind noutăţile în sistemul de formare, 

modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de formare în judeţ, conform prevederilor din 

metodologiile specifice compartimentului perfecţionare şi formare continuă, printr-o comunicare 

optimă cu managerii unităţilor şcolare şi responsabilii Comisiilor de curriculum din unităţile şcolare.  

1. Activitatea în cadrul Cercurilor pedagogice: 

La nivelul unităților de învățământ au fost constituite colective de catedră și comisiile pentru 

curriculum, iar la nivel județean a fost realizat un număr de 184 cercuri pedagogice pe discipline la nivel 

zonal, cu respectarea prevederilor din Metodologia de formare continuă a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5561/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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            Statistica Cercurilor pedagogice pe discipline în sem.I, anul școlar 2021-2022: 

 Disciplina 
Numărul de Cercuri 

pedagogice 

din anul școlar 2021-2022 

Management instituțional 8 

Educație timpurie 23 

lnvățământ primar 45 

Limba română 9 

Limbi moderne 16 

Matematică 9 

Chimie 3 

Fizică 6 

Informatică 6 

Discipline socio-umane 1 

Învățământ special integrat/Consiliere 

psihopedagogică 

4 

Geografie 6 

Istorie 4 

Istorie - Geografie 1 

Biologie 7 

Religie 7 

Educatie plastică 1 

Educatie muzicală 1 

Educatie muzicală specializată 1 

Educatie fizică 9 

Discipline tehnice 4 

Educatie tehnologică 4 

Minorități naționale 1 

Consiliere și orientare 8 

TOTAL 184 

 

Constatări: 
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       Activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice au vizat obiective și continuturi cu impact 

asupra procesului de învățământ, fiind centrate pe principalele demersuri pedagogice. implementarea 

noului curriculumului național. 

        Activitățile s-au desfășurat exclusiv on-line și au constituit un real schimb de bune practici in 

domeniul digitalizării procesului instructiv-educativ. 

        La majoritatea disciplinelor s-au desfășurat activități practice, au fost susținute lecții de specialitate 

și s-a discutat despre elaborarea itemilor pentru concursurile locale și naționale.  

       Cercurile pedagogice au fast organizate pe specialități și zone geografice, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

Aspecte pozitive: 

        Cercurile metodice au avut în vedere perfecționarea cadrelor didactice în ceea ce privește calitatea 

actului didactic și promovarea metodelor  interactive  centrate  pe  elev.  Majoritatea  activităților  din 

cadrul cercurilor metodice s-au desfășurat în baza planificărilor la nivel de disciplină, iar temele abordate 

sunt de actualitate și în concordanță cu obiectivele propuse în  planurile  manageriale. 

        Au fost realizate activități demonstrative cu elevii, prezentate referate și alte materiale de 

specialitate, existând preocupări pentru diversificarea metodelor și procedeelor didactice, dczvoltarea 

formelor de activitate, a formelor de organizare a colectivelor de elevi. 

Aspecte negative: 

        Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru activitățile desfășurate în cadrul Cercurilor 

pedagogice, precum și lipsa de implicare a acestora la activitățile desfășurate; 

2. Corpul de profesori-metodiști constituit la nivelul lmpectoratului Școlar Județean 

Botoșani 

Colectivele de metodiști pe specialități au fost stabilite prin selecția organizată în perioada 

septembrie - octombrie 2021, conform Procedurii operationale nr. 29/28.09.2021. 

o Numărul de locuri stabilite în ședința Consiliului de administrație al lnspectoratului Școlar 

Județean Botoșani din data de 27.09.2021, reprezentând aproximativ 10% din totalul de 

norme didactice pentru fiecare disciplină, în funcție de specificul acestora: 421. 

 

Cadrele didactice metodiste ale C.C.D. Botoșani angajate prin concurs, precum și cele ale 

Liceului Pedagogic "Nicolae lorga" Botoșani, au fost validate ca având calitatea de membri de 

drept ai Corpului de metodiști ai Inspectoratului colar Județean Botoșani, respectiv 50 metodiști 

ai Liceului Pedagogic și 4 metodiști C.C.D. 
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o Numărul de candidați promovați în etapa I: 363 (inclusiv cadrele didactice metodiste ale               

       C.C.D. Botoșani angajate prin concurs, precum și cele ale Liceului Pedagogic "Nicolae lorga''   

        Botoșani). 

o Număr de candidați promovați în etapa a II-a: 43. 

o Număr de candidați admiși în etapa a II-a: 16. 

o Număr de candidați respinși: 9. 

           Numărul total de cadre didactice promovate în vederea ocupării funcției de 

metodist la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani pentru anul școlar 2021 – 

2022 a fost  de 424 dintre care: 

o 4 metodiști încadrați prin concurs la Casa Corpului Didactic Botoșani; 

o 50 de metodiști ai Liceului Pedagogic 'Nicolae lorga '' Botoșani; 

o 370 metodiști validați în urma selecției realizate de către Inspectoratul Școlar 

Județean  Botoșani. 

o Dintre acestea, cadrele didactice care ocupă funcții de conducere, îndrumare și 

control la nivel județean, au fost  suspendate din funcția profesor-metodist, pe 

perioada  mandatului de director / director adjunct/inspector școlar. 

 

Componența Corpului profesorilor-metodiști ai ISJ Botoșani pentru anul școlar 2021-2022: 

Nr.crt Specializare Număr metodiști 

1 Agricultură 1 

2 Biologie 11 

3 Chimie 17 

4 Consiliere școlară 5 

5 Consiliere și orientare 6 

6 Eco no mic/comerț/ tu rism/alimentatie publică 4 

7 Economie/ economie aplicată/ educatie 

antreprenorială 

1 

8 Educatie fizică și sport 29 

9 Educatie muzicală 3 

10 Educatie muzicală specializată 4 

11 Educatie plastică 5 

12 Educatie tehnologică 2 

13 Educatie timpurie 52 
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14 Electrotehnica/electromecanica /energetica/electronica 1 

15 Estctică și îngrijirea corpului 1 

16 Filatură - țesătorie/ tricotaje ș i confecții/ confecții piele 1 

17 Fizică 11 

18 Geografie 10 

19 lndustrie alimentară 2 

20 Informatică 10 

21 Învățământ primar 95 

22 Învățământ special 3 

23 Istorie 12 

24 Limba engleză 20 

25 Limba franceză 19 

26 Limba latină 1 

27 Limba și literatura română 45 

28 Matematică 29 

29 Mecanică 1 

30 Pedagogie 3 

31 Pedagogie/ învățământ special 1 

32 Protecția mediului 2 

33 Religie 12 

34 Socio-umane 5 

 TOTAL 424 

 

3. Definitivat și grade didactice  

Organizarea activităților de dezvoltare şi evoluţie în carieră a cadrelor didactice prin grade 

didactice s-a desfăsurat în acord cu calendarele în vigoare și cu tendinţele privind dezvoltarea resurselor 

umane şi asigurarea calităţii în educaţie. 

           Activităţi specifice care au fost desfășurate pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2021 - 

2022: 

• Transmiterea în unităţile şcolare a informaţiilor utile pentru înscrierea şi participarea cadrelor  

didactice la perfecţionare prin definitivat şi grade didactice;  

• Înregistrarea, organizarea și planificarea cererilor de preînscriere și a dosarelor de înscriere;  

• Verificarea şi transmiterea în termenul prevăzut a informaţiilor către centrele de perfecţionare; 

• Planificarea şi monitorizarea realizării inspecţiilor pentru susţinerea gradelor didactice, pentru  
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asigurarea ritmicităţii şi continuităţii îndrumării metodice şi de specialitate. 

SITUAŢIA STATISTICĂ privind cadrele didactice înscrise la perfecţionare prin acordarea 

definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice în semestrul I al anului şcolar 2021-2022: 

Grad didactic /sesiunea Număr cadre 

didactice înscrise 

Gr. II_2020-2022 162 

Gr. II_2021-2023 73 

Gr. I_2020-2022 120 

Gr. I_2022-2024 75 

Definitivat 2022 150 

TOTAL 576 

 

Gradul didactic  I, sesiunea 2022-2024  

Numărul de dosare trimise în luna ianuarie 2022 către universități pentru gradul I sesiunea 2022-2024 

este următorul:  

- Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi: 26 dosare 

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași: 1 

- Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava: 39 dosare 

- Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iaşi: 4 dosare 

 Definitivat și profesori debutanți 

• O atenţie deosebită a fost acordată tinerilor debutanţi prin implicarea în sprijinirea lor a cadrelor 

didactice cu experienţă la catedră, responsabililor comisiilor metodice, conducerii unităţilor şcolare 

şi a inspectorilor de specialitate.  A fost pregătită o bază de date și a fost realizate inspecții de 

specialitate pentru consilierea cadrelor didactice debutante. 

• A fost organizată înscrierea pentru examenul de definitivare în învățământ_2022, conform 

Metodologiei și Calendarului pentru definitivarea în învăţământ aprobat prin OME 

nr.5239/09.09.2021. In luna octombrie au fost depuse la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 150 

dosare de înscriere, dintre care 1 dosar/candidat a fost respins pentru neîndeplinirea condițiilor de 

vechime la catedră. Au fost repartizate inspecțiile de specialitate conform prevederilor metodologiei 

pentru definitivare în învățământ.  
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      SITUAŢIA STATISTICĂ privind realizarea inspecțiilor pentru Definitivat, în primul semestru al 

anului școlar 2021-2022 

Definitivat 2022 

 

Număr inspecții programate Număr inspecții 

realizate 

150 62 

 

4. Activitatea de formare prin CCD Botoșani  

La nivelul ISJ Botoșani şi CCD Botoșani, ca furnizor de formare, s-a urmărit creşterea capacităţii  

locale de a dezvolta şi furniza programe de formare continuă şi de perfecţionare de calitate adaptate 

nevoilor, care să conducă la îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, asigurând formarea şi 

dezvoltarea competenţelor profesionale.  

Oferta programelor de formare a fost realizată  în baza rezultatelor analizei făcute de către CCD 

în rândul cadrelor didactice din județ. Oferta de formare a cuprins atât programe avizate, cât şi programe 

acreditate ME, programe acreditate CNFP, ceea ce a facilitat accesul cadrelor didactice la  programe de 

perfecţionare în funcţie de specialitate şi de specificul activităţilor desfăşurate. De remarcat faptul că 

oferta de formare odată la 5 ani corespunde disciplinelor de studiu, răspunzând din acest punct de vedere 

nevoilor de formare ale tuturor cadrelor didactice.  

5. Situaţia perfecţionării periodice a cadrelor didactice  odată la 5 ani 

Programele de perfecţionare periodică odată la 5 ani asigură dezvoltarea sistematică a 

personalului didactic şi sunt integrate în sistemul recunoaştere, echivalare şi  acumulare a creditelor 

transferabile. A fost realizată o monitorizare a  formării din ultimii 3 ani realizându-se o bază de date a 

care oferă informaţii asupra situației existente și asupra nevoii de formare.  

In semestrul I al anului școlar 2021-2022 pe lângă participările la programele de formare oferite 

de alți furnizori cadrele didactice au participat la cursuri de formare prin programe acreditate si avizate 

ale CCD Botoșani. 

6. Echivalarea pe baza ECTS/SECT a studiilor de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare 

de licență 

              În vederea aplicării Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau Institutul pedagogic cu durata de 

3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice absolvente ale acestor studii au solicitat 

echivalarea studiilor superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă, în vederea ocupării unei funcţii 

didactice în specialitate, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 
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3. ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ  

 

 

CURRICULUM-UL LA DECIZIA ȘCOLII (CDȘ/CDL) 

 În anul școlar 2021-2022, comparativ cu anii școlari anteriori, numărul de opționale la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani a scăzut, conform tabelului de mai jos:  

Anul 

școlar 

Număr opționale 

(total) 

Unități școlare din mediul 

urban 

Unități școlare din mediul 

rural 

2018 - 2019 1381 727 654 

2019 - 2020 1189 546 643 

2020 - 2021 1243 533 710 

2021 - 2022 1142 557 585 

 

Numărul de disciplinele opționale aprobate pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean Botoșani 

Nr. 

crt. 
Disciplina Număr CDȘ 

Unități școlare din 

mediul urban 

Unități școlare 

din mediul rural 

1 Educație timpurie 328 145 183 

2 Învățământ primar 87 39 48 

3 Limba și literatura română/ Limba latină 177 71 106 

4 Limbi moderne 121 54 66 

5 Matematică 122 71 51 

6 Fizică 21 13 8 

7 Chimie 27 22 5 

8 Biologie 43 30 13 

9 Istorie 38 17 21 

10 Geografie 40 19 21 

11 Discipline socio-umane 16 12 4 

12 Religie 6 3 3 

13 Arte 14 14 - 

14 Educație fizică și sport 20 20 - 

15 Informatică/TIC 17 17 - 

16 Discipline tehnice 17  5 12 

17 Învățământ special 45 2 0 

18 Educație permanentă și activități 

extrașcolare  

3 3 - 

 TOTAL 1142 557 585 

 

RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE (RED) 
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 În semestrul I, anul școlar 2021-2022, comparativ cu anul școlar trecut, numărul de resurse educaționale 

deschise (RED) la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani a scăzut, conform tabelului de mai jos:  

 

Anul 

școlar 

Număr resurse 

educaționale deschise – 

semestrul I 

Unități școlare din mediul 

urban 

Unități școlare din mediul 

rural 

2020 - 2021 233 224 9 

2021 - 2022 96 89 7 

  

Numărul de resurse educaționale deschise (RED) aprobate în semestrul I, anul școlar 2021-2022 la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 

Nr. 

crt. 
Disciplina Număr RED 

Unități școlare din 

mediul urban 

Unități școlare 

din mediul rural 

1.  Educație timpurie 3 3  

2.  Învățământ primar 36 31 5 

3.  Limba și literatura română/ Limba latină 2 2  

4.  Limbi moderne 8 8  

5.  Matematică 17 17  

6.  Fizică 10 10  

7.  Chimie - -  

8.  Biologie 5 5  

9.  Istorie 8 8  

10.  Geografie 1 1  

11.  Discipline socio-umane 1 1  

12.  Religie 0 0  

13.  Arte - -  

14.  Educație fizică și sport - -  

15.  Informatică/TIC 1 1  

16.  Discipline tehnice 1 1  

17.  Învățământ special - -  

18.  Educație permanentă și activități 

extrașcolare  

3 1 2 

 TOTAL 96 89 7 

 

BANI DE LICEU 

• Înainte de contestații a fost aprobat  un număr de  1278 beneficiari în Programul Național ,, Bani de liceu” 

• După contestații numărul beneficiarilor în  Programul  Național ,, Bani de liceu” a crescut la 1298   

• La sfârsitul lunii decembrie 2021 numărul beneficiarilor în  Programul  Național ,, Bani de liceu”  a scăzut 

la  1278. 

• In luna SEPTEMBRIE 2021 - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale 

din cadrul ME a făcut verificări la 2 elevi beneficiari ai Programului Național ,, Bani de liceu” iar in luna 

OCTOMBRIE 2021 s-au făcut verificări la 13 elevi beneficiari ai acestui program. 
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BURSE ȘCOLARE 

La SFÂRȘITUL SEM. I-  au fost acordate: 

1. BURSE DE PERFORMANȚĂ – 73 elevi 

2. BURSE DE MERIT – 2556 elevi 

3. BURSE DE STUDIU – 493 elevi 

4. BURSE SOCIALE – 2320 elevi 

 

ABSENTEISM/ABANDON ȘCOLAR 

            La sfârșitul semestrului I un număr de 453 de elevi sunt în situația de abandon școlar. 

 

ELEVI CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

La sfârșitul SEMESTRULUI I un număr de 5965 de elevi sunt cu unul sau ambii părinți plecați în 

străinătate. 

 

ALTE ASPECTE  - Comisia de violență: 

La ISJ botoșani sunt înregistrate 29 de cazuri de vilență fizică, 21 accidente rutiere ușoare și 3 accidente 

rutiere grave,  cu înstiințări de la IPJ. În 8 cazuri sunt deschise dosare penale. 

În 28 de cazuri avem informări cu măsurile luate la nivel de școală. 
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CAPITOLUL IV 

Forme și alternative educaționale 

➢ Învățământul profesional și tehnic 

➢ Învățământul particular și alternativele educaționale 

➢ Educație permanentă și activități extrașcolare 

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 

În anul școlar 2021-2022, semestrul I, s-au realizat 30 de clase a IX-a la învțămîntul liceal  

tehnologic cu frecvență zi, din care  10 clase profil tenic, 11 clase profil servicii și 9 clase  profil resurse 

naturale și protecția mediului, cu un total de 696 de elevi. 

În semestrul I, au funcționat în cadrul învățământului liceal tehnologic cu frecvență zi - 31 de 

clase a X-a,  36 clase a XI-a și 46 de clase a XII-a, cu un total de 2798 de elevi.  

Astfel, învățământul liceal tehnologic cu frecvență zi a totalizat în semestrui I al anului școlar 

2021-2022 un număr de 3494 de elevi. 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care doresc să-și completeze studiile, în județul Botoșani  s-

a organizat învățământ cu frecvență seral, filieră tehnologică. În acest sens au funcționat 4 clase a XI-a, 

4 clase a XII-a și 3 clase a XI-a, totalizând un număr de 355 de persoane care au șansa de a căpăta 

competențe profesionale sporite în domeniul Industriei textile și pielăriei, agriculturii și protecției 

mediului. 

Învățământul profesional de 3 ani a totalizat un număr de 134 de clase cu un total de 3011 elevi, 

din care 35 de clase a IX-a, cu 798 de elevi. 

Având în vedere acest lucru, în luna septembrie au fost înregistrați 2909 elevi eligibili pentru 

acordarea sprijinului financiar “Bursă profesională”, în cuantum total de 336967 RON. 

Învățământul postliceal de stat a fost reprezentat în cadrul Colegiului Economic “Octav 

Onicescu” Botoșani, cu o clasă, anul I, domenil Economic, Specializarea  Asistent de gestiune și o clasă, 

anul II,  domeniul Textile-pielărie, specializarea- Creator proiectant îmbrăcăminte, la Liceul “Alexandru 

cel Bun” Botoșani. 

Învățământul postliceal particular are 11 clase, anul I, 9 clase anul II și 10 clase anul III, cu un 

total de 768 de cursanți în domeniul sanitar. 

Elevii cu dizabilități, care nu pot fi școlarizați în cadrul învățământului de masă, au fost cuprinși 

în cele două școlile speciale, care au totalizat 4 clase a IX-a, 3 clase a X-a, 3 clase a XI-a și 3 clase a 

XII-a, cu un total de  152 elevi. 
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2.  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR ȘI ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR 

Structura reţelei unităţilor de învăţământ particular din judeţul Botoşani, în anul şcolar 

 2021 – 2022, pe niveluri de învăţământ : 

A. NIVEL PREŞCOLAR 

3 unități de învățământ cu nivel preșcolar, 3 acreditate; 

➢ Școala Gimnazială Cornerstone Dorohoi (3 grupe – 67 preșcolari), acreditată; 

➢ Grădinița Sand Belle (2 grupe – 67 preșcolari), acreditată;  

➢ Grădinița cu PP Girotondo ( 2 grupe – 56 preșcolari), acreditată;  

o Total 7 grupe - 190 preșcolari. 

 

B. NIVEL PRIMAR 

Școala Gimnazială Corner Stone, filială a Asociației HCI, Dorohoi (5 clase; 111 elevi), nivel acreditat. 

 

C.NIVEL GIMNAZIAL 

➢ Şcoala Gimnazială Cornerstone Dorohoi (4 clase; 89 elevi),  nivel acreditat. 

 

D. NIVEL LICEAL 

➢ Liceul Teoretic „Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt” Botoșani (2 clase învățământ 

liceal cu frecvență de zi - 37 elevi; 10 clase - învățământ cu frecvență redusă; 304 elevi), 

profil uman, specializarea filologie - acreditată. 

 

E. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

➢ Școala Profesională de Cooperație Botoșani (12 clase zi cu 295 elevi), învățământ 

profesional cu durata de 3 ani, domeniul de calificare: Turism și alimentație; Estetica și 

igiena corpului omenesc, meserii: bucătar, ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație și frizer-coafor-manichiurista-pedichiurist. 

 

F. NIVEL POSTLICEAL 

4 unități de învățământ cu nivel postliceal, din care 3 unități acreditate și 1 unitate autorizată; total 

învățământ postliceal sanitar: 40 clase / 1017 elevi: 

 

➢ Școala Postliceală „Prof. Dr. Enescu Longinus” Botoșani  

11 clase / 302 elevi 

Calificări profesionale:  
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Asistent Medical Farmacie (calificare profesională acreditată)  

Asistent Medical Generalist(calificare profesională acreditată)  

 

➢ Liceul Teoretic Centrul de Studii ,,Stefan cel Mare și Sfânt” Botoșani; 

14 clase / 348 elevi 

Calificări profesionale:  

Asistent Medical Farmacie (acreditată) 

Asistent Medical Generalist(acreditată) 

Asistent medical de balneofiziochinetoterapie şi recuperare (acreditata)  

 

➢ FEG Education Dorohoi 

7 clase / 186 elevi 

Calificări profesionale:  

Asistent Medical Farmacie (acreditată),  

Asistent Medical Generalist(acreditată),  

 

➢ FEG Education Botoșani 

5 clase /  117 elevi 

Calificări profesionale:  

Asistent Medical Generalist(autorizată),  

Asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare (autorizată); 

 

Cifra de școlarizare în învățământul particular aferenta anului școlar 2021 - 2022 

 
Învățământ 

particular autorizat 

Învățământ 

particular acreditat 

Total 

pe 

nivel 

Copii în învățământul preșcolar   190 190 

Elevi în învățământul primar   111 111 

Elevi în învățământul gimnazial   89 89 

Elevi în învățământul profesional   295 295 

Elevi în învățământul liceal    339 339 

Elevi în învățământul postliceal, 117 836 957 

• din care, elevi în învățământul sanitar 117 836 957 

Total general 117 1861 1978 
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ALTERNATIVELE EDUCAŢIONALE 

Apărând ca o pluralitate de orientări, de proiecte pedagogice mai mult sau mai puțin apropiate de 

particularitățile și dezideratele educabililor, ca și de cerințele vieţii sociale, învățământul alternativ 

presupune existenta unor instituții școlare, pe lângă sistemul de învățământ oficial organizat de stat, care 

oferă o nouă variantă de instruire și educare, propunând alte conținuturi, strategii educaționale și forme 

de evaluare, considerate ca reprezentând un progres pedagogic. Sistemele alternative de instruire 

reprezintă moduri diferite de abordare a procesului instructiv-educativ, care se întâlnesc atât la nivelul 

instituțional, cât și la nivelul procesualității și metodologiei didactice. 

La începutul secolului XX au apărut noi curente pedagogice care au marcat o reorientare a teoriei 

pedagogice și a practicii educaționale – de la centrarea activității de educație pe educator la una care pune 

în centrul preocupărilor copilul cu trebuințele și interesele sale. 

Avantajele acestor alternative educaționale sunt multiple: 

• dezvoltă grija fată de copil pentru formarea sa armonioasă, echilibrată; 

• promovează, în esență, acele teorii și practici pedagogice care, în loc să se impună din exteriorul 

copilului, se dezvoltă plecând de la nevoile acestuia, de la dorințele și posibilitățile sale; 

• vizează respectarea copilului, valorificarea ritmului său de dezvoltare, a sensibilității, autonomiei 

și înclinațiilor naturale ale acestuia, pe baza unor modele nondirectiviste;  

• pun accentul nu pe considerații teoretice, ci pe problema personalității fiecăruia dintre cei educați. 

 

În județul Botoșani funcționează două alternative educaționale: 

 

Alternativa „Step by step” în învățământul preșcolar și învățământul primar 

 

Alternativa „Planul Jena” în învățământul preșcolar. 

 

➢ 4 grădinițe cu alternativa „Step by Step” – 25 grupe, 746 copii; 

o Grădinița cu Program Prelungit nr.19 Botoșani – 6 grupe 225 copii  

o Grădinița cu Program Prelungit nr.22 Botoșani – 11 grupe 300 copii 

o Grădinița cu Program Prelungit nr.23 Botoșani – 7 gupe 200 copii 

o Grădinița „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi -1 grupă  21 copii 

 

➢ 5 grădinițe  „Planul Jena” - 14 grupe, 334 copii  

o Grădinița PP Șotron Botoșani  8 grupe -210 copii 

o Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni, cu următoarele structuri: 6 grupe -114 copii 

o Grădinița cu Program Normal Vlădeni  

o Grădinița cu Program Normal Brehuiești 

o Grădinița cu Program Normal Huțani 
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o Grădinița cu Program Normal Mândrești 

 

➢ 7 unități cu învățământ primar „Step by Step” - 30 clase, 711 elevi  

o Liceul Pedagogic "Iorga" Botoșani  6 clase – 159 elevi 

o Școala Gimnaziala "Gr.Antipa" Botoşani 5 clase -142 elevi 

o Școala Gimnaziala nr.7 Botoșani  4 clase -78 elevi 

o Școala Gimnaziala nr.12 Botoșani  4 clase - 106 elevi 

o Școala Gimnaziala „Al I.Cuza” Dorohoi -5 clase 105 elevi 

o Școala Gimnaziala „M .Kogălniceanu” Dorohoi 1clasă -25 

o Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona  5 clase -109 elevi 

 

EVOLUŢIA ALTERNATIVELOR EDUCAŢIONALE ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

Număr grupe/clase învățământ alternativ   

Anul școlar  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Alternativa Plan 

Jena/preșcolar 10 11 13 13 14 14 

14 14 

Alternativa Step by 

Step/preșcolar 18 19 23 23 24 25 

25 25 

Alternativa Step by 

Step/primar 27 26 25 26 27 27 

28 30 

 

Unul dintre obiectivele prioritare ale Compartimentului Management Instituțional al 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani - Învățământ particular și alternative educaționale,  pentru anul 

școlar 2021 – 2022,  este  susținerea pluralismului educațional. 

 

3. EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

În anul școlar 2021-2022, semestrul I, la nivelul județului Botoșani s-au raportat un număr de 102 

proiecte înscrise în Calendarul Activităților Educative Județene 2022 din diverse domenii cultural 

artistic- arte vizuale, culturi și civilizații, literatură, dans, teatru, folclor, tradiții, obiceiuri, muzică, 

ecologie și protecția mediului, educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, educație rutieră, domeniile 

sportiv, tehnic, științific, intercultural. Dintre proiectele educative derulate în contextul pandemiei Covid-

19, în format online, menționăm exemple de bune practici. 
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În acest an școlar, semestrul I Săptămâna Educației Globale s-a desfășurat în perioada 15-21 

noiembrie 2021, iar tema de anul acesta a fost “It’s our world! Let’s take action together!” În cadrul 

Săptămânii Educației Globale, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Botoșani, mii 

de elevi și sute de cadre didactice s-au implicat, pentru a desfășura activități educative. Au fost raportate 

peste 800 de activități organizate în unitățile de învățământ din județ. Situația arată cât de mare a fost 

dorința tuturor celor implicați în educație de a desfășura activități educative. Au fost implicați 15.960 de 

preșcolari și elevi, coordonați de 1.050 de cadre didactice, cărora li s-au alăturat 39 de instituții 

guvernamentale, 27 de ONG-uri, împreună organizând 787 de activități cu copii. Au fost realizate 857 

de materiale educative: flyere, broșuri, pliante, prezentări video sau PowerPoint, proiecte, afișe, etc. 

Elevii s-au implicat în dezbateri interactive, și-au exprimat opinia cu privire la diverse probleme actuale: 

poluarea, protecția mediului, stilul de viață sănătos, bullying-ul sau comportamentul civilizat.  

Punctele tari ale activităților organizate în Săptămâna Educației Globale 2021 au 

fost:  implicarea unui număr mare de cadre didactice si elevi în activități; implicarea partenerilor 

educaționali: ONG-uri, instituții guvernamentale și non-guvernamentale, implicarea 

părinților,  potențialul artistic și creativ al elevilor, conștientizarea rolului de cetățeni într-o lume 

globalizata, înțelegerea cauzelor si efectelor problemelor majore care afectează lumea, diversitatea 

activităților și tematicii sau participarea activă a elevilor”. Diversitatea activităților organizate a reușit 

să răspundă nevoilor diverse ale elevilor, în concordanță cu temele propuse la nivel european. Săptămâna 

Educației Globale a încurajat elevii și cadrele didactice să exploreze activități educaționale pentru 

cetățenie globala. A fost o ocazie pentru a aborda probleme legate de diversitate și inegalitate la nivel 

local si la nivel global, cu o înțelegere a problemelor de bază ale cetățeniei globale. Activitatea a avut 

impact pozitiv, elevii au participat și au conștientizat problemele actuale de mediu, după cum reiese din 

declarațiile copiilor participanți: „Mi-a plăcut, deoarece este bine să integrăm în comportamentul 

nostru asertivitatea.”, ”M-a făcut să vreau să-mi îmbunătățesc relația cu părinții”, „Am învățat că 

drogurile nu sunt sănătoase.”, „Am înțeles cum putem preveni traficul de persoane.”, „Am învățat cum 

să ne protejăm în mediul online.”, „Am învățat că doar împreună putem schimba lumea în bine”, „Este 

lumea noastră! Să acționăm împreună! ”,, Lumea noastră este formată de gândurile, acțiunile, emoțiile 

tuturor. Împreună o putem face mai bună!”. 
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Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cadrele didactice și elevii din unitățile școlare din județ au dedicat 

un moment de colinde pe data de 17 decembrie 2021 și 21 decembrie 2021 la sediul Inspectoratului 

Școlar Județean Botoșani.La această activitate au participat un număr de 450 de participanți din 17 de 

unități școlare. 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ DIN ACTIVITATEA ȘCOLILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE: 

 

- Popularizarea, la nivelul tuturor unităților școlare a importanţei zilei de 1 decembrie (Ziua 

Naţională a României şi Ziua Mondială de combatere HIV/SIDA) și a informaţiilor de interes cu 

privire la echinocţiul de toamnă (22.09.2021) şi solstiţiul de iarnă (21.12.2021)., Săptămâna 

Educației Globale, activități specific sărbătorilor de iarnă 

 

- Participarea la activitatea „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, organizată deMinisterul 

Educației și UNICEF în România – octombrie 2021 

 

- Participarea Concursul naţional „Jocurile Olimpice in imaginaţiacopiilor", desfăşurat de 

Comitetul Olimpic Român - prin Academia Olimpică Română (A.O.R.) in parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei 

 

- Participarea, pe tot parcursul semestrului I al anului școlar, a elevilor claselor V-XII, coordonați 

de profesorii diriginți și coordonatorul educativ, la concertele permanente ale Filarmonicii de Stat 

Botoșani, la piesele  Teatrului Mihai Eminescu și ale Teatrului pentru Copii Vasilache 

 

- Mediatizarea activităților extrașcolare și extracurriculare în comunitate prin mass-media 

 

- Înscrierea elevilor la proiectele derulate de organizația “Junior Achievement”, cu scopul 

implementării unor programe internaționale 

 

- Participarea la activitățile din cadrul programelor Erasmus + 

 

- Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio 

profesionale şi integrării sociale optime 

 

- Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, violenţă verbală şi fizică etc. 

 

- Eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, entice. 
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- Formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin 

responsabilizarea elevilor 

 

- Incurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar 

 

- Existența protocoalelor de colaborare cu numeroși factori comunitari, instituții ale statului (IPJ, 

DSP, ISJ, DGASPC, CPECA) 

 

- Desfăşurarea unui număr mare de activităţi culturale care le oferă elevilor posibilitatea să 

interacţioneze cu scriitori şi personalităţi  

 

- Existenţa unor cluburi de teatru (Drama Club, Katharsis , debate (Ghilotina), fotografie (Foto 

Club ATL) care să le permită elevilor valorificarea talentelor 

 

- Implicarea în activităţi de voluntariat 

 

- Participarea activă la activitățile din cadrul proiectelor și competițiilor aprobate în Calendarul 

Activităților Educative Județene, Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 

dar și în Calendarul Activităților Naționale 2022 

 

 

Au fost avizate un număr de 102 proiecte și competiții școlare județene cuprinse în Calendarul Activităților 

Educative Județene 2022 https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2021/12/Calendar-Activitati-Educative-

Judetene-2022.pdf , un număr de 51 de proiecte și concursuri cuprinse în Calendarul Activităților Educative 

Regionale și Interjudețene 2022 https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2022/01/Calendarul-

Activitatilor-Educative-Regionale-si-Interjudetene-2022-1.pdf  și 3 proiecte cuprinse în Calendarul 

Activităților Educative Naționale 2022 https://isjbotosani.ro/wp-

content/uploads/2022/01/Calendarul-Activitatilor-Nationale-2022.pdf  

Au fost încheiate un număr de 40 de protocoale ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani cu  

diferite instituții ale statului, dar și organizații instituționale guvernamentale și nonguvernamentale 

la începutul semestrului I, an școlar 2021-2022. 

              Au fost susținute în semestrul I al anului școlar 2021-2022 activitați /acțiuni în domeniul 

prevenirii consumului de droguri, pe linia prevenirii și combaterii infractionalității și victimizării în 

mediul școlar, precum și a prevenirii traficului de persoane, în parteneriat cu Centrul de Prevenire,  
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Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani,  în conformitate cu prevederile Planului Teritorial Comun 

de Acțiune 2021-2022 pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic 

şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, alături de Instituţia Prefectului, IPJ Botoşani, IJJ Botoşani, ISJ Botoşani, Poliţia Locală 

Botoşani: 

Proiecte naţionale: 

1. Proiectul Naţional “Necenzurat” - Proiectul urmăreşte formarea la copiii de 12-14 ani a unor 

abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul 

de tutun, alcool şi droguri. 

Număr şcoli implicate în proiect – 46 

Număr clase participante – 62 

Număr elevi participanţi – 1590 

Număr de cadre implicate - 59 

2. Proiectul Naţional “Cum să creştem sănătoşi” - Acest proiect presupune formarea de deprinderi 

de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară (grădiniţă grupa mare) şi şcolară mică (clasa 

pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, 

mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de tigară, alcool şi medicamente fără prescripţie 

medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor. 

 Număr şcoli implicate în proiect – 24 

 Număr clase participante – 28 

 Număr elevi participanţi – 288 

 Număr de cadre implicate - 44 

3. Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“ - Este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor 

emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe 

conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a 

face faţă presiunii grupului, abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. 

  Număr şcoli implicate în proiect – 18 

  Număr clase participante – 21 

  Număr elevi participanţi – 545 

  Număr de cadre implicate - 27 
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4. Proiectul Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG“ - Proiectul reprezintă un concurs naţional 

în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi 

atitudinile lor în legătură cu consumul 

În perioada supusă raportării s-a realizat jurizarea fazei judeţene a Concursului Naţional Mesajul Meu 

Antidrog.  

 Număr şcoli implicate în proiect –1 9 

 Număr clase participante –19 

 Număr elevi participanţi – 475 

 Număr de cadre implicate -19 

5. Proiectul Naţional „FRED goes NET“- Acest proiect se adresează elevilor care deja au 

experimentat consumul de droguri, în vederea reflectării asupra propriului comportament de consum şi 

asupra situaţiilor care conduc la acest comportament şi a confruntării consumatorilor „începători” de 

droguri cu limite personale 

  Număr şcoli implicate în proiect – 7 

  Număr clase participante – 7 

  Număr elevi participanţi – 113 

  Număr de cadre implicate - 14 

6. Proiectul Naţional ,,Eu şi Copilul MEU”- Acest proiect are ca obiectiv formare familială în 

abilităţi educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri, scopul fiind creşterea 

factorilor familiali de protecţie şi reducerea factorilor familiali de risc faţă de consumul de tutun, alcool 

şi droguri la preadolescenţi. 

  Număr şcoli implicate în proiect – 10 

  Număr clase participante – 10 

  Număr elevi parinţi – 126 

  Număr de cadre implicate - 10 

 

Campanii naţionale: 

1. Campania Ziua Naţinală Fără Tutun -17 noiembrie 2021 - Au fost realizate un nr. de 4 activităţi 

cu un nr de 351 beneficiari, 15 cadre didactice implicate. 
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2. Campania FIICE - Au fost realizate un nr. de 2 activităţi de prevenire în Centrele de Plasament 

din cadrul DGASPC Botoşani, la care au participat un nr. de 55 copii şi  doi instructori de 

educatie. 

3. Campania FII LIBER -  Au fost realizate un nr. de 4 activităţi în comunitate cu un nr de 600 

beneficiari. 
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CAPITOLUL V 

Colaborare interinstituțională 

➢ Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

➢ Activitatea Casei Corpului Didactic Botoșani 

➢ Activitatea Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani 

➢ Activitatea Centrului Județean de Excelență Botoșani 

➢ Activitatea Palatului Copiilor Botoșani 

➢ Activitatea Clubului Copiilor Dorohoi 

➢ Activitatea Clubului Sportiv Școlar Botoșani 

1. INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, PROGRAME DE 

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

În semestrul I, din anul şcolar 2021-2022, în domeniul proiectelor educaţionale, menţionăm 

următoarele aspecte: 

COORDONARE / GESTIONARE PROGRAME 

➢ Coordonarea / gestionarea acţiunilor pe care unitățile de învățământ şi personalul didactic din 

judeţ le-au  organizat în cadrul cooperării cu instituţii similare din străinătate, precum şi a 

activităţilor de diseminare şi valorizare a bunelor rezultate şi a produselor proiectelor: 

Proiecte finanţate derulate/ în derulare1: 

Denumire 

Program 

Tip proiect Nr. proiecte 

aflate în derulare1 

2021-2022 

Erasmus + Proiecte de Mobilitate 

 (Actiunea cheie 1) – Educaţie școlară – KA 101 

8 

Erasmus + Proiecte de Mobilitate 

 (Actiunea cheie 1) – Formare profesională-VET – KA 102 

6 

Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic şcolar (Acţiunea cheie 2) – 

Parteneriate  de schimb interşcolar – KA229 

25 

Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic şcolar (Acţiunea cheie 2) –

Parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune 

practici/pentru susţinerea inovării – KA 201 

6 

Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic (Acţiunea cheie 2) - 1 

http://www.edu.ro/
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Parteneriate strategice în domeniul formării profesionale-

VET – KA 202 

ROSE ROSE 22 

POCU POCU 4 

Programe de 

cooperare 

transfrontalieră 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 

2014-2020  

Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-

2020  

2 

Total 74 

1 Informaţii în curs de actualizare, conform rapoartelor/adreselor transmise de unităţile școlare 

 

Alte programe implementate de unităţile de învăţământ: 

• Program “Şcoala de acasă”; 

• Program “Educaţia în siguranţă”; 

• Program “Școala după şcoală”; 

• Program “Școala încrederii”; 

• Program “Povestea”; 

• Program eTwinning. 

 

INFORMARE, COMUNICARE, CONSILIERE, ORGANIZARE, PARTICIPARE: 

- A fost asigurată informarea/promovarea programelor educaţionale europene (Erasmus+, granturi 

SEE). 

- A fost asigurată informarea cadrelor didactice în vederea participării la activităţile de (in)formare, 

la atelierele de lucru pentru scriere de proiecte educaţionale/ evenimentele de diseminare şi de valorizare. 

- Au fost transmise adrese în unitățile de învățământ privind implementarea programului 

Erasmus+, scrisori metodice. 

- Au fost promovate: 

o evenimentele organizate de ANPCDEFP; 

o Euro Quiz 

o Ziua Europei; 

o Gala Proiectelor Creatori de educaţie 

o “Europa ta, părerea ta”; 

http://www.edu.ro/
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Au fost utilizate următoarele metode/ instrumente/ canale de comunicare: 

− activităţi de (in)formare, ateliere de lucru, activități de diseminare/valorizare  

− site-ul I.Ș.J. Botoșani; https://isjbotosani.ro/categorie/proiecte-europene; 

− Facebook: Disseminate European Projects: 

https://www.facebook.com/groups/disseminateprojects/; comunicate de presă 

− consiliere/ consultanţă privind accesarea şi implementarea proiectelor educaţionale europene 

− consiliere de câte ori a fost necesar, membrilor echipelor de proiect, responsabililor de proiecte 

educaţionale, celor care au avut proiecte în derulare sau au depus aplicaţii 

− activităţi în cadrul proiectelor implementate de I.Ş.J. Botoşani. 

 

Acţiuni de promovare a programului/ transmitere de informaţii/ acordare de consultanţă = 2 acţiuni: 

Nr. 

crt. 

Tip de eveniment 

(seminar, workshop, 

conferinţă etc.) 

Loc de 

desfăşurare 

Data Număr de 

participanţi 

Categorii 

reprezentate 

1.  Activitate de (in)formare și 

de consiliere, promovare/ 

diseminare/ valorizare 

activitate de informare și 

de consiliere, proiecte 

europene  

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Botoşani// 

online 

11.10.2021 25 - unităţi de 

învăţământ  din Botoşani 

-responsabilii de 

proiecte educaţionale 

europene din unităţile 

de învăţământ, 

directori 

2.  Activitate de (in)formare/ 

promovare/ diseminare/ 

valorizare, atelier de lucru  

pentru scriere de proiecte 

educaţionale  (Erasmus+, 

alte tipuri de programe) 

şcoala Cristeşti/ 

cu prezenţă 

fizică 

29.10.2021 6 - cadre didactice 

3.  Activitate de (in)formare și 

de consiliere, promovare/ 

diseminare/ valorizare 

activitate de informare și 

de consiliere, proiecte 

europene  

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Botoşani// 

online 

25.03.2021 12 -responsabili proiecte 

educaţionale  

-cadre didactice 

-directori 

unităţi de învăţământ din: 

Prăjeni, Hăneşti, Roma, 

Darabani 

 

Monitorizarea proiectelor în derulare 

Au fost utilizate următoarele metode și instrumente de monitorizare: 

http://www.edu.ro/
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- discuţii în timpul întâlnirilor de lucru online, al vizitelor de monitorizare online; 

- consiliere/consultanţă (face to face, telefonic, e-mail); 

- aplicare de chestionare, fişe de proiect; 

- transmiterea de rapoarte periodice şi/sau articole de către persoanele de contact; 

- adrese;  

- activităţi de diseminare/valorizare online; 

- şedinţe/întâlniri  de lucru online. 

 

Următoarele proiecte pot fi considerate bune practici:  

Inovaţie 

- 4 profesori din Botoşani (Teodora Grapan – Şcoala Dobîrceni, Atodirese Ana- Maria – Şcoala 12, 

Pintilei Aurelian – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Păduraru Daniela – Şcoala “Ştefan cel Mare”) 

au fost premiaţi la nivel naţional la Creatori de educaţie. 

Impact 

- Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Ioan Iacob”Dorohoi ”  Living in a box: Our European  

Heritage Museum”, 

Impact deosebit asupra elevilor, cadrelor didactice , comunității locale, naționale și internaționale prin 

mediatizarea paginii de Etwinning a proiectului https://live.etwinning.net/projects/project/190923  

nr de referință: 2019-1-DE03-KA229-059765_2 

- Școala Gimnazială nr. 17 Botoşani, Proiect Let's sharpen our minds and enrich our lives by  

creating a European TV Channel!, Nr. 2019-1-EL01-KA229-062647_2 

Proiectul are potenţial de impact asupra elevilor, instituţiei beneficiare, altor instituţii similare, 

comunităţii în ansamblu, în sensul producerii de schimbări vizibile, în bine.  

Activităţile realizate prin proiect încurajează alte persoane şi organizaţii să se implice în proiecte similare.  

Lucrul în echipe internaţionale în cadrul activităţilor (inclusiv online) este un punct forte. 

Elevii au fost cei care au susţinut ateliere de lucru pentru profesori şi elevi, fie că a fost vorba de STEM 

la ciclul primar, fie de storytelling, chain stories sau prezentare de carte, atelier lingvistic etc. 

Tot elevii au diseminat activităţile, unii discutând despre importanţa elevilor ca protagonişti, a 

http://www.edu.ro/
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colaborării, în cadrul evenimentului de formare etwinning eTwinning schools : students as protagonists. 

Și-au asumat rolul de experţi şi au împărtăşit celor 150 de participanţi la curs de ce este importantă 

colaborarea, cum e să lucrezi în aceeaşi echipă cu profesori, ce învăţăm nou prin astfel de proiecte etc. 

Toate interviurile lor, filmate de părinţi, acasă, au fost încărcate într-un Wakelet comun realizat de cei 2 

moderatori ai cursului (Popa Loredana şi un ambasador din Grecia, nu din şcoala coordonatoare, însă). 

 

Recomandări făcute în cadrul consultanțelor face to face, după caz : 

- mai bună comunicare şi colaborare între persoana de contact, membrii echipei de implementare 

şi conducerea unităţii de învăţământ; 

- păstrarea în Portofoliul proiectului a documentelor tehnice şi financiare ; 

- implementarea proiectelor conform ghidurilor şi documentelor specifice în vigoare; 

- utilizarea instrumentelor IT stabilite prin contractul încheiat cu ANPCDEFP; 

- respectarea identităţii vizuale în orice comunicare sau material vizual, conform cerinţelor din 

contractul încheiat cu ANPCDEFP; 

- contactarea ANPCDEFP, în cazul în care există probleme/obstacole întâmpinate în 

implementarea proiectelor. 

 

Valorizarea proiectelor 

-diseminarea rezultatelor învăţării şi produselor proiectelor (tipuri de acţiuni): 

- activităţi de (in)formare, ateliere de lucru, activități organizate de I.Ş.J. Botoşani, C.C.D. Botoşani 

şi de unitățile de învățământ; 

- site-ul I.Ș.J. Botoșani; https://isjbotosani.ro/categorie/proiecte-europene; 

- pagina web a școlilor: 

o https://www.liceuldarabani.ro/index.php/proiecte 

o http://www.scoaladobirceni.ro/prezentare/Scoala_Dobarceni/info/Programe_Proiecte.ht

ml  

o http://www.scoaladobirceni.ro/aparitii_in_presa/ 

o http://stefanluchian.eu/category/proiect-erasmus/  

o http://stefanluchian.eu/wp-content/uploads/2021/05/19-februarie-2021.pdf 

http://www.edu.ro/
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- site-urile/blog-urile proiectelor ; 

- TwinSpace; https://live.etwinning.net/projects/project/190923  

                    https://twinspace.etwinning.net/145134/home  

- Facebook: 

o Disseminate European Projects: https://www.facebook.com/groups/disseminateprojects/ 

o https://www.facebook.com/groups/729901117476229 

o https://www.facebook.com/Liceul-de-Art%C4%83-%C5%9Etefan-Luchian-

Boto%C5%9Fani-279744346370 

o https://www.facebook.com/279744346370/posts/10157112392786371/  

- Gala Proiectelor cu ocazia Zilei Educaţiei; 

- articole în presă: 

o Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” Botoșani a câștigat un proiect 

Erasmus+ cu finanțare europeană! | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Botoșani 

(seminarulbotosani.ro) 

o Proiecte europene – ERASMUS+ – Liceul "Regina Maria" Dorohoi (lrmd.ro) 

o Primul proiect VET în Colegiul Grigore Ghica Dorohoi - Realitatea Dorohoiană 

(realitateadorohoiana.ro) 

o Erasmus-Scoala-Spiru-Haret-Dorohoi.pdf (isjbotosani.ro) 

o https://www.botosaninews.ro/484262/social/colegiul-national-a-t-laurian-implicat-intr-

un-parteneriat-european-alaturi-de-mai-multe-tari/ 

o https://www.botosaneanul.ro/stiri/elevii-unui-liceu-din-botosani-spun-stop-bullying-

ului/ 

o https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5364-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-

%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi,-prin-ERASMUS+-

sau%E2%80%A6-un-alt-mod-de-abordare-al-

%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83rii.html 

o https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5458-Din-nou-Erasmus+-la-%C8%98coala-

Gimnazial%C4%83-%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi---11-cadre-

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/
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https://twinspace.etwinning.net/145134/home
https://www.facebook.com/groups/disseminateprojects/
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https://www.facebook.com/Liceul-de-Art%C4%83-%C5%9Etefan-Luchian-Boto%C5%9Fani-279744346370
https://www.facebook.com/Liceul-de-Art%C4%83-%C5%9Etefan-Luchian-Boto%C5%9Fani-279744346370
https://www.facebook.com/279744346370/posts/10157112392786371/
https://seminarulbotosani.ro/erasmus/seminarul-teologic-liceal-ortodox-sfantul-gheorghe-botosani-castigat-un-proiect-erasmus-cu
https://seminarulbotosani.ro/erasmus/seminarul-teologic-liceal-ortodox-sfantul-gheorghe-botosani-castigat-un-proiect-erasmus-cu
https://seminarulbotosani.ro/erasmus/seminarul-teologic-liceal-ortodox-sfantul-gheorghe-botosani-castigat-un-proiect-erasmus-cu
https://lrmd.ro/proiecte-europene-erasmus/
https://www.realitateadorohoiana.ro/primul_proiect_vet_in_colegiul_grigore_ghica_dorohoi
https://www.realitateadorohoiana.ro/primul_proiect_vet_in_colegiul_grigore_ghica_dorohoi
https://isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2021/05/Erasmus-Scoala-Spiru-Haret-Dorohoi.pdf
https://www.botosaninews.ro/484262/social/colegiul-national-a-t-laurian-implicat-intr-un-parteneriat-european-alaturi-de-mai-multe-tari/
https://www.botosaninews.ro/484262/social/colegiul-national-a-t-laurian-implicat-intr-un-parteneriat-european-alaturi-de-mai-multe-tari/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/elevii-unui-liceu-din-botosani-spun-stop-bullying-ului/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/elevii-unui-liceu-din-botosani-spun-stop-bullying-ului/
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5364-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi,-prin-ERASMUS+-sau%E2%80%A6-un-alt-mod-de-abordare-al-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83rii.html
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5364-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi,-prin-ERASMUS+-sau%E2%80%A6-un-alt-mod-de-abordare-al-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83rii.html
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5364-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi,-prin-ERASMUS+-sau%E2%80%A6-un-alt-mod-de-abordare-al-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83rii.html
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5364-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi,-prin-ERASMUS+-sau%E2%80%A6-un-alt-mod-de-abordare-al-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83rii.html
https://www.dorohoinews.ro/invatamant-5458-Din-nou-Erasmus+-la-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-%E2%80%9ESpiru-Haret%E2%80%9D-Dorohoi---11-cadre-didactice-participante-la-cursuri-de-formare-%C3%AEn-str%C4%83in%C4%83tate---FOTO.html
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didactice-participante-la-cursuri-de-formare-%C3%AEn-str%C4%83in%C4%83tate---

FOTO.html 

o https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/o-scoala-din-judetul-botosani-partener-in-proiectul-

erasmus.html  

o https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/parents-and-teachers-building-bridges-o-noua-

punte-intre-scoala-si-familie.html 

- panoul proiectelor europene; avizierul din cancelarie și pe holul şcolii; 

- informare în Consiliul Profesoral; 

- activităţi cu ocazia Zilei Europei; 

- informare în cadrul Cercurilor Pedagogice. 

 

-asigurarea de oportunităţi de transfer al bunelor practici şi produselor intelectuale către alte 

instituţii: 

Școala Gimnazială nr 1 Dobârceni, Proiect  CULTURE AMBASSADORS, nr. 2020-1-BG01-KA229-

0791902 

- Orele deschise, prezentarea rezultatelor primei mobilităţi în cadrul Consiliului Profesoral, 

prezentarea proiectului/ activităţilor în cadrul sesiunilor de promovare şi de diseminare la nivelul 

județului și la nivel naţional. 

Școala Gimnazială nr.17 Botoşani, Proiect Let's sharpen our minds and enrich our lives by creating a 

European TV Channel!, Nr. 2019-1-EL01-KA229-062647_2 

- Evenimente online pe eTwinning; 

- Conferinţa naţională eTwinning din Grecia ; 

- Diseminare în cadrul evenimentului de formare etwinning eTwinning schools, students as 

protagnosits (iunie-iulie 2020) – în calitate de formator; 

- Diseminare în eTwinning Annual Newsletter; 

- Includerea actităţilor proiectului în portofoliul online al şcolii; 

- Diseminare în cadrul LTTA virtual în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „Experiential travel 

for creative education” al Școlii Gimnaziale Romanu, Jud. Brăila - martie 2021, în calitate de 

invitat; 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/
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- Diseminare în cadrul evenimentului online din cadrul mobilităţii virtuale din Croaţia  (din 

proiectul Learning Differently) – schimb de bune practici. 

 

Organizarea și/sau participarea la Conferinţe, Simpozioane etc: 

Nr. crt. Tipul activităţii (eventual 

titlu/tema) 

Data Loc de  

desfășurar

e 

Nr. de 

participa

nţi 

Instituţii /organizaţii de 

provenienţă 

1.  Reuniune de formare şi 

informare Erasmus + organizat 

de ANPCDEFP 

22-

24.09.202

1 

Sinaia 50 ANPCDEFP, inspectori 

şcolari proiecte europene 

2.  Reuniune de proiect CCD 

Botoşani,  

“Limba franceză – o şansă!” 

Consorţiu judeţean pentru 

adaptarea strategiilor de 

predare/ învăţare/ evaluare a 

limbii franceze la Europa 

actuală 2019-1-RO01-Ka101-

061580  

 

29.10.202

1 

CCD 

Botoşani 

25 membrii consorţiului 

3.  Festivitate E-Twinning şcoala 

Cristeşti 

29.10.202

1 

CCD 

Botoşani 

25 membrii consorţiului 

4.  Conferinţa de lansare a 

proiectului “Reuşim împreună”  

15.11.202

1 

on line 60 CJRAE, ISJ Botoşani 

5.  Conferinţa Internaţională 

Erasmus + Liceul tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” 

Şendriceni 

26.11.202

1 

online 190 - Liceul tehnologic 

„Alexandru Vlahuţă” 

-inspectori şcolari-proiecte 

educaţionale europene 

- membrii echipei de 

proiect: Italia, Spania, cadre 

didactice unităţi de 

învăţământ Botoşani 

6.  Conferinţa Naţională „Învaţă şi 

dă mai departe” 

26.11.202

1 

online 120 ANPCDEFP, inspectori 

şcolari proiecte europene, 

cadre didactice unităţi de 

învăţământ din judeţ 

7.  Webinare acreditare Eraspmus 

+ KA 

17.12. 

2021 

online 70 ANPCDEFP, cadre 

didactice unităţi de 

învăţământ din judeţ 

 

Alte evenimente:  

-exemple concrete de bune practici/metode/ produse transferate (de la cine, ce anume, cine a preluat) 

În cadrul evenimentelor de diseminare/ conferinţelor, au fost prezentate exemple de bune practici ale 

proiectelor implementate; dintre temele abordate menţionăm: 

- Formare profesională prin proiecte educaţionale europene; 

http://www.edu.ro/
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- Învăţarea prin cooperare; 

- Metode incluzive de predare-învăţare-evaluare; 

- Integrarea noilor tehnologii în activităţile de predare-învăţare-evaluare. 

 

-influenţarea politicilor locale de educaţie şi formare în baza rezultatelor unor proiecte (exemple concrete): 

- Exemplele de bune practici promovate în cadrul activităţilor de (in)formare şi de diseminare/valorizare 

au avut un impact pozitiv asupra unităţilor de învăţământ care nu au implementat proiecte până în prezent.  

- Au fost promovate proiectele implementate în judeţul Botoşani, inclusiv din cadrul programului 

Erasmus+, în cadrul Conferinţei de lansare a proiectului FormAcces, POCU/784/6/24/139600, din 

25.06.2021; 

-A fost promovată învăţarea prin cooperare, au fost prezentate proiecte ca bune practici în cadrul 

Conferinţei finale din Cordoba, 06-07.07.2021, în cadrul proiectului Erasmus+ «Dispositifs inclusifs de 

coopération» (Inclusive cooperation training system), DICO+, nr. 2018-1-FR01-KA201-047904. 

 

 

Evenimente de diseminare/valorizare: 

Nr. 

crt. 

Eveniment// Proiectele valorizate Data Loc de 

desfăşura

re 

Nr. 

participa

nţi 

Instituţii/ 

organizaţii de 

provenienţă 

 
Activitate de promovare/ diseminare/ valorizare 

- Planul anual de acţiuni europene; 

- Prezentarea programului eTwinning; 

- Prezentarea Programului nou Erasmus+. 

▪  Școala ”Mihail Sadoveanu” 

Dumbrăvița – 5 proiecte ERASMUS 

▪ Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

”Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, 5 proiecte 

ERASMUS (Gianina Butescu), 4 

proiecte finalizate 

▪ Proiect ”Măsuri active pentru 

creșterea participării la învățământul 

terțiar antreprenorial a studenților din 

medii defavorizate, Liceul 

Tehnologic “Nicolae Bălcescu” 

Flămânzi 

▪ Colegiul Național ”Grigore Ghica” 

Dorohoi, ERASMUS + și VET 

▪ Comunitatea Marginalizata Plevna – 

Dorohoi - program integrat de masuri 

de intervenție, Școala Gimnazială 

”Mihail Kogălniceanu”, Dorohoi (dna 

director Otilia Luca sau dl prof. 

Ghebac) 

▪ Măsuri integrate de dezvoltare a 

comunităţii marginalizate din 

comuna Frumușica, Școala 

Gimnazială Nr.1 Vlădeni-Deal 

04.10.2021 on line 65 - ISJ Botoşani 

- unităţi de 

învăţământ  din 

judeţul Botoşani 

 

-responsabilii de 

proiecte 

educaţionale 

europene din 

unităţile de 

învăţământ, 

directori 
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▪ Reducerea sărăciei prin activităţi 

integrate în comunitățile 

marginalizate, POCU, Școala 

Gimnazială nr. 1 Hilișeu-Horia 

(Pompaș Iuliana, director) 

▪ Liceul „Regina Maria” Dorohoi 5 

proiecte Erasmus, Cristina Iluca, 

director adjunct 

▪ Școala 17 Botoșani, LinguaFest, 

Erasmus (Loredana Popa) 

▪ Școala Cristinești, „Dezvoltare 

socială” (prof. Oana Darie) 

▪ Școala Vlădeni LinguaFest și 

Erasmus+ 

 

Cooperare cu alte reţele 

Au fost promovate informațiile/ activităţile EURODESK, primite din partea ME, ADR NE etc. 

S-a asigurat informarea cadrelor didactice cu privire la atelierele de lucru, inițiativele, proiectele şi 

activitățile promovate de către ANPCDEFP. 

 

EVALUARE:  

- Redactarea, monitorizarea şi informarea prin rapoarte periodice către: ME, ANPCDEFP, Instituţia 

Prefectului. 

 

Alte activităţi: 

- Unităţile de învăţământ care nu au avut proiecte educaţionale europene în derulare au fost consiliate şi 

invitate să participe la activităţile de informare/diseminare/valorizare. 

- S-a reactualizat baza de date cu unităţile de învăţământ, în vederea obţinerii OID şi depunerii de proiecte 

eTwinning.  

- S-a lucrat la scrierea unui proiect  Educaţie, egalitate, nediscriminare, normalitate (E2N2) în cadrul 

apelului de proiecte POCU/GAL Botoşani pentru Viitor/ 2021/5/3/OS 5.1). 

- S-au desfăşurat activităţi în cadrul comisiilor şi proiectelor aflate în implementare, conform atribuțiilor. 

 

Aspecte pozitive: 

- Au fost considerate ca fiind eligibile aplicaţiile propuse spre acreditare din 8 instituţii de învăţământ, din 

care 4 în domeniul Educaţie şcolară şi 4 Formare profesională.  

- Exemplele de bune practici promovate în cadrul activităţilor de (in)formare şi de diseminare/valorizare au 

avut un impact pozitiv asupra unităţilor de învăţământ care nu au implementat proiecte până în prezent.  

- Instituţiile de învăţământ au continuat să trimită spre aprobare proiecte în cadrul programului Erasmus+, 

dar şi în cadrul altor programe, precum POC sau SEE.  

 

 

PROPUNERI  ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII 

- Realizarea unui grafic de monitorizare în cadrul proiectelor Erasmus + şi continuarea organizării de 

activităţi de (in)formare şi de diseminare/valorizare, pentru buna implementare a proiectelor. 

- participarea la ateliere şi webinarii organizate de ANPCDEFP şi participarea la reuniunile 

transnaţionale/ conferinţe internaţionale organizate de unităţile de învăţământ din judeţ.  

http://www.edu.ro/
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2. ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI 

Casa Corpului Didactic Botoşani îşi reconfigurează şi adaptează modalităţile de dezvoltare 

profesională a personalului din învăţământul preuniversitar pentru a-şi îndeplini rolul de promotor al 

schimbării şi inovaţiei pedagogice prin valorificarea şi valorizarea resurselor umane, materiale, 

curriculare, instituţionale, parteneriale şi financiare de calitate în context naţional şi european. 

În contextul actual al pandemiei și al realității obiective de mediu și social, CCD Botoșani își menține 

tendința aplicării politicilor educaţionale europene şi naţionale privind domeniul formării continue a personalului 

didactic/didactic auxiliar/nedidactic din învăţământul preuniversitar prin aplicarea de proiecte și programe 

naţionale/ internationale cu scopul: 

▪ utilizării eficiente a tehnologiilor digitale şi a comunicării face-to-face/online; 

▪ identificării şi promovării dialogului multicultural/multilingvistic; 

▪ promovării principiilor cetăţeniei democratice şi ale civismului, în spirit european; 

▪ promovării și implementării unor măsuri specifice pentru persoanele aflate în situații de risc; 

▪ identificării, prevenirii și combaterii formelor de marginalizare şi segregare; 

▪ ocrotirii mediului şi a folosirii raţionale a resurselor umane și materiale. 

 

Educaţia este privită ca factor strategic al dezvoltării de perspectivă. De aceea urmărim ca în aceşti ani să 

încadrăm învăţământul botoşănean pe direcţia trecerii de la societatea de tip industrial la societatea de tip 

postindustrial, informaţională, intelectuală şi cultural-intensivă, bazându-ne pe forţa creatoare a intelectualităţii 

care are un rol esenţial în această tranziţie. 

 

Casa Corpului Didactic Botoşani îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi 

organizaţionale puternice, care asigură un cadru propice pentru dezvoltarea personală şi profesională a 

personalului din învăţământul preuniversitar. Prin diversitatea activităţilor, CCD se constituie într-un real spaţiu 

al integrării învăţământului preuniversitar botoşănean în contextul european. 

 

Casa Corpului Didactic Botoşani prin statutul ei şi natura sa profesională promovează în mod deliberat 

valori, drepturi şi libertăţi general-umane, printre care: respectul individului şi al individualităţii, dreptul la şanse 

egale, dreptul la proprietate intelectuală, libertatea cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării, dreptul la asociere. 

Acceptarea responsabilităţilor individuale în promovarea şi exersarea acestor drepturi, valori şi libertăţi presupune 

onestitate, demnitate, toleranţă, auto-control şi participare activă şi directă. 

 

Principii ce stau la baza activităţii CCD Botoşani: 

▪ Principiul autonomiei 

▪ Principiul ofertei la cerere şi al autoreglării 

▪ Principiul parteneriatului 

▪ Principiul interactivităţii 

▪ Principiul accesibilităţii 

▪ Principiul coerenţei 

Strategia formării şi dezvoltării resurselor umane este punctul de pornire al tuturor politicilor şi măsurilor 

de restructurare şi modernizare a CCD Botoşani. Drept urmare, activităţile proiectate ţin cont de profesionalismul 

şi competenţa celor implicaţi, dar şi de angajarea tuturor factorilor educaţionali şi sociali. Printr-un dialog deschis 

şi permanent, prin angajare puternică, ne propunem să oferim programe de formare continuă pentru personalul din 

învăţământul preuniversitar botoşănean, de înaltă eficienţă şi performanţă. 
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3. CONSILIEREA ȘCOLARĂ – ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE 

ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI 

 
ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂPSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP) ȘI A 

CABINETELOR ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

Număr de beneficiari  

Număr de persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE 
Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Semestrul I 75 250 769 690   

Total  1784   514 405 

 

 Date statistice   

Nr. 

crt. Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la cabinetul 

de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE DIDACTICE 

(în cabinet) 

1. 

Nr. copii/elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice consiliate 

individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
417 45 45 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare 

(se include prevenirea bullyingului în 

spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu 

copiii cu CES) 

 

505 

 

175 

 

144 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

 

450 

 

205 

 

102 

 

Orientarea carierei  

352 68 63 
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Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

60 21 51 

- altele = 

   

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

 

CONSILIERE DE GRUP - Activităţi de consiliere de grup/la clasă  

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, activități 

formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

1. 
Activități/acțiuni realizate în scopul prevenirii violenței în mediul 

școlar  
181 4525 

2. Activități/acțiuni de prevenire și reducere a abandonului școlar  140 3360 

3. 

Activități de optimizare personală/managementul vieții personale 

(dezvoltarea încrederii în propria persoană, dezvoltarea armonioasă 

a personalității)  

246 5658 

4. 

Activități/acțiuni de prevenire și reducere a comportamentelor de 

risc datorate consumului de alcool, tutun și alte droguri în rândul 

elevilor 

105 2415 

5. 

Activități/acțiuni în scopul asigurării accesului egal la o educație 

de calitate pentru toți, integrarea și cuprinderea în sistemul de 

învățământ a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale  

102 2448 

6. 
Activități/acțiuni în scopul orientării școlare și profesionale și 

motivarea pentru continuarea studiilor  
138 3450 

 Total 912 21856 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup cu cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

1. 
Activități/acțiuni realizate în scopul prevenirii violenței în mediul 

școlar  
15 180 
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2. Activități/acțiuni de prevenire și reducere a abandonului școlar  14 112 

3. 

Activități de optimizare personală/managementul vieții personale 

(dezvoltarea încrederii în propria persoană, dezvoltarea armonioasă 

a personalității)  

7 50 

4. 

Activități/acțiuni de prevenire și reducere a comportamentelor de 

risc datorate consumului de alcool, tutun și alte droguri în rândul 

elevilor 

12 96 

5. 

Activități/acțiuni în scopul asigurării accesului egal la o educație 

de calitate pentru toți, integrarea și cuprinderea în sistemul de 

învățământ a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale  

9 135 

6. 
Activități/acțiuni în scopul orientării școlare și profesionale și 

motivarea pentru continuarea studiilor  
31 186 

 Total 88 759 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup/la clasă cu părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

1. 
Activități/acțiuni realizate în scopul prevenirii violenței în mediul 

școlar  
18 162 

2. Activități/acțiuni de prevenire și reducere a abandonului școlar  12 108 

3. 

Activități de optimizare personală/managementul vieții personale 

(dezvoltarea încrederii în propria persoană, dezvoltarea armonioasă 

a personalității)  

6 66 

4. 

Activități/acțiuni de prevenire și reducere a comportamentelor de 

risc datorate consumului de alcool, tutun și alte droguri în rândul 

elevilor 

11 99 

5. 

Activități/acțiuni în scopul asigurării accesului egal la o educație 

de calitate pentru toți, integrarea și cuprinderea în sistemul de 

învățământ a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale  

27 324 

6. 
Activități/acțiuni în scopul orientării școlare și profesionale și 

motivarea pentru continuarea studiilor  
21 558 

 Total 95 1317 

 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 92 din 131 

Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (proiecte județene, regionale, naționale, cu/fără 

finațare, proiecte de voluntariat)  

Nr. 

crt. 

Titlul 

proiectului/ 

programului 

Scopul programului  

Tipul activității 

(serbare, 

excursie etc.) 

Nr.  

elevi 

Nr.  

părinți 

Nr. cadre 

didactice  

1. 

Școala - șansa 

mea în viață 

(proiect județean) 

Reducerea absenteismului și 

combaterea abandonului școlar 

Ateliere de lucru, 

întâlniri, 

expoziții 

160 160 40 

2. 

Dezvoltarea 

psiho-emoțională 

a adolescenților 

Autocunoaștere și dezvoltare 

personală în vederea atingerii 

nivelului maxim al potențialului 

individual. 

Webinarii 79 - 3 

3. Suflet de român 
Dezvoltarea spiritului de inițiativă 

cetățenesc 

Flashmob 

Mesaje  de 

recunoștință 

657 10 37 

4. 
Proiect social 

„Vis de Crăciun” 

Susținerea elevilor în situații de 

risc/ orfani/ provenind din familii 

dezavantajate 

Strângere de 

fonduri 

Activități 

nonformale 

745 38 38 

5. 

Proiect 

„Necenzurat” 

Prevenirea comportamentelor de 

risc la preadolescenți/adolescenți 

Activități în 

cadrul 

proiectului 

53 - 2 

6. 

Prevenirea și 

combaterea 

bullying-ului în 

mediul școlar 

Reducerea actelor de bullying în 

mediul școlar prin creșterea 

capacității unităților școlare de a 

gestiona eficient fenomenul, prin 

formarea competențelor socio-

emoționale ale elevilor și 

consolidarea parteneriatului 

școală-familie 

Ateliere de 

lucru/Activități 

informative 

998 - 51 

7. 
Dăruind, vei 

dobândi 

Stimularea empatiei și a 

altruismului 

Activitate de 

voluntariat 

61 - 3 

8. 

Copiii spun 

povești. 

Dezvoltarea unei atitudini 

pozitive față de semeni prin 

asigurarea de șanse egale tuturor 

copiilor, precum și prin crearea 

unui mediu educațional bazat pe 

acceptare, toleranță și diversitate 

Activitate de 

voluntariat 

30 10 10 

9. 
Reușim 

împreună! 

Reducerea discriminării Ateliere de lucru 200 70 60 
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10. 

Spune NU 

violenței și 

agresivității 

Sensibilizarea elevilor cu privire 

la comportamentele ce trebuie 

adoptate atunci când se confruntă 

cu acte violente, consum de 

substanţe psihotrope. 

Prevenirea absenteismului şcolar 

Activități de 

consiliere la 

clasă / consiliere 

de grup și 

consiliere 

individuală 

204 24 21 

11 

Toți egali în fața 

prieteniei 

Dezvoltarea potențialului creativ 

al elevilor prin folosirea artei în 

spiritul colaborării, a relaționării 

pozitive. 

Activități de 

consiliere la 

clasă / consiliere 

de grup și 

consiliere 

individuală 

26 12 26 

12 

Tu și eu educăm 

împreună! 

Dezvoltarea de abilități parentale 

și de prevenire a situațiilor de 

criză educațională 

Activități de 

consiliere la 

clasă / consiliere 

de grup și 

consiliere 

individuală 

21 8 6 

13 

ABC-ul emoțiilor Proiect național de formare și 

consolidare a abilităților 

emoționale. 

Activități de 

consiliere la 

clasă / consiliere 

de grup și 

consiliere 

individuală 

75 - 4 

14 

NECENZURAT Proiect național de prevenire a 

consumului de tutun,  alcool și 

droguri în rândul adolescenților 

Activități de 

consiliere la 

clasă / consiliere 

de grup și 

consiliere 

individuală 

112 - 6 

 

ACTIVITATEA CENTRELOR ȘI CABINETELOR LOGOPEDICE INTERȘCOLARE 

În Semestrul I an şcolar 2021 - 2022, Centrul Logopedic Interşcolar al C.J.R.A.E Botoşani a funcţionat cu 

un număr de 12 cabinete logopedice interşcolare şi 12 posturi didactice de profesor logoped după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

 

Cabinet logopedic interşcolar 

 

 

Profesor logoped 

1. Centrul Logopedic Interşcolar CJRAE Botoşani Buduruţă Maria Claudia 

2. Centrul Logopedic Interşcolar CJRAE Botoşani Cojoc Mihaela 
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3. Şcoala Gimnazială Nr.11 Botoşani + Grădiniţa cu P.P. Nr. 23 

Botoşani 

Anghel Andreea 

4. 

 

Şcoala Gimnazială Nr.13 Botoşani + Şcoala Gimnazială „Sfânta 

Maria” Botoşani 

Chiţăscu Andreea 

 

5. Şcoala Gimnazială ”Grigore Antipa” Botoşani + Grădinişa cu P.P. 

Nr. 19 Botoşani 

Chiriac Adriana-Iuliana 

6. Școala Gimnazială ”Elena Rareş” Botoşani + Şcoala Gimnazială Nr. 

2 Botoşani 

Fediuc Claudia-Andreea 

7. Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" Botoșani + Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 

Botoşani 

Anton Cristina 

8. Şcoala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi + Şcoala Gimnazială Nr. 

1 Dorohoi 

Verenciuc Daniel 

9. Şcoala Gimnazială ”Ion Bojoi” Flămânzi + Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Copălău 

Chiriac Adriana-Iuliana 

Antoce Laura Valentina 

10. Gradinița cu P.P. Nr. 22 Botoşani Corotchi Elena 

11. Şcoala Gimnazială ”Leon Dănailă” Darabani Pintilei Valentina – Vasilica 

12. Şcoala Gimnazială Nr.10 Botoşani Tincu Georgiana 

 

Analiza activităţii 

Activitatea din Centrul Logopedic Interșcolar a avut următoarele obiective: 

➢ identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor sesizaţi din zona de intervenţie logopedică, examinarea 

de către fiecare profesor logoped, la începutul fiecărui an şcolar, a tuturor copiilor preşcolari din grupele 

mari din grădiniţe, a elevilor din clasa pregătitoare şi a celor din clasa I din toate unităţile care aparţin 

circumscripţiei logopedice; examinarea logopedică complexă a copiilor cuprinşi în terapie logopedică; 

➢ examinarea logopedică complexă şi psihopedagogică a copiilor consiliaţi/sprijiniţi, în colaborare cu 

familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, acolo unde este cazul, în scopul identificării tuturor 

factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi a comunicării copilului; 

➢ proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate și pentru învățarea 

în mediul online; 

➢ evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie;proiectează 

instrumente de evaluare aplicabile online; 

➢ asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare 

copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor 

de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară; 
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➢ orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi 

socială în vederea diminuării riscului de eşec şcolar; 

➢ sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi 

comunicare prin participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile 

şcolare şi preşcolare arondate fiecărui profesor logoped. 

 

4. ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BOTOȘANI 

 

Centrul Județean de Excelență Botoșani a fost înființat prin Ordinul Ministerul Educației și 

Cercetării nr. 5956/04.11.2020 privind înființarea centrelor județene de excelență/Centrului 

Municipiului București de Excelență, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045/09.11.2020, și a început 

activitatea propriu-zisă începând cu data de 1 octombrie 2021 ca urmare a deciziei nr. 3235/27.09.2021 

emisă de inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

Centrul Județean de Excelență Botoșani funcționează ca o unitate cu personalitate juridică, 

conexă a Ministerului Educației, și coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. 

Ca unitate școlară, Centrul Județean de Excelenta Botoșani, este înființat sub egida Inspectoratului Școlar 

Județean Botoșani și își propune să devină o unitate de învățământ preuniversitar de elită, atât la nivelul 

județului Botoșani, dar mai ales la nivel național. 

Centrul Județean de Excelență Botoșani are stabilit sediul administrativ în clădirea Palatului 

Copiilor Botoșani, str. Mihail Kogâlniceanu nr. 27-31, municipiul Botoșani. Având în vedere faptul că 

activitatea Centrului Județean de Excelență Botoșani este la început de drum, iar numărul de norme 

alocate este limitat, activitatea didactică a fost propusă a se desfășura, peparcursul anului școlar 2021-

2022, doar în cele 2 municipii reședință de județ, Botoșani și Dorohoi, în unități de învățământ ce dispun 

de o dotare materială optimă desfășurării unor astfel de activități. 

VIZIUNEA Centrului Județean de Excelență Botoșani – spre o școală a întregii comunități care 

să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare dintre beneficiari. 

MISIUNEA Centrului Județean de Excelență Botoșani urmărește să asigure copiilor și tinerilor 

capabili de performanțe înalte o educație de calitate pentru formarea unui elev educat și instruit, autonom, 

deschis spre schimbare, capabil de performanță și de inserție școlară și profesională într-o societate 

dinamică. 

ȚINTELE STRATEGICE stabilite la nivelul Centrului Județean de Excelență Botoșani pentru 

anul școlar 2021-2022: 
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T.1. Promovarea unui management instituțional de calitate în vederea creşterii ratei de participare la o 

educaţie de calitate: 

O.S.1.1. Optimizarea managementului calității Centrului Județean de Excelență Botoșani prin realizarea 

și valorificarea proceselor de autoevaluare instituțională și de asigurare a calității 

O.S.1.2. Compatibilizarea strategiilor Centrului Județean de Excelență Botoșani cu strategiile 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, ale Ministerului Educației și cu politicile europene în domeniul 

educației 

T.2. Identificarea și atragerea tinerilor capabili de performanță înaltă și încadrarea cu personal didactic 

cu o vastă pregătire științifică și metodică: 

O.S.2.1. Crearea unui cadru organizatoric adecvat obţinerii de performanţe şcolare 

O.S.2.2. Încadrarea și pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condițiilor pentru evoluția 

în carieră și dezvoltarea profesională 

T.3. Dezvoltarea unei oferte curriculare diferențiate care să stimuleze elevii capabili de înalte 

performanțe să-și atingă potențialul maxim și asigurarea unei educații de calitate prin cultivarea 

respectului pentru excelență la nivel local, național și internațional: 

O.S.3.1. Adaptarea curriculumului și a programelor de pregătire specifice cu domeniile și disciplinele 

care sunt în acord cu interesele elevilor capabili de performanță înaltă 

O.S.3.2. Optimizarea pregătirii elevilor capabili de performanțe înalte participanți la concursurile și 

olimpiadele școlare, prin activitățile specifice derulate la nivelul Centrului Județean de Excelență 

Botoșani 

O.S.3.3. Orientarea și susținerea efortului Centrului Județean de Excelență Botoșani de optimizare a 

învățării și a rezultatelor la concursuri și olimpiade școlare prin crearea și valorificarea de Resurse 

Educaționale Deschise (RED) și utilizarea noilor tehnologii 

T.4. Dezvoltarea/întărirea parteneriatului unitate școlară – elevi – părinți – comunitate și creșterea 

prestigiului unității de învățământ pe plan județean și național: 

O.S.4.1. Fundamentarea unei politici de imagine corectă, reală şi permanentă a Centrului Județean de 

Excelență Botoșani 

O.S.4.2. îmbunătățirea calității comunicării organizaționale 

Activităţi propuse și implementate la nivelul Centrului Județean de Excelență Botoșani pe parcursul 

semestrului I al anului școlar 2021-2022: 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 97 din 131 

 Elaborarea, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, a unei proceduri privind 

selecția cadrelor didactice care vor preda la Centrul Județean de Excelență Botoșani și angajarea 

acestora în regim de plata cu ora; 

 Constituirea Consiliului de administrație la nivelul Centrului Județean de Excelență Botoșani; 

 Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară al Centrului Județean de Excelență Botoșani 

pentru anul școlar 2021 – 2022; 

 Fundamentarea bugetului pentru perioada octombrie – decembrie 2021 și pentru anul financiar 

2022; 

 Identificarea și organizarea unui spațiu adecvat pentru arhiva unității și arhivarea corectă a 

documentelor, în condițiile legii; 

 Proiectarea activităților manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ținte 

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calității în educație; 

 Elaborarea și aprobarea ofertei educaționale a  Centrului Județean de Excelență Botoșani pentru 

anul școlar 2021 – 2022;  

 Elaborarea unei proceduri privind identificarea și selecția copiilor și tinerilor capabili de 

performanțe înalte; 

 Formarea grupelor pentru fiecare nivel de învățământ și disciplină în parte; 

 Realizarea proiectării didactice și a planificărilor calendaristice pe discipline și/sau grupe de 

pregătire, elaborarea unor programe speciale de pregătire suplimentară; 

Resurse umane: 

Organigrama Centrului Județean de Excelență Botoșani, conform statului de funcții aprobat de 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani pentru anul școlar 2021-2022, cuprinde:  

 Conducerea: consiliu de administraţie, director al centrului de excelenţă (1 normă)  

 Compartimentul didactic, consultanţă şi proiecte (6 norme):  

 profesori care lucrează pe discipline, pe arii curriculare sau pe domenii ştiinţifice, tehnice 

(5,5 norme) 

 profesor – psiholog (0,5 normă)  

 Compartimentul administrativ (1,5 norme):  

 administrator financiar (0,5 normă) 

 informatician (0,5 normă) 
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 secretar (0,5 normă)  

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022 Centrul Județean de Excelență Botoșani, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, a organizat 2 Apeluri pentru selecția cadrelor 

didactice care vor desfășura activități de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în 

cadrul Centrului Județean de Excelență Botoșani. În urma organizării și desfășurării activităților de 

selecție un număr de 46 cadre didactice au fost angajate, în regim de plata cu ora, la Centrul Județean de 

Excelență Botoșani. 

În ceea ce privește activitatea de înscriere a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în 

grupele Centrului Județean de Excelență Botoșani, pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022 

au fost demarate 2 Apeluri de selecție în acest sens. 

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2021-2022 Centrul Județean de Excelență Botoșani avea 

înscriși în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) un număr de 654 de elevi 

grupați în 48 de grupe de nivel liceal sau gimnazial, după cum urmează: 

 Matematică: 11 grupe cu 162 elevi 

 Limba și literatura română: 7 grupe cu 92 elevi 

 Fizică: 5 grupe cu 77 elevi 

 Chimie: 4 grupe cu 58 de elevi 

 Informatică/TIC: 4 grupe cu 50 elevi 

 Geografie: 4 grupe cu 49 elevi 

 Limba Engleză: 3 grupe cu 38 elevi 

 Limba Franceză: 3 grupe cu 34 elevi 

 Istorie: 2 grupe cu 30 elevi 

 Limbi clasice: 2 grupe cu 27 elevi 

 Biologie: 2 grupe cu 25 elevi 

 Discipline tehnice: 1 grupă cu 12 elevi 

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanțe înalte selectați la Centrul 

Județean de Excelență Botoșani s-a desfășurat pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022 în 

cele 4 filiale ale centrului de excelenţă, stabilite prin decizia inspectorului școlar general al 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani cu nr. 3238/27.09.2021, după cum urmează: 

1. Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani: nivel liceal 
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 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Informatică/TIC, Fizică, Limba 

Engleză, Limba Franceză, Limbi clasice (latină și greacă veche), Biologie, Geografie, 

Istorie și Discipline tehnice; 

2. Liceul ”Regina Maria” Dorohoi: nivel liceal 

 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Informatică/TIC, Chimie, Fizică, 

Limba Engleză, Limba Franceză, Biologie și Geografie; 

3. Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani: nivel gimnazial 

 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Chimie și Fizică; 

4. Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi: nivel gimnazial 

 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Chimie și Fizică. 

Comunicare organizațională: 

 Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022 au fost emise, atât de către Centrul 

Județean de Excelență cât și prin purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean 

Botoșani, un număr de 6 comunicate de presă cu privire la activitățile derulate de către Centrul 

Județean de Excelență. 

 Centrul județean de Excelență Botoșani a creat o pagină oficială de Facebook, 

https://www.facebook.com/excelentabt, prin care sunt transmise beneficiarilor direcți și indirecți 

informații cu privire la activitățile ce se desfășoară la nivelul centrului. 

 De asemenea, s-a început construcția unui site web propriu, 

https://sites.google.com/excelentabt.ro/cex/, prognozând ca până pe data de 13.02.2022 acesta să 

fie accesibil tututor beneficiarilor interesați. 

 

5. ACTIVITATEA PALATUL COPIILOR BOTOŞANI 

Palatul Copiilor Botoșani (care are în subordine și Filiala Darabani) este o unitate cu personalitate juridică, 

subordonată Inspectoratului Școlar al Județului Botoșani, conexă a Ministerului Educației Naționale. 

Este o instituţie abilitată pentru furnizarea de educaţie nonformală, având ca scop lărgirea şi completarea 

orizontului de cultură, îmbogăţirea cunoştinţelor și dobândirea  competenţelor în domeniile cultural-artistic, 

tehnico-ştiinţific și sportiv; aici se asigură cadrul de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 

capacităţi, de manifestare a talentelor, de asemena, este locul unde elevul vine din plăcere, un bun prilej de de 

petrecere a timpului liber sub îndrumarea unui cadru didactic calificat. 

Înscrierea se realizează pe baza opțiunii copiilor, aceștia fiind incluși într-o grupă de începători sau 

avansați. Constituirea grupelor de performanțã se realizează cu acordul Consiliului de administrație, dacă sunt 
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obținute rezultate deosebite la nivel regional, național sau internațional. La activiţătile organizate participă, gratuit, 

la libera alegere, copii și elevii cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani, fără discriminare. 

Cercuri: Atelierul Fanteziei, Dans Modern, Dans popular, Estrada, Fizică aplicată, Gimnastică aerobică, 

Informatică,  Instrumente muzicale tradiționale, Muzică vocal –intrumentală, Orientare Turistică, Pictură, 

Protecția mediului, Șah, Tenis de masa, Chimie experimentală 

Structura grupelor:  

 

Nr. total de elevi 

înscriși în catalog 

Număr total de 

grupe 

Începători Avansați Performanță 

Nr. de 

grupe 

Nr. de 

elevi 

Nr. de 

grupe 

Nr. de 

elevi 

Nr. de 

grupe 

Nr. de 

elevi 

1598 144 60 668 72 812 12 118 

 

 

Activităţi organizate de coordonatorii cercurilor: 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Coordonator 

 

Data/Perioada 

Locul 

desfășurării 

1. 

 

“Ruginiu de toamnă în pădurea 

Ipoteşti” 

 

Iuliana Damian 

18 octombrie 

2021 

 

Pădurea 

Ipoteşti 

2. 

 

„Pe cele mai înalte culmi ale judeţului 

Botoşani” 

 

Iuliana Damian 

13 Noiembrie 

2021 

Pădurea 

Tudora 

3. 

 

„România mea, România ta, România 

noastră - Copacul Tricolorului 

Românesc” 

 

 

Iuliana Damian 

 

1 Decembrie 

2021 

Piaţa 1 

Decembrie 

Botoşani 

4. 

“Dor de Eminescu” 

Expoziţie de fotografii 

Iuliana Damian  

15 ianuarie 

2022 

 

Palatul 

Copiilor 

Botoşani 

5. 

Deschiderea festiva a activităţilor  

pentru anul şcolar 2020-2021 – 

prezentarea ofertei educaţionale, 

spectacol cu grupele de avansati 

Dascălu Mirel 

 

2 octombrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botoșani 

6. 

 

„La mulţi ani, România!” –spectacol  

Dascălu Mirel 

 

27 noiembrie 

2021 

Popas 

Cucorăni 

 

7.  

 

Concertul de sărbători 

”Obiceiuri de iarnă” 

Dascălu Mirel 

 

12.decembrie 

2021 

Dorohoi 

http://www.edu.ro/
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8.  

 

Colinde, jocul căiuţilor 

Dascălu Mirel 

 

21decembrie 

2021 

Inspectoratul 

Școlar 

Botoșani 

9.  

 

Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou - 

spectacol 

Dascălu Mirel 

 

23 decembrie 

2021 

Coțușca 

10. 

 

Cu semănatul la Biserica Sf. Împăraţi 

Constantin şi Elena 

 

Dascălu Mirel 

 

1 ianuarie 2022 Darabani 

11. 

Spectacolul de deschidere a noului an 

școlar 

 

2021-2022. 

  Foca Elena 
2 octombrie 

2021 

Sala de 

spectacole a 

Palatului 

Copiilor 

Botoșani 

12.  
Spectacol de Crăciun          Foca Elena 

21 decembrie 

2021 

Mall 

Botosani 

13.  

 

 

 

,,Magia sărbatorilor de iarnă,, 

 

        Foca Elena 

18 decembrie 

2021 

Sala de 

spectacole a 

Palatului 

Copiilor 

Botoșani 

14.  

 

 

 

 

Dor de Eminescu 

         

 

       

 

     Foca Elena 

                    4 și 

11 ianuarie , 

2022 

Sala cercului 

de muzică 

voc-

instrumentală 

15.  

Spectacolul de deschidere a noului an 

școlar 

2021-2022. 

   Gorcea Bogdan 
2 octombrie 

2021 

Sala de 

spectacole a 

Palatului 

Copiilor 

Botoșani 

16.  

First Step In Chess in 2021 

 
Gorcea Bogdan 

18 decembrie 

2021 

Sala de 

sah(Corp A) 

17.  

„Let’s do it Romania!” 

Cea mai mare mișcare socială din 

România 

Vicoveanu Cecilia 25 septembrie 

2021 

Zona 

Industrială 

municipiul 

Botoșani 

18. 

 

 

 

„Climate literate” 

Proiect eTwinning 

 

 

 

 

Vicoveanu Cecilia 

septembrie 

2021-iunie 

2022 

Municipiul/J

udețul 

Botoșani 

Platforma 

eTwinning 

http://www.edu.ro/
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Cercul 

Protecţia 

Mediului 

19. 

Colectează, reciclează, salvează! 

- activitate de colectare a maculaturii, 

bateriilor, pet-urilor; compactare pet-

uri, aluminiu 

Vicoveanu Cecilia din octombrie 

2021-2022 

- lunar - 

Cercul 

Protecţia 

Mediului 

 

20. 

 

 

Proiectul internațional Educație pentru 

sănătate - Ora de sănătate 2 

- Program JA - 

   

 

 

Vicoveanu Cecilia 

octombrie 

2021-iunie 

2022 

Cercul 

Protecţia 

Mediului 

https://jainspi

re.na.crosskn

owledge.com

/ 

21.  

 

 

Proiectul internațional Educație pentru 

sănătate - Sănătate. Viață activă 

- Program JA - 

 

 

 

Vicoveanu Cecilia 

octombrie 

2021-iunie 

2022 

Cercul 

Protecţia 

Mediului 

https://jainspi

re.na.crosskn

owledge.com

/ 

22. 

 

Patrula de reciclare ROREC 

- activități de bună practică – 

Parteneriat Asociația Volens 

 

 

Vicoveanu Cecilia 

 

octombrie 

2021-mai 2022 

Municipiul 

Botoşani 

https://www.

patruladereci

clare.ro 

23. 

 

 

 

 

Science is Wonderful! 

 

 

Vicoveanu Cecilia 

10-26 

noiembrie 2021 

Cercul 

Protecţia 

Mediului 

https://www.

scienceiswon

derful.eu/ro 

24.  

 

Traseu aplicativ-Vânătoare de 

„comori” naturale cu orientare în teren 

Vicoveanu Cecilia 15-20 

noiembrie 2021 

Parcul 

„Mihai 

Eminescu” 

25.  

 

Expoziție caritabilă cu vânzare de Eco-

ornamente de Crăciun 

Parteneriat Asociația „Papucul 

doamnei/Complexul de apartamente 

„Casa mea” 

Vicoveanu Cecilia 18 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botoșani 

 

26.  

Recital de Crăciun Ceică Valentin 18 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botoșani 

http://www.edu.ro/
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27. 

Lansare grup instrumental Plai 

Botoșănean 

Ceică Valentin 21 decembrie  Uvertura 

mall 

 

Lansarea trupa jazz Midnightgroovers Bidașcu Silvestru 21 decembrie 

2021 

Uvertura 

mall 

28. 

Prezentarea CD "Opera completă- 

Eminescu 2000.”  

Grigore Luisian 15 ianuarie 

2022 

Palatul 

Copiilor 

Botoșani 

29. 

Deschiderea festivă a anului şcolar Huștiuc Monica 2 octombrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botoşani 

30. 

Spectacolul „Magia sărbătorilor de 

iarnă” 

Huștiuc Monica 18 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botoşani 

31. 

Pictura pe sticla, expozitie online. Felicanu Cătălina 13 noiembrie 

2021 

online 

32.  

Expozitie cu ornamente create de copii 

de Craciun 

Felicanu Cătălina 18 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botoşani 

33. 

Deschiderea festiva a activităţii  pentru 

anul şcolar 2021-2022 – prezentarea 

ofertei educaţionale. 
Jar Lăcrămioara 

2 octombrie 

2021 

 

34. 

 

 

„Vine Mos Craciun,, -dans modern, 

activitate cu toata  clasa pregatitoare C 

Scoala Gimnaziala „Leon Danaila” 

Darabani 

    Jar Lăcrămioara De luni pana 

sambata de la 

11.00-12.00, 

perioada : 1-22 

decembrie2021 

Filiala 

Darabani a 

Palatului 

Copiilor 

Botosani   

35. 

“Sa fim mai buni”- confectionarea de 

obiecte decorative pentru craciun si 

donarea lor elevilor clasei pregatitoare 

C , copiilor si vârstnicilor din asociația 

“Familia 2004” si Centru de plasament 

Blaj. 

 

 

 

   Jar Lăcrămioara 

14-21 

decembrie 2021 

Filiala 

Darabani a 

Palatului 

Copiilor 

Botosani   

36. 

 

Deschiderea anului școlar la Palatul 

Copiilor Botoșani 

Feraru Manuela 2 octombrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botosani 

37.  

 

Spectacol Magia Sărbătorilor  

de iarnă 

Feraru Manuela 18 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botosani 

38. 

 

Activitate de ziua României 

Feraru Manuela 1 decembrie 

2021 

Parcul Mihai 

Eminescu 

39.  

 

Uite vine Moș Crăciun 

Feraru manuela 21 decembrie 

2021 

Uvertura 

Mall 

40.  

 

Spectacol deschidere an școlar 

Aghiorghiesei 

Victorița 

2 octombrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botosani 

http://www.edu.ro/
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41.  

 

Spectacolul Magia sărbătorilor de 

iarnă 

Aghiorghiesei 

Victorița 

18 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botosani 

42.  

 

Spectacol – Uite vine Moș Crăciun 

Aghirghiesei Victorița 21 decembrie 

2021 

Palatul 

Copiilor 

Botosani 

 

 

Participări cu elevii la concursuri / competiții din CAEN/CAER/CAEJ: 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea concursului/competiției 

Profesor Locul și 

Perioada 

Premii obținute 

1. 

70 ani aniversari Palatul Copiilor 

Timişoara 

Damian Iuliana 10 decembrie 

2021 –on line 

Locul I 

 

2.  

70 ani aniversari Palatul Copiilor 

Timişoara 

Aghiorghiesei 

Victorița 

10 decembrie 

2021-on line 

Locul II 

3. 

70 ani aniversari Palatul Copiilor 

Timişoara 

Feraru Manuela 10 decembrie 

2021 

Locul III 

4. 

Concursul internațional de fantezie și 

îndemânare Culorile Toamnei, ediția 

2022 

Vicoveanu 

Cecilia 

Noiembrie 

2021 – 

Lipova / 

Arad 

În așteptare 

5. 

Concursul Național Porți spre Trecut, 

ferestre spre viitor – 70 ani aniversari 

Vicoveanu 

Cecilia  

Noiembrie – 

2021- 

Timișoara/ 

Timiș 

Marele Premiu – 

Arăriței Georgiana, 

Vicoveanu Vlad –

George, Calmusche 

Cristian- Nicolae 

6. 

Festivalul –Concus Moineșteanca Dascălu Mirel Octombrie 

2021 

Marele Premiu 

Premiul I 

 

Participări cu elevii cercului la alte activități /concursuri: 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea activităţii 

Profesor 

 

Organizator 

Local și 

Data/Perioada 

Locul desfășurării 

1. 

“Cea mai mare lecţie despre vaccinare” Damian Iuliana  Ministerul 

Educaţiei şi 

UNICEF România 

-15 octombrie 2021 

Palatul Copiilor 

Botoşani 

2. 

Urătură personalizată Damian Iuliana 18 decembrie 2021 Sal Palatul Copiilor 

Botoşani de 

spectacole 

3. 

Concursul interjudetean”Magia 

sarbatorilor de iarna”, editia a Va – 

proiect caritabil 

Jar Lăcrămioara Clubul Copiilor 

Blaj, jud. Alba Dec. 

2021 

Clubul Copiilor Blaj, 

jud. Alba 

4. 

Balul Bobocilor 

- coregrafie,dans cu clasa organizatoare 

a VIII-a  

Jar Lăcrămioara Scoala Gimnaziala 

„Leon Danaila” 

Casa de Cultura „Th. 

Bals” Darabani 

http://www.edu.ro/
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- pregatit concurentii pentu probele de 

dans 

Darabani - 8 

oct.2021 

5. 

Serbare scolara”Vine Mos 

Craciun”,clasa pregatitoare C, dans de 

craciun ,dans modern 

Jar Lăcrămioara Invatator Francesca 

Lisenche, Scoala 

Gimnaziala „Leon 

Danaila” Darabani 

22 dec.2021 

Filiala Darabani a 

Palatului Copiilor 

Botosani   

6. 

Serbare scolara “Vine Mos Craciun” 

Clasa I C , dans modern 

Jar Lăcrămioara Invatator 

Gheorghiciuc 

Filomica 

Scoala Gimnaziala 

„Leon Danaila” 

Darabani -22 dec 

.2021 

Filiala Darabani a 

Palatului Copiilor 

Botosani   

7. 

 

 

Dor de Eminescu 

Aghiorghiesei 

Victorița 

Cerc Orientare 

Turistică – Damian 

Iuliana 

Palatul Copiilor 

Botoșani 

8. 

 

 

Dor de Eminescu 

Feraru Manuela Cerc Orientare 

Turistică – Damian 

Iuliana 

Palatul Copiilor 

Botoșani 

9. 

 

 

„Climate literate” 

Proiect eTwinning 

 

Vicoveanu 

Cecilia 

septembrie 2021-

iunie 2022 

Municipiul/Județul 

Botoșani 

Platforma eTwinning 

Cercul Protecţia 

Mediului 

10. 

 

Proiectul internațional Educație pentru 

sănătate - Ora de sănătate 2 

- Program JA - 

Vicoveanu 

Cecilia  

octombrie 2021-

iunie 2022 

Cercul Protecţia 

Mediului 

https://jainspire.na.cr

ossknowledge.com/ 

11. 

 

Proiectul internațional Educație pentru 

sănătate - Sănătate. Viață activă 

- Program JA - 

Vicoveanu 

Cecilia 

octombrie 2021-

iunie 2022 

Cercul Protecţia 

Mediului 

https://jainspire.na.cr

ossknowledge.com/ 

12. 

 

Patrula de reciclare ROREC 

- activități de bună practică - 

 octombrie 2021-

mai 2022 

Municipiul Botoşani 

https://www.patrulad

ereciclare.ro 

 

 

Parteneriate/Sponsorizări: 

 

Nr. 

crt. 

 

Instituţiile partenere 

Nr. de înregistrare 

(la nivelul unit. 

şc.) 

 

Obiectiv 

1. Societatea Cultural-

Artistică Arlechin 

1240/20.10.2021 Colaborarea părţilor în derularea de activităţi 

comune in domeniul orientării turistice, 

ecologiei, turismului,  

http://www.edu.ro/
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2. Casa Corpului Didactic 

Botoşani 

1238/20.10.2021 Colaborarea părţilor în cadrul proiectului Rolul 

activităţilor nonformale 

3. Centrul Judeţean de 

voluntariat 

1239/20.10.2021 Colaborarea părţilor în derularea de activităţi 

comune in domeniul orientării turistice, 

ecologiei, turismului, activităţi de şi pentru 

tineri. 

4. Asociaţia „Papucul 

doamnei” 

Nr. 204  din  14. 

03. 2016 

Concursuri județene, naționale, activități 

5. Agenţia pentru Protecţia 

Mediului 

54 din 26.01. 2017 C.N. „Şi gestul tău contează!” 

Activităţi de protejare a mediului 

6. S.C. Urban Serv S.A., 58 din 26.01. 2017 C.N. „Şi gestul tău contează!” 

Activităţi de protejare a mediului 

7. Romsilva-Botoşani 57 din 26.01. 2017 C.N. „Şi gestul tău contează!” 

Activităţi de protejare a mediului!” 

8. S.C. Apa Nova S.A. 

Botoşani 

56 din 26.01. 2017 C.N. „Şi gestul tău contează!” 

Activităţi de protejare a mediului 

9. Asociaţia Rorec 16 din 18. 01. 2019 Activităţi de protejare a mediului 

10. Complexul de 

apartamente ”Casa mea” 

Dorohoi 

53 din 26.01. 2017 Expoziții caritabile, Concursuri naționale 

11. Direcția de Sănătate 

Publică 

55 din 26.01. 2017 Activități educative privind sănătatea 

12. Palatul Național al 

Copiilor București 

51 din 26.01. 2017 Concursuri naționale, activități metodice 

13. Palatul Copiilor Sfântu 

Gheroghe 

50 din 26.01. 2017 Concursuri naționale, activități metodice 

14. Palatul Copiilor Brăila 52 din 26.01. 2017 Concursuri naționale, activități metodice 

15. Recycle International 

Contract 

vânzare/cumpărare 

13 din 19. 10. 2016 Deșeuri reciclabile 

16. Școala Nr. 6 Botoșani 1405 din 

26/11/2021 

Proiectul „Protejând natura, ne protejăm pe 

noi!” 

Proiectul „Sănătate. Viață activă” 

17. Școala Nr. 10 Botoșani 1406 din 

26/11/2021 

Proiectul „Protejând natura, ne protejăm pe 

noi!” 

Proiectul „Ora de sănătate” 

18. Școala Nr. 14 Botoșani 1408 din 

26/11/2021 

Proiectul „Protejând natura, ne protejăm pe 

noi!” 

Proiectul „Sănătate. Viață activă” 

19. Școala Nr. 17 Botoșani 1404 din 

26/11/2021 

Proiectul „Protejând natura, ne protejăm pe 

noi!” 

Proiectul „Sănătate. Viață activă” 

20.  Colegiul Național 

Economic „Octav 

Onicescu” 

1403 din 

26/11/2021 

Proiectul „Protejând natura, ne protejăm pe 

noi!” 

Proiectul „Sănătate. Viață activă” 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 107 din 131 

21. Junior Achievement 

România 

Cod acord CJ14-

00025904 

Programe/Proiecte JA 2021-2022 

22. Asociația Eliberare 863 din 16. 11. 

2020 

Proiectul de prevenire a traficului de persoane și 

a exploatării sexuale în România 

23. Școala Profesională 

Specială „Sf. Stelian” 

1407 26/11/2021 Activități educative de protecția mediului, 

sănătate și creativitate 

Proiectul „Protejează-ți mediul în care 

trăiești” 

24. Agenția națională pentru 

arii naturale protejate 

Servicul teritorial 

Botoșani 

778 din 06/07/2021 Activități de educație ecologică și de protecția 

mediului în ariile naturale protejate de pe 

teritoriul județului Botoșani 

25. Grădinita nr.19 1243/20.10.2021 Activități cu copiii 

26. Liceul Pedagogic Nicolae 

Iorga Botoșani 

1261/23.10.2021 Parteneriat educațional 

27. Muzeul Județean 

Botoșani 

1176/11.09.2021 Școala Altfel 

28. C.J.C.P.C.T. Botoşani 1177/11/09.2021 Organizare concurs dans popular 

29.  Şcoala Gimnazială 

„Ştefan cel Mare” 

Botoşani 

1090/21.09. 2021 Participări la activitățile Instituției 

30.  Liceul „Dimitrie 

Cantemir”Darabani 

709 din 10.10.2017 Parteneriate educaționale 

31. Scoala Gimnaziala”Leon 

Danaila”Darabani 

710 din 10.10.2021 Parteneriate educaționale 

 

Diseminarea activităților: 

Diseminarea  activităţilor s-a realizat preponderent online, pe pagina Facebook a Palatului Copiilor 

Botoşani,  pe site-ul official al Palatului Copiilor Botoșani, în presa locală și națională, în cadrul cerucurilor 

pedagogice și a platformelor parteneriale. 

 

6.  ACTIVITATEA CLUBULUI COPIILOR DOROHOI 

 

Clubul Copiilor Dorohoi reprezintă o oportunitate de petrecere a timpului liber pentru cei 

aproximativ 845 copii şi elevi din municipiul Dorohoi şi din localităţile alăturate, cu vârste cuprinse între 

4-19 ani, care doresc să dobândească o serie de competenţe în domeniul educaţiei nonformale. În prezent, 

oferta educaţională a unităţii cuprinde 7 cercuri: „Orchestră populară”, „Matematică aplicată în tehnica 

de calcul”, „Muzică folk-muzica ușoară”, „Pictură-Desen”, „Educaţie civică”, „Dansuri populare” şi 

„Cultură şi civilizaţie engleză”, coordonate de profesori titulari în procent de 100%.  
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 Unitatea dispune de toate utilităţile necesare, iar fiecare sală de cerc este dotată corespunzător şi 

conectată la internet. Clubul deţine un microbuz cu 20 de locuri, necesar pentru deplasarea elevilor la 

spectacole, concursuri şi alte acţiuni educative. 

 Pentru organizarea activităților online, s-au achiziționat 6 laptop-uri și 6 sisteme audio-video 

necesare pentru dotarea sălilor de cerc, în vederea bunei desfășurări a activităților. 

În această unitate de învăţământ, se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, în afara 

cursurilor şcolare, prin care se aprofundează şi se completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini şi 

competenţe, potrivit vocaţiei copiilor. 

 

Activităţi educative desfăşurate la nivelul şcolii (centralizare) 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii 

 

Coordonator 

 

Data 

Participanţi (numeric) 

Elev

i 

Cadre 

did. 

Alţii 

(precizaţi) 

1.  Ziua Europeană a 

Limbilor 

26 septembrie 

Prof. Gabriel Moroșanu – 

Cercul „Cultură și 

civilizație engleză” 

25 

septembrie 

2021 

20 1 - 

2.  Deschiderea oficială 

a anului școlar 2021-

2022, spectacol 

demonstrativ 

Toate cadrele didactice 02 

octombrie 

2021 

370 7 Reprezentanți 

ISJ Botoșani, 

oficialități, 

parteneri 

3.  „Haloween Party” Prof. Gabriel Moroșanu –  

Cercul „Cultură și 

civilizație engleza” 

Octombrie 

2021 

45 1 - 

4.  „Toamna” – expoziție de 

pictură 

Prof. Daniel Puhăcel – 

Cercul „Pictură-Desen” 

Noiembrie 

2021 

25 1 - 

5.  Săptămâna Educației 

Globale 

„Este lumea noastră! Să 

acționăm împreună!” 

Toate cadrele didactice 15-20 

noiembrie 

2021 

210 7 Parteneri  

6.  „Drepturile copilului, 

drepturile omului” – Ziua  

Internaţională a 

Drepturilor Copilului 

20 noiembrie 

Prof. Mihaela-Laura 

Bolohan – Cercul 

„Matematică aplicată în 

tehnica de calcul” 

Prof. Irina-Maria Miron 

– Cercul „Educație 

civică” 

19-20 

noiembrie 

2021 

75 2 - 

7.  „Față în față” Prof. Constantin Dicu – 

Cercul „Dansuri 

populare” 

27 

noiembrie 

2021 

32 1 - 

8.  „Acceptă-mă aşa cum 

sunt” – Ziua 

Internațională 

a persoanelor cu 

dizabilități 

3 decembrie 

Prof. Mihaela-Laura 

Bolohan – Cercul de 

„Matematică aplicată în 

tehnica de calcul”, 

Prof. Daniel Puhăcel – 

Cercul „Pictură-Desen” 

7 decembrie 

2021 

35 2 - 
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9.  „1 Decembrie – Ziua 

Națională a României” 

Toate cadrele didactice 22-27 

noiembrie 

2021 

225 7 - 

10.  Concertul prilejuit de 

sărbătorile de iarnă 

„Carnavalul Zăpezii”,  

Sala Teatrului Dorohoi 

Clubul Copiilor Dorohoi 16-17 

decembrie 

2021 

214 7 Parteneri 

11.  Expoziție de lucrări 

plastice  

„Carnavalul zăpezii”,  

Sala Teatrului Dorohoi 

Prof. Daniel Puhăcel – 

Cercul „Pictură-Desen” 

16-17 

decembrie 

2021 

25 1 Parteneri 

12.  „Eminesciana” Prof. Irina-Maria Miron 

– Cercul „Educație 

civică”, 

Prof. Mihaela-Laura 

Bolohan – Cercul 

„Matematică aplicată în 

tehnica de calcul”, 

Prof. Daniel Puhăcel – 

Cercul „Pictură-Desen” 

10-15 

ianuarie 

2022 

115 3 - 

 

Parteneriate 

 

Nr. 

crt. 

Instituţia/instituţiile 

partenere 

Nr. de 

înregistrare (la 

nivelul unităţii 

şcolare) 

 

Obiectiv 

Responsabil Nr. de 

elevi 

participan

ţi 

1.  Școala Gimnazială „M. 

Kogălniceanu” Dorohoi 

Nr. 761 din 

29.09.2021 

Colaborarea părților 

în vederea 

desfășurării de 

activități comune în 

anul școlar 2021-2022 

Prof. Daniel 

Puhăcel, 

Prof. Paul-

Ciprian 

Mihai 

150 

2.  Liceul Tehnologic „Al. 

Vlahuță” Șendriceni 

Nr. 701 din 

16.09.2021 

Jurizarea lucrărilor în 

cadrul Concursului 

Național de creație 

literară și pictură 

„Alecu Ivan Ghilia”, 

ediția a XI-a 

Prof. Daniel 

Puhăcel 

60 

3.  Clubul Sportiv „Pro Dance” 

Botoșani Filiala Dorohoi, 

Casa Municipală de Cultură 

Dorohoi 

Nr. 710 din 

19.09.2021 

Proiect educațional 

„Să descoperim lumea 

dansului” 

Prof. 

Constantin 

Dicu 

14 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 
 

INSPECTORATUL 

ȘCOLAR 

JUDEȚEAN 

BOTOȘANI 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 
www.edu.ro  

Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoșani 
Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052 
Email: office.isjbt@gmail.com 
www.isjbotosani.ro 

 
Pagina 110 din 131 

4.  G.P.P. ”Ștefan cel Mare și 

Sfânt” Dorohoi 

Nr. 713 din 

20.09.2021  

 

  

Activități educative 

comune 

Prof. 

Gabriel 

Moroșanu,  

Prof. Daniel 

Puhăcel, 

Prof. Irina-

Maria Miron 

115 

5.  Școala Gimnazială „Dimitrie 

Pompeiu” Broscăuți 

Nr. 736 din 

28.09.2021 

Desfășurare activități 

educative 

Prof. Irina-

Maria Miron 

18 

6.  Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox ”Sf. Ioan Iacob„ – 

structura G.P.P. Nr. 6 

Dorohoi 

Nr. 768 din 

30.09.2021 

Activități educative 

comune 

Prof. 

Mihaela-

Laura 

Bolohan 

24 

7.  Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Sf. Ioan Iacob” – 

structura Grădinița Nr. 4 

Dorohoi 

Nr. 780 din 

30.09.2021 

Activități educative 

comune  

Prof. 

Mihaela-

Laura 

Bolohan 

32 

8.  Școala Profesională Specială 

„Ion Pillat” Dorohoi 

Nr. 781 din 

30.09.2021 

Colaborare în cadrul 

Proiectului 

educațional „Tehnică 

și îndemânare”  

Prof. 

Mihaela-

Laura 

Bolohan 

32 

9.  Liceul Teoretic „Anastasie 

Bașotă” Pomârla 

Nr. 884 din 

21.10.2021 

Activități educative 

comune 

Prof. Marcel 

Dupu 

75 

10.  Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Sf. Ioan Iacob” – 

structura G.P.P. Nr. 6 

Dorohoi 

Nr. 912 din 

27.10.2021 

Colaborare în cadrul 

Proiectului 

Interjudețean 

Festival-Concurs 

„Din lada de zestre a 

bunicii”, ediția a VII-

a 

Prof. Marcel 

Dupu 

120 

11.  Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Sf. Ioan Iacob” – 

structura G.P.P. Nr. 6 

Dorohoi 

Nr. 914 din 

27.10.2021 

Colaborare în cadrul 

Proiectului Concurs 

Să învățăm de la cei 

mici” 

Prof. Marcel 

Dupu 

100 

12.  Școala Gimnazială „M. 

Kogălniceanu” Dorohoi, 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Dorohoi, Asociația 

„Mugurelul” Dorohoi, I.Ș.J. 

Botoșani  

Nr. 964 din 

12.11.2021 

Cooperarea 

interinstituţională în 

vederea organizării și 

derulării Proiectului 

Educațional „Vreau să 

fiu convingător!”, 

ediția a IV-a 

Prof. Irina-

Maria Miron 

100 

13.  Școala Gimnazială Nr. 1 – 

structura G.P.P. Nr.8 

Dorohoi 

Nr. 2012 din 

24.11.2021 

Colaborare în cadrul 

Proiectului Festival-

Concurs Regional de 

Creație și Interpretare 

„Toamna în cântec și 

culoare” 

Prof. Marcel 

Dupu 

150 
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14.  G.P.P. Nr. 19 Botoșani Nr. 1011 din 

24.11.2021 

Colaborare în cadrul 

Proiectului 

educațional Festival-

Concurs „Creangă, 

prietenul copiilor” 

Prof. Paul-

Ciprian 

Mihai 

50 

15.  Liceul Pedagogic „N. Iorga” 

Botoșani 

Nr. 1051 din 

09.12.2021 

Participare la 

Proiectul Regional 

„Suflet de artist – 

Ediția a IX-a” 

Prof. Daniel 

Puhăcel 

5 

16.  Școala Gimnazială „Spiru 

Haret” Dorohoi 

Nr. 36 din 

13.01.2022 

Activități extrașcolare 

comune 

Prof. 

Mihaela-

Laura 

Bolohan 

30 

 

 

Proiecte  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Nivel 1(local, 

judeţean, 

regional, 

naţional, 

internaţional) 

Parteneri Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Alţii 

(precizaţi) 

1.  „Clubul prieteniei” Local Fundația Star of Hope 

România, Școala 

Profesională Specială 

”Ion Pillat” Dorohoi 

50 7 1 psiholog, 

5 părinți 

2.  „Vreau să fiu 

convingător!”, 

ediția a IV-a 

Județean Școala Gimnazială „M. 

Kogălniceanu” Dorohoi, 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Dorohoi, Asociația 

„Mugurelul” Dorohoi 

100 40 - 

3.  „Să descoperim 

lumea dansului” 

Local Clubul Sportiv „Pro 

Dance” Botoșani Filiala 

Dorohoi, 

Casa Municipală de 

Cultură Dorohoi 

14 1 - 

4.  „Tehnică și 

îndemânare”  

Local  Școala Profesională 

Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi 

32 3 - 

5.  „Ia-mă de mână, să 

creștem împreună!” 

Local G.P.P. „Ștefan cel Mare 

și Sfânt” Dorohoi, 

50 12 - 
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Asociația „Parentis” 

Dorohoi 

6.  Proiectul 

Interjudețean 

Festival-Concurs 

„Din lada de zestre 

a bunicii”, ediția a 

VII-a 

Interjudețean Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox „Sf. Ioan 

Iacob” – structura G.P.P. 

Nr. 6 Dorohoi, Casa 

Municipală de Cultură, 

Asociația de Părinți 

„Prichindeii” Dorohoi 

Preșcolari  25 Colaboratori 

7.  „Mihai Eminescu 

prin ochi de copil” 

Local Școala Gimnazială 

„Spiru Haret” Dorohoi 

30 3 1 secretar 

(colaborator) 

 

Exemple de bună practică din activitatea  nonformală a şcolii  şi a cadrelor didactice: 

 

Clubul Copiilor Dorohoi este mereu prezent pe scena vieţii culturale locale, în calitate de invitat în 

cadrul unor spectacole şi, de cele mai multe ori, având calitatea de organizator sau cooorganizator al 

unor acţiuni educative extraşcolare, proprii sau în parteneriat cu alţi factori educaţionali. Enumerăm 

câteva dintre acestea:  

- Organizator al Festivalului Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, înfiinţat în anul 

2005, iar ediţia a XVI-a, se va desfășura în iunie 2022; 

- Coorganizator al Festivalului Interjudețean de colinde, datini și obiceiuri de Anul Nou 

„Primește-ne gazdă-n casă”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” 

Dorohoi; 

- Coorganizator al Concursului Interjudeţean de interpretare artistică „Do-Re-Mi”, 

categoria preşcolari, iniţiat în anul 2005, în parteneriat cu Grădiniţa cu P.P. „Ştefan cel Mare şi 

Sfânt” Dorohoi ; 

- Coorganizator al Festivalului Judeţean de datini şi obiceiuri „Moştenitorii”, categoria 

preşcolari, organizat în parteneriat cu Grădiniţa cu P.P. „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi ; 

- Coorganizator al Festivalului Regional „Masca”, organizat în parteneriat cu Grădiniţa cu P.P. 

„Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dorohoi; 

- Organizator al spectacolului omagial „Flori pentru mama” (ediția a XXIII-a în martie 2021); 

- Organizator al Concertului prilejuit de sărbătorile de iarnă „Carnavalul Zăpezii” (ediția a 

XXII-a în luna decembrie 2021); 

- Coorganizator al Concursului Județean de interpretare artistică al elevilor din palat și 

cluburi ale copiilor; 

- Coorganizator al Concursului Județean „Vreau să fiu convingător!”, ajuns la a III-a ediție în 

anul școlar 2020-2021, în colaborare cu Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi și 

Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi.  

În cadrul Strategiei Naţionale Acţiunea Comunitară (SNAC), Clubul Copiilor Dorohoi 

colaborează împreună cu partenerii încă de la debutul programului, derulând proiecte de mare impact 
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pentru grupuri/comunități defavorizate. Tot în spiritul voluntariatului, unitatea a sprijinit Asociaţia IHTIS 

pentru persoane cu handicap sever prin organizarea unor acţiuni cu scop umanitar. 

Din anul 2011 până în prezent, unitatea noastră colaborează cu Fundația „Star of Hope” România 

– Filiala Dorohoi, în cadrul proiectului educațional „Clubul prieteniei”, având ca beneficiari copii și tineri 

cu dizabilități.  

 Reprezentative pentru unitate sunt : Orchestra populară „Mugurelul”, Ansamblul folcloric 

„Mugurelul-Mărgineanca”, Ansamblul folcloric „Mugurelul-Stejărelul”, grupurile vocale de muzică 

uşoară „Voces” și „Junior”, grupul „Cuibul de folk”, formaţii de dansuri populare şi de dans modern, 

Trupa de teatru „Amicii”, expoziţii de pictură-desen şi grafică pe calculator. 

Una dintre performanțele cu care ne mândrim în fiecare an este faptul că Orchestra „Mugurelul” 

acompaniază soliști de muzică populară în festivaluri și concursuri de profil, precum: Festivalul 

Internațional de muzică populară „Mugurelul”, Festivalul Naţional „Moştenite din bătrâni” Vorona, 

Spectacolul „Hai la Botoșani”, Proiectul „10 pentru folclor” etc.   

 Activităţile Clubului Copiilor Dorohoi se realizează prin colaborarea permanentă cu unităţi 

şcolare şi instituţii din comunitate, din judeţ şi din ţară. 

 

Rezultate  ale proiectelor  extracurriculare: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea proiectului Unitatea 

şcolară 

Locul obţinut 

 

Nr.elevi 

implicaţi 

Nr. cadre 

didactice 

implicate 

Responsabil 

 

1.  Festivalul Naţional 

„Moştenite din bătrâni”, 

ediţia a XXXVII-a, 

Vorona – 

acompaniamentul 

concurenţilor asigurat 

de Orchestra 

„Mugurelul” 

(7 septembrie 2021) 

Liceul 

Tehnologic 

„Ștefan cel 

Mare și Sfânt” 

Vorona, 

Primăria 

Comunei 

Vorona 

1 Premiu I 

1 Premiu II 

Diploma de 

excelență 

25 1 Prof. Marcel 

Dupu 

2.  Festivalul-concurs 

internațional „Ziua 

zâmbetului de copil” 

(1-2 octombrie 2021) 

Asociaţia 

Culturală 

„Star” Piatra 

Neamţ, 

Primăria 

Municipiului 

Piatra Neamţ 

Trofeul 

festivalului, 

2 Trofee pentru  

categorii de 

vârstă, 

1 Premiu II, 

1 Premiu III 

5 1 Prof. Paul-

Ciprian Mihai 

3.  Gala educaţiei 

(5 octombrie 2021) 

Primăria 

Comunei 

Pomârla, IŞJ 

Botoşani 

- 7 2 Prof. Paul-

Ciprian Mihai, 

Prof. Marcel 

Dupu 

4.  Zilele Municipiului 

Dorohoi 

(6 octombrie 2021) 

Primăria 

Municipiului 

Dorohoi 

- 33 3 Prof. Marcel 

Dupu, Prof. 

Paul-Ciprian 
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Mihai, Prof. 

Irina-Maria 

Miron  

5.  Concurs Național de 

Artă Plastică „Arthur 

Verona” 

(6 octombrie 2021) 

Casa 

Municipală de 

Cultură 

Dorohoi 

Diplome de 

excelență 

5 1 Prof. Daniel 

Puhăcel 

6.  Minirtecital de muzică 

uşoară – Întâlnire 

Erasmus, Muzeul 

George Enescu  

(13 octombrie 2021) 

Școala 

Profesională 

Specială „Ion 

Pillat” Dorohoi 

 

- 6 2 Prof. Marcel 

Dupu,  

Prof. Paul-

Ciprian Mihai 

7.  Concurs Internațional 

de benzi desenate  

„Comic Strip 2021” 

(7 noiembrie 2021) 

Centrul 

Cultural al 

Copiilor din 

Belgrad 

- 4 1 Prof. Daniel 

Puhăcel 

8.  Concurs Național „70 

de ani aniversari – 

Palatul Copiilor – Porți 

spre trecut, ferestre spre 

viitor” 

(10 decembrie 2021) 

Palatul Copiilor 

Timișoara 

Marele Premiu 

(categoria 

claselor V-

VIII), 

1 Premiu I 

13 1 Prof. 

Constantin 

Dicu 

9.  Concursul Internațional 

de dans „Magia 

dansului”, ediția a V-a 

(12 decembrie 2021) 

Asociația 

„Magia 

copilăriei” 

Târgu Neamț 

1 Premiu I, 

Premiul pentru 

cea mai 

frumoasă 

costumație 

 

13 1 Prof. 

Constantin 

Dicu 

10.  Concursul Național de 

interpretare vocal-

instrumentală „Sunetul 

muzicii”, ediția a II-a 

(decembrie 2021) 

Palatul Copiilor 

Sibiu, Școala 

Gimnazială 

„I.L. 

Caragiale” 

Sibiu 

Trofeul 

secțiunii 

„Cântece 

patriotice”, 

2 Premii I la 

secțiunea 

„Colinde” 

5 1 Prof. Paul-

Ciprian Mihai 

11.  Festivalul Internațional 

„Împreună de Crăciun” 

– Festival-concurs de 

datini și obiceiuri 

românești pentru copiii 

români de pretutindeni 

(decembrie 2021) 

Asociația 

„Uniți prin 

muzică” 

Montréal, 

Québec, 

Canada 

Premiul de 

excelență, 

Premiul special 

al partenerului 

media 

emisiunea „Ora 

românească”, 

Montréal 

1 1 Prof. Paul-

Ciprian Mihai 
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12.  Festivalul Național de 

Colinde, Datini și 

Obiceiuri de Crăciun și 

Anul Nou „Iată vin 

colindătorii”, ediția I 

(20-22 decembrie 2021) 

Casa de Cultură 

„Tudor 

Mușatescu” 

Câmpulung 

Muscel, județul 

Argeș 

Diploma de 

excelență pentru 

Ansamblul 

„Mugurelul-

Mărgineanca” 

50 1 Prof. Marcel 

Dupu 

13.  Spectacol de colinde, 

datini și obiceiuri de 

Crăciun și Anul Nou 

(22 decembrie 2021) 

Ministerul 

Educației 

- 50 1 Prof. Marcel 

Dupu 

 

Diseminarea activitaților 

 Pentru diseminarea acţiunilor organizate de Clubul Copiilor Dorohoi, s-a menţinut o foarte bună 

colaborare cu partenerii media: redacţiile Dorohoi News, Monitorul de Botoşani, Ştiri Botoşani, 

TELE’M, Rapsodia TV, Radio Iaşi, TVR Iaşi, etc. Cele mai importante activități au fost diseminate pe 

pagina web a unității, pe pagina de Facebook și pe canalul You Tube. 

 

7. ACTIVITATEA CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR BOTOȘANI 

 
Raport de analiză pe secții: 

Secţia de atletism, încadrată în anul şcolar 2021-2022 cu o grupa de performanţă, a obţinut următoarele 

rezultate: 

 Locul II Campionatul național de cros U23 feminin, 16.10.2021,Botoşani; 

Loc.I Tineret Campionatul național de alergare montana, distanţa lungă 17-19.09.2021 C-lung 

Moldovenesc 

Loc.I  Campionatul național semimaraton U23 28.01.2021 Buzău; 

Loc.II echipă  Campionatul național semimaraton U23 28.01.2021 Buzău: 

Secţia de karate   

Încadrare   2 grupe de începători,  

1 grupa de avansați  

1 grupa performanta,  

 

În semestrul I al anului  școlar 2021-2022 a participat la următoarele activități: 

- Competiţii naționale și competiții oficiale internaționale; 

- Completarea grupelor de începători prin selecţie la şcolile generale din Municipiul Botoșani; 

- Completarea caietelor de grupa conform cerintelor FRK si MEN 

- In luna ianuarie 26 de sportivi și antrenori au participat la un cantonament de pregătire colectiva organizat 

la Poiana Negrii. 

 

In acest semestru secţia karate a obținut un număr de 52 medalii (aur, argint și bronz):  
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a. pe plan național  43 medalii 

b. pe plan international 9 medalii 

 

Sectia a desfasurat si activitati extrașcolare cum ar fi: drumetii , vizite la diverse obiective turistice. 

 

 Secţia de baseball  

  Încadrare  1 grupa începători;  

    1 grupă performanţă; 

  

În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 a participat la următoarele activitati: 

• Activitate de selecţie pentru grupele de începători la şcolile din Județul Botosani; 

• Privind activitatea competitionala, echipa CSS Botosani a obtinut următoarele rezultate: 

- locul IV la Campionat National Juniori I; 

- locul II Cupa Romaniei jun II; 

- locul III la Campionat National Juniori III -sala. 

• Grupele de incepători și performanță au participat la un cantonament de pregătire la Poiana Negrii . 

 

  În sem.I anul școlar 2021– 2022, secţia de baschet are următoarea componență și încadrare:  

 -   3 grupe începatoare; 

Echipa  U13- fete este înscrisă in Campionatul Național de Baschet  unde are un parcurs bun.  

 In  sem.I, anul şcolar 2021-2022 la catedra de fotbal au activat un număr de 4 profesori astfel : 

➢ Șchiopu Daniel                  -  1 grupa avansati; 

Prof.I, Gr.I                         -  1 grupa începatori  

➢ Cucu Paul                           -  1 grupa  avansati; 

          Prof.I.Def,                          - 1grupa incepatori; 

➢ Dulgheru Mirel                  -  3  grupe incepatori; 

Prof.I,Def 

➢ Cazaciuc Alexandru          - 1 grupa avansati (fete) ; 

Prof.I,Gr.II                         - 1 grupa incepatori; 

Sunt înscrise în Campionatul Judeţean de Fotbal ediţia 2021-2022 cu următoarele echipe U11, U13 şi  U15 

 Se continuă   colaborarea  cu  AFC BOTOSANI unde sunt transferati cei mai buni 

jucatori la echipele de Elită Under 19,Under 17, U15 masculin şi U15  SI U17 feminin; 

Catedra de volei a Clubului Sportiv Şcolar Botoşani a fost constituită, pentru sem.I, anul şcolar 2021-2022, 

din şase cadre didactice (5 titulari, 1 suplinitor) având următoarea încadrare:  

VOLEI (Fete şi Băieţi) 

GHIŢUN STELIAN / Fete   1 grupă avansate; 
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 1 grupă Începătoare; 

 

BURDUJA ROBERT/ fete   1 grupă performanță; 

 2 grupe începătoare; 

 

ACIOBĂNIŢEI CEZAR/băieți              1 grupă performanță; 

1 grupă începători; 

 

4.BORCEA MIHAI DANIEL băieți/fete             2 grupe Începători; 

2 grupe începătoare; 

 

PANŢÂR MARIUS IULIAN băieți fete             1 grupă avansaţi; 

2 grupă începători; 

 

Următoarele echipe sunt înscrise în Campionat National:  Cadeti(F+B) si  Speranțe(F+B).  

 

 

Sportivi convocati la loturile nationale:  Colesnicov Alexandra, Andruşca Medeea  Andruşcă Daria, Sovan Ioan 
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CAPITOLUL VI 

Activitatea departamentelor 

➢ Compartimentul contabilitate 

➢ Compartimentul rețea școlară, plan școlarizare/ salarizare-normare  

➢ Compartimentul secretariat/ arhivă 

➢ Compartimentul informatizare 

➢ Compartimentul investiții 

➢ Compartimentul juridic 

➢ Compartimentul audit 

 

1. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

Descrierea  activitatilor compartimentului financiar-contabil 

- întocmesc şi calculează lunar statele de plată a salariilor pentru activitatea proprie, statele pentru 

concedii de odihnă, indemnizatii pentru  boala. 

- întocmesc lunar situatia recapitulativa si ordinele de plata  necesare pentru achitarea salariilor 

personalului Inspectoratului Scolar, efectueaza lunar  la Trezoreria Botosani controlul salariilor . 

- calculează şi virează obligaţiile unităţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 

contributia asiguratorie pentru munca . 

- întocmesc si verifica balanta de verificare, contul non trezor, platile restante bugetul de venituri 

si cheltuieli si le incarca in aplicatia Forexbug.  

- întocmesc receptiile in aplicatia Forexbug  si le verifica  cu bugetul incarcat pe articole si aliniate 

pentru a putea efectua plăți. 

- înregistrează  încasările şi plăţile din conturile: 531; 552, 542; 

- lunar, intocmesc declaratia  privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe 

venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate  112 si o transmite la ANAF. 

- întocmesc documentatia la Casa de Sanatate pentru recuperarea indemnizatiilor acordate pentru 

concediile de boala si urmareste incasarea acestora; 
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- înregistreaza in contabilitate operatiunile de intrari si iesiri de la magazia Inspectoratul Scolar 

judetean Botosani privind manualele scolare; 

- întocmesc lunar balanta de verificare analitica pentru contul  309; 

- lunar, efectueaza punctajul la gestiunea de manuale scolare; 

- întocmesc notele contabile, fisele de cont, registru jurnal pentru conturile specificate in fisa 

postului; 

- alimentari de conturi ale unităților în care se derulează programul Scoala dupa scoala 

- țin evidenta creditelor bugetare pentru activitatea de baza, pe titluri, articole, aliniate pentru ca 

toate cheltuielile sa se efectueze in limita creditelor aprobate si a indicatorilor financiari. 

- furnizeaza compartimentului audit date cu privire la calculul bugetului unitaților care nu se 

incadreaza in costul standard 

- întocmesc situația solicitata de Ministerul Educației privind starea învățamantului 

- solicită Ministerului Educației  buget –suplimentar pentru achitarea în totalitate a drepturilor 

salariale către unitățile de învățamânt 

- solicită Ministerului Educației virări de credite pentru unitîțile din subordine și pentru activitatea 

proprie 

- verifica si analizeaza intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli la Titlul I „ Cheltuieli de 

personal”, Titlul 57„ Asistenta sociala’ pentru transportul elevilor care nu au scoala in localitatea 

de domiciliu, Titlul 59 „Alte cheltuieli” pentru burse elevi : Bani de liceu, burse profesionale, 

burse pentru elevii etnici moldoveni, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, Titlul 

65 ”Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” pentru unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat  din municipiul Botosani si  din judet; 

- lunar angajații compartimentului financiar contabil fac alimentari de credite aferente cheltuieli de 

personal, bunuri si servicii, asistenta socială pentru transportul elevilor care nu au școala în 

localitatea de domiciliu, alte cheltuieli pentru burse elevi : Bani de liceu, burse profesionale, burse 

pentru elevii etnici moldoveni, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, cheltuieli 

aferente programelor cu finanțare rambursabilă pentru unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din municipiul Botosani și din judet; 

- la solicitarea Ministerului Educației privind proiectul de buget pe anul 2022-verifica si analizeaza 

intocmirea proiectului de buget al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  din județul 
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Botosani Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, Titlul 57 „Asistenta sociala’ pentru transportul 

elevilor care nu au scoala in localitatea de domiciliu, Titlul 59 „Alte cheltuieli” pentru burse elevi: 

Bani de liceu, burse profesionale, burse pentru elevii etnici moldoveni, sume aferente persoanelor 

cu handicap neîncadrate, Titlul 65” Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”; 

- întocmesc  trimestrial bilantul contabil si anexele  pentru activitatea proprie a Inspectoratului 

Şcolar aferente situatiilor financiare trimestriale ; 

- trimestrial, verifica, analizeaza si centralizeaza bilantul si anexe ale unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat  din județul Botoșani, intocmesc bilantul  centralizat si toate anexele 

prevazute de normele in vigoare  aferente situatiilor financiare trimestriale ; 

- trimestrial, intocmesc si centralizeaza  Anexa 02 Contul de rezultat patrimonial aferente situatiilor 

financiare trimestriale ; 

- redistribuire buget aferent cheltuielilor materiale aferente anului 2021 și a burselor la solicitarea 

ANAF Botoșani, 

- calcul si redistribuire buget aferent cheltuielilor de personal către unități cu buget insuficient cu 

acordul de specialitate al compartimentului audit și Consiliului de Administrație al unității 

- derularea proiectelor  ENI, ERASMUS, POCU și întocmirea rapoartelor de specialitate, 

activitate, raportari, plati salarii, plati materiale,declaratii salarii, raportari, intocmire documentaii 

la solicitarea organelor de control 

- întocmire in sistem electronic al ordinelor de plata si ordonanțările de plata pentru achitarea 

manualelor scolare, 

- verificare in aplicația finantare.org  a situațiilor financiare lunare si trimestriale pe care le incarca 

unitățile de învățămănt 

- trimestrial, intocmire si centralizare Anexa 03 si anexa nr. 04 „Situatia fluxurilor de trezorerie 

aferente situatiilor financiare trimestriale ; 

- întocmire in sistem electronic ordinele de plata si ordonantarile de plata pentru achitarea pentru 

furnizorii de calculatoare pentru programul guvernamental„Euro 200”; 

- lunar, pana pe data de 21 a lunii, verifica necesarul de credite pentru luna urmatoare  de la unițățile 

de învățămănt din județul Botoșani; 

- lunar, pana pe data de 24 a lunii, centralizeaza necesarul de credite pentru luna urmatoare  de la 

unitatile de învățămănt din județul Botoșani; 
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- lunar, intocmeste dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare primite de la ME   pe 

titluri de cheltuieli pentru instituţiile de invatamant preuniversitar de stat din județul Botoșani; 

- lunar pana pe data de 12 a lunii in curs pentru luna precedenta verifica si centralizeaza situatia 

privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instituţiile de invatamant preuniversitar de 

stat prevazute mai sus; 

- urmaresc incasarea debitelor cu sprijinul consilierului juridic din Inspectoratul Scolar . 

- întocmirea si calculul costului standard pentru cheltuielile materiale aferente anului 2022 și a 

burselor la solicitarea ANAF Botoșani. 

Execuție program 2021 

PROGRAM  

Nr. 

beneficiari  

Cheltuieli 

de 

personal  

Bunur

i si 

servici

i 

Asistenta 

sociala  

Alte 

cheltu-

ieli 

Cheltu-

ieli de 

capital  Total 

Manuale scolare 15983 0 0 
           

100,959      
                          

-                  -        
                   

100,959      

Euro 200 102 0 0 
           

100,751      
                          

-                  -        
                   

100,751      

Transport elevi 2966 0 0 
           

685,962      
                          

-                  -        
                   

685,962      

Examene nationale  2768 1,441,175 0 
           

116,846      
                          

-                  -        
                

1,558,021      

Rechizite scolare 10389 0 0 
           

283,052      
                          

-                  -        
                   

283,052      

Bani de liceu  1396 0 0 
                     

-        
             

2,712,734                -        
                

2,712,734      

Bursa profesionala  2977 0 0 
                     

-        
             

4,075,918                -        
                

4,075,918      

 

2. COMPARTIMENTUL REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE/ SALARIZARE-

NORMARE 

Pe parcursul semestrului I an școlar 2021 – 2022, în cadrul compartimentului rețea școlară, plan de 

școlarizare, s-au desfășurat următoarele activități specifice : 

- transmiterea către toate consiliile locale din județ a Ordinul ministrului educației nr. 5511 / 2021 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari / preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
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reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1047, Partea I. 

- transmiterea către toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județ a Ordinul 

ministrului educației nr. 5511 / 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei 

de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari / 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 

conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2022 – 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1047, Partea I. 

- asigurarea că toate consiliile locale și unitățile de învățământ preuniversitar din județ au luat 

cunoștință de criteriile și condițiile de întocmire a planului de școlarizare, respectiv a 

dimensionării rețelei școlare, în conformitate cu prevederile legale 

- efectuarea, acolo unde este cazul, de analize cu directorii unităților de învățământ privind 

modalitatea de întocmire a proiectului planului de școlarizare și dimensionarea efectivelor de 

preșcolari / elevi 

- actualizarea bazei de date privind structura rețelei școlare pentru anul școlar 2022 – 2023 -  

învățământul de masă, special și particular în aplicația informatică SIIIR 

- actualizarea bazei de date privind proiecul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022 – 2023 

- învățământul de masă, special și particular în aplicația informatică SIIIR 

- centralizare și transmitere spre aprobare Ministerului Educației cifrele de școlarizare pe baza 

propunerilor unităților de învățământ de stat, speciale și particulare pentru învățământul 

preșcolar, primar, gimnazial, A doua șansă, învățământ simultan, învățământ liceal, profesional, 

de artă sportiv, postliceal 

- asigurarea cuprinderii întregii populații de vârstă școlară într-o formă de învățământ 

- asigurat, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi 

monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu; 

- înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei  reţeaua şcolară din raza  teritorială propusă de 

autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor 

strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după 

consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi 
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- emis avizul conform, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru organizarea reţelei şcolare de către 

autorităţile publice locale. În baza avizului conform al inspectoratului şcolar, autorităţile publice 

locale stabilesc unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământul de artă şi învăţământul 

sportiv de stat 

- actualizat în aplicația informatica SIIIR numărul și data HCL conform cărora funcționează 

unitățile de învățământ preuniversitar de masă, special și particular – unități cu personalitate 

juridică și structuri 

- aplicat normele, hotărârile Guvernului, instrucţiunile Ministerului Educaţiei precum şi măsurile 

stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare pentru  personalul cu atribuţii în domeniu 

- verificat introducerea datelor privind costul standard în aplicația informatică SIIIR, centralizat și 

transmis la Ministerul Educaţiei – Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în 

vederea fundamentării bugetului pe anul 2022 aferent cheltuielilor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, particular şi cel confesional, acreditate, atât pentru cheltuielile de personal 

cât şi pentru cheltuielile materiale datele solicitate cu privire la numărul de elevi/preşcolari 

înscrişi pentru anul şcolar 2021 – 2022, defalcat pe nivele/filiere/profile stabilite în anexele 1a, 

1b, 2a şi 2b 

- verificat introducerea datelor statistice pentru începutul anului școlar 2021 – 2022 - SC0 

- centralizat, întocmit și transmis lunar către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Botoșani situația privind beneficiari de alocații de stat pentru elevii cu vârsta peste 18 ani care 

frecventează cursurile școlare, din județ, din alte județe și elevii cu vârsta peste 18 ani care nu 

mai frecventează cursurile școlare 

- centralizat, întocmit și transmis lunar către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Botoșani situația privind numărul de absențe nemotivate pentru beneficiarii de alocație pentru 

susținerea familiei 

În ceea ce privește activitatea compartimentului salarizare pe parcursul semestrului I an școlar  

2021 – 2022,  s-au desfășurat următoarele activități specifice : 

 

- aplicat normele emise de Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, precum şi măsurile stabilite de inspectorul şcolar general pe probleme specifice 

compartimentului, la nivel de inspectorat şi de unităţi subordonate; 
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- întocmit statul de funcţii al inspectoratului şcolar şi înaintat spre aprobare Ministerului 

Educației;  

- asigurat fluxul informaţional în domeniul de competenţă pentru personalul similar din 

unităţile de învăţământ;  

- realizat indicatorii de normare-salarizare şi înaintat rapoartele statistice centralizate organelor 

ierarhic superioare;  

- realizat normarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, masă și special 

- transmis numărul de posturi maxim pentru anul școlar 2021 – 2022 către toate unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, masă și special, cu încadrare în cost standard  

- respectat prevederile legale în raporturile de muncă, în salarizarea personalului angajat din 

aparatul propriu al inspectoratului şcolar şi acordă toate drepturile cuvenite personalului din 

unităţile din subordine;  

- avizat lunar și ori de câte ori este nevoie în aplicația informatică EduSal statele de personal, 

de plată, state de plată rectificative, state de plată avans concedii;  

- întocmit decizii de salarizare și contracte de muncă pentru personalul încadrat la Inspectoratul 

Școlar Județean Botoșani 

- gestionat și actualizat dosarele personale pentru personalul angajat la Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani 

- gestionat și actualizat datele în aplicația REVISAL ori de câte ori se impune 

- întocmit lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul angajat la Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani 

- realizat evidența concediilor de odihnă pentru personalul angajat la Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani 

- realizat documentația pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

personalului contractual pentru personalul angajat la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

- realizat documentația pentru desfășurarea concursului de ocupare a postului de contabil – șef 

precum și a postului de auditor de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 
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- întocmit și încărcat lunar pe Portalul web de preluare online a datelor statistice eSOP (e-

Survey Online Portal) a chestionarului privind Ancheta asupra câştigurilor salariale în luna 

septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2021 

- rezolvat corespondența specifică  

 

3. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT/ ARHIVĂ 

În semestrul I al anului școlar 2021-2022 activitatea personalului serviciului secretariat a fost una 

eficientă, bazată pe responsabilitate, seriozitate, motivație profesională în contextul unui volum de muncă 

foarte mare și a necesității respectării cu strictețe a tuturor termenelor impuse, a metodologiilor și a 

legislației în vigoare cu respectarea procedurilor specifice.  

Au fost realizate următoarele activități: 

- primirea și înregistrarea faxurilor și predarea inspectorului școlar general pentru informare și 

repartizare în vederea soluționării; 

- înregistrarea corespondenței în Registrul de intrări/ieșiri în momentul primirii și predarea 

inspectorului școlar general pentru informare și repartizare în vederea soluționării ( la finele 

anului 2021 au fost înscrise 16833 înregistrări ); 

- repartizarea corespondenței pe compartimente, conform rezoluției puse de inspectorul școlar 

general, în ziua primirii mapei de corespondență; 

- expedierea prin poștă sau curier a corespondenței înregistrate, soluționată și semnată de 

persoanele responsabile, de inspectorul școlar general și stampilată; 

- păstrarea pe bază de borderou a evidenței corespondenței expediate prin poștă sau curierat; 

- întocmirea borderoului centralizator al facturilor, adreselor expediate prin serviciile de poștă sau 

curierat și predate la contabilitate la sfârșitul fiecărei luni; 

- predarea corespondenței către unitățile școlare numai persoanelor împuternicite pentru aceasta, 

pe bază de semnătură, menționându-se numele delegatului, în fiecare zi de joi a săptămânii, în 

intervalul orar 12-14;  

- efectuarea lucrărilor de secretariat și tehnoredactarea răspunsurilor după caz; 

- întocmirea agendei zilnice a inspectorului școlar general; 

- gestionarea, completarea și eliberarea Certificatelor de Definitivat; 
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- gestionarea necesarului și stocurilor actelor de studii la nivelul județului Botoșani; 

- gestionarea, completarea și transmiterea cererilor de informații accesate de IMI REQUEST, cu 

încadrarea în termenele solicitate; 

- verificarea și avizarea documentelor școlare pentru Apostila de la Haga; 

- gestionarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii gestionate și completate de unitățile de 

învățământ din județ; 

- înregistrarea în Registrul petițiilor, gestionarea și evidența lor conform OG 27/30.01.2002; 

- întocmirea raportului semestrial privind soluționarea petițiilor (anexat); 

- păstrarea ștampilei unității și aplicarea ei doar pe semnăturile celor în drept; 

- înregistrarea ordinelor de deplasare în registrul de evidență a acestora; 

- înregistrarea citațiilor/dosarelor pentru instanță în registrul de evidență a acestora; 

- păstrarea și înregistrarea deciziilor/dispozițiilor conducerii în registrul de evidență pentru 

decizii/dispoziții; 

- asigurarea legăturilor telefonice a personalului unității; 

- păstrarea securității tuturor documentelor de secretariat, a actelor  de studii; 

- păstrarea sigiliilor unității (ștampila unității/amprenta și matrița timbrului sec) în condiții de 

securitate. 

 

4. COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE 

Pe parcursul semestrului I an școlar 2021 – 2022 s-au urmărit 

✓ Eficientizarea proceselor pentru aplicarea programelor sociale guvernamentale 

✓ Susținerea procesului decizional la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și la nivelul 

unităților de învățământ, prin integrarea instrumentelor digitale în activitatea de management 

educațional 

✓ Asigurarea suportului tehnic pentru unitățile de învățământ de preuniversitar de stat și particular din 

județul Botoșani, privind utilizarea aplicațiilor M.E.  

prin următoarele activități specifice derulate: 
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- gestionarea bazei de date privind solicitanții Programului național „Bani de liceu” precum şi 

întreaga bază de date a educaţiei (SIIIR) la nivelul judeţului Botoșani. 

- implementarea şi dezvoltarea sistemului informatic în cadrul sistemului de învăţământ 

preuniversitar, statistici, examene naţionale, mişcări de personal și elevi; 

- administrarea reţelei de calculatoare şi asigurarea bunei funcţionări a staţiilor de lucru ale 

personalului inspectoratului şcolar; 

- asigurarea/ funcţionarea corectă a bazelor de date proprii inspectoratului şcolar şi a paginii 

web; 

- comunicarea cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ din reţea, Ministerul 

Educaţiei,  providerul de internet, firmele care asigură service-ul; 

-  întocmirea, actualizarea şi gestionarea procedurillor activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului. 

5. COMPARTIMENTUL INVESTIȚII 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani, prin compartimentul investiții, a desfăşurat, pe pacursul 

semestrului I al anului școlar 2021-2022, activităţi specifice domeniului 

- elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrările de investiții ale inspectoratului 

- achiziționarea materialelor conform referatelor de necesitate 

- monitortizarea evidenței patrimoniului inspectoratului 

- întocmirea notelor de recepție pentru materiale 

- gestionarea bonurilor valorice EURO 200 

- realizarea achiziției de rechizite școlare prin intermediul SEAP 

Din activitățile desfășurate de  compartimentul investiții  în semestrul I  anul școlar 2021 – 

2022: reparații curente corp C - IȘJ Botoșani, în vederea amenajării unei săli privind desfășurarea 

activităților din cadrul proiectelor; primirea respectiv predarea de materiale sanitare pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de Covid -19 (măști protecție = 125.000 buc. și teste = 592.140 buc.); 

rechizite școlare = 10389 pachete; bonuri Euro 200 = 120 buc. 
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Obiectivele compartimentului investiții urmărite şi realizate în perioada analizată sunt de a 

rezolva toate problemele specifice. 

6. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani, prin compartimentul juridic, a desfăşurat, în perioada 

semestrului I al anului școlar 2021-2022, activităţi specifice domeniului educaţiei, implicându-se în 

realizarea obiectivelor prevăzute în legile speciale de organizare a sistemului public de educaţie din 

România şi, în mod special, de aplicarea actelor normative în practică de către toate unităţile şcolare din 

judeţul Botoșani, oferind consiliere juridică la cerere, în scris sau prin sistemul de consiliere, pe speţe 

concrete de lucru acordate tuturor managerilor şcolari interesaţi, contribuind astfel la promovarea 

valorilor comunitar europene în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar de stat. De 

asemenea, a reprezentat interesele legitime ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani în faţa 

instanţelor judecătoreşti. 

 În semestrul I, an școlar 2021-2022, serviciul juridic a gestionat dosarele aflate pe rolul 

instanțelor de judecată, predominante fiind cele ce au avut ca obiect acordarea unor drepturi bănești ca 

urmare a modificărilor în ceea ce privește salarizarea, sporuri condiții vătămătoare, contestație stat 

personal spor predare simultan învățământ preșcolar, alte dosare de contencios administrativ privind 

anularea unor acte administrative, gradații de merit, norme didactice, sancțiuni disciplinare, recuperare 

prejudiciu ca urmare a raportului de audit M.E. cu privire la sumele încasate nelegal pentru zile de 

concediu de odihnă. 

În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt înregistrate un număr de 98 cauze/ dosare în care 

IȘJ Bt. este parte, din care, în anul 2021 au fost înregistrate un număr de 46 dosare (în scădere față de 

ceilalți ani) aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată, având ca obiect civil – drepturi bănești, 

acordarea unor drepturi salariale, sporuri, condiții vătămătoare, cât și contencios administrativ – anulare 

concurs, anulare calificativ, revendicare, anulare act administrativ, anulare decizie sancționare. 

  În anul 2021 au avut loc 6 întâlniri în cadrul Comisiei Paritare la nivel de județ, 2 întâlniri în 

cadrul Comisiei de etică la nivel județean. 
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7. COMPARTIMENTUL AUDIT* 

*post vacant scos la concurs pe perioadă nedeterminată conform adrsei IȘJ Bt. 559/17.01.2022 

 

Misiunea Compartimentului Audit Public Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări privind 

eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la obţinerea 

plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestora. 

Compartimentul Audit Public Intern asistă conducerea entităţii / structurii auditate în realizarea 

obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, 

economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor entităţii. 

Obiectivele Compartimentului Audit Public Intern al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, 

sunt stabilite astfel încât să sprijine entitatea / structura auditată în următoarele direcţii: 

1. asigurarea bunei administrări a fondurilor publice şi păstrarea patrimoniului entității; 

2. respectarea conformităţii; 

3. asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile; 

4. îmbunătăţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei; 

5. îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiilor. 

Obiectivul general al auditului public intern vizează, în principal, îmbunătăţirea managementului 

entităţilor / structurilor auditate prin furnizarea de: 

1. activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu 

scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de 

management al riscurilor, de control şi de guvernanţă; 

2. activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă 

din cadrul entităţilor publice. 

Serviciile de asigurare furnizate de Compartimentul Audit Public Intern acoperă: 

1. auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama 

fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, 

regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile; 
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2. auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor 

şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă 

rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 

3. auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control 

intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru 

identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora. 

Serviciile de consiliere furnizate de Compartimentul Audit Public Intern acoperă: 

1. furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi procese şi/sau 

efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele existente, inclusiv proiectarea 

de strategii de control corespunzătoare; 

2. acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în 

profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare 

personalului responsabil cu implementarea acestora; 

3. furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea 

riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare. 

 

În cadrul ISJ Botoșani, auditul public intern este organizat sub forma formă de compartiment în 

directa subordonare a inspectorului şcolar general. Personalul din compartimentul de audit public intern  

asigură auditul atât pentru activitatea proprie a Inspectoratului Şcolar, cât şi a unităţilor conexe care 

funcţionează în subordinea sa. 

ANEXE:  

✓ Raportul de analiză a activității compartimentului curriculum și inspecție școlară, din cadrul Inspectoratului 

Școlar Județean Botoșani, semestrul I, anul școlar 2021-2022 

✓ Raportul de analiză a activității compartimentului management, semestrul I, anul școlar 2021-2022 

✓ Rapoartele de activitate privind colaborare interinstituțională cu unitățile conexe 

✓ Rapoartele de activitate din cadrul departamentelor IȘJ Botoșani 

✓  

Inspector Școlar General, 

Prof. Dr. Ada Alexandrina MACOVEI 

   

http://www.edu.ro/
http://www.isjbotosani.ro/

