
STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL 
BOTOȘANI

Semestrul I al anului școlar 2021 – 2022

Inspector şcolar general, Prof. Dr. Macovei Ada Alexandrina
9 februarie 2022



Școli curate! 
Școli sigure! 
Școli performante!



DIAGNOZĂ INTERNĂ

Rețeaua şcolară a cuprins 475 unități de învățământ, după cum urmează:
 120 unităţi cu personalitate juridică - învăţământ de masa cu 345 structuri arondate

acestora (156 grădiniţe, 138 şcoli primare, 51 şcoli gimnaziale);
 2 unități cu personalitate juridică – învățământ special;
 8 unități cu personalitate juridică – învățământ particular.

Rețeaua școlară și evoluția efectivelor de elevi în anul școlar 2021-2022

Nr. 

crt.

PJ – nivel de 

şcolarizare

Urban Rural Total

1 Grădiniţe 6 0 6
2 Şcoli cu clasele I - VIII 21 64 85
3 Licee, colegii 19 7 26
4 Şcoli profesionale 1 2 3
5 Şcoli speciale 2 0 2
6 Învăţământ particular 8 0 8

Total 57 73 130



Plan de școlarizare realizat, an școlar 2021-2022

FILIERA /PROFILUL
DOMENIUL PREGATIRII DE 

BAZĂ

Plan de școlarizare realizat

cl. a IX-a, LICEU zi 

Plan de școlarizare realizat

cl. a IX-a, PROFESIONAL  zi 

TOTAL PLAN ȘCOLARIZARE REALIZAT cl. 
a IX-a, LICEU + PROFESIONAL  zi 2021-

2022

Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi

Filiera tehnologică, total, din 
care:

30,0 695 39,0 855 69,0 1.532

profil tehnic, total, din care: 10,0 224 23,0 516 33,0 740

fabricarea produselor din lemn

0,0 0 1,0 19 1,0 19

electronică automatizări 3,0 66 0,0 0 3,0 66

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

0,0 0 2,0 35 2,0 35

mecanică 5,0 115 13,0 336 18,0 451

electric 1,0 25 0,0 0 1,0 25

industrie textila si pielarie 1,0 18 7,0 126 8,0 144

profil servicii, total, din care: 11,0 283,0 10,0 225 20,0 491
turism şi alimentaţie 4,0 101 9,0 201 12,0 285

economic 5,0 128 0 5,0 128

comert 1,0 28 0,0 0 1,0 28

estetica şi igiena corpului 
omenesc

1,0 26 1,0 24 2,0 50

profil resurse naturale şi 
protecţia mediului, total, din 
care:

9,0 188 6,0 113 15,0 301

agricultură 4,0 79 3,0 60 7,0 139

protecţia mediului 2,0 41 0,0 0 2,0 41

industrie alimentară 3,0 68 3,0 53 6,0 121



FILIERA/PROFILUL
DOMENIUL PREGATIRII DE 

BAZĂ

Propuneri  cl. a IX-a, LICEU zi 
TOTAL Propuneri  cl. a IX-a, 

INVATAMANT 
PROFESIONAL zi 

Din care, Propuneri  cl. a IX-a, 
INVATAMANT DUAL zi 

TOTAL Propuneri  cl. a IX-a, 
LICEU +INVATAMANT 

PROFESIONAL zi 

Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi
Nr.cl. Nr. elevi

Filiera tehnologică, total, din 
care:

38,0 912 45,0 1046 1,0 24 84 1982

profil tehnic, total, din care: 14,0 336 29,0 658 1,0 24 44 1018
Industrie textilă şi pielărie 1,0 24 9,5 198 1,0 24 11,5 246

Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 0,0 0 2,5 48 0,0 0

2,5 48

Electronică automatizări 4,0 96 0,0 0 0,0 0 4 96

Fabricarea produselor din lemn 0,0 0 1,0 24 0,0 0 1 24

Mecanică 8,0 192 15,0 364 0,0 0 23 556

Electric 1,0 24 1,0 24 0,0 0
2 48

profil servicii, total, din care: 13,0 312 10,0 240 0,0 0 23 552
Estetica şi igiena corpului 
omenesc 1,0 24 1,0 24 0,0 0

2 48

Turism şi alimentaţie 5,0 120 9,0 216 0,0 0 14 336

Comerţ 2,0 48 0,0 0 0,0 0 2 48

Economic 5,0 120 0,0 0 0,0 0
5

profil resurse naturale şi 
protecţia mediului, total, din 
care:

11,0 264 6,0 148 0,0 0 17 412

Agricultură 3,0 72 3,0 76 0,0 0 6 148

Industrie alimentară 3,0 72 3,0 72 0,0 0 6 144

Protecţia mediului 5,0 120 0,0 0 0,0 0
5 120

Plan de școlarizare propus, an școlar 2022-2023



Unităţile conexe ale Inspectoratului Școlar Județean
Botoșani:

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 din judeţul Botoşani la sfârșitul  
semestrului I, an școlar 2021-2022

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul de masă:
 anul școlar 2020 - 2021: 62.262 preșcolari / elevi (-610 față de anul anterior)
 sfârșitul semestrului I, an școlar 2021 - 2022: 61.705 preșcolari / elevi

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul particular:
 anul școlar 2020 - 2021: 2053 preșcolari / elevi (+3 față de anul anterior)
 sfârșitul sem I, an școlar 2021 - 2022: 1983 preșcolari / elevi

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul special:
 anul școlar 2020 - 2021: 447 elevi (-1 față de anul anterior)
 sfârșitul sem I, an școlar 2021 - 2022: 465 elevi



Situația statistică privind elevii 
veniți din străinătate, înscriși în 

unități de învățământ preuniversitar 
din județul Botoșani în semestrul I, 

comparativ 2020-2021/2021-2022

TARA
Număr elevi

Semestrul I
2020-2021

Semestrul I
2021-2022

ANGLIA 21 17

BELGIA 7 8

CANADA 2 0

CIPRU 2 0

FINLANDA 0 0

FRANȚA 7 2

GERMANIA 3 18

GRECIA 4 2

IRLANDA 8 1

ITALIA 135 99

REP.MOLDOVA 9 10

SPANIA 17 10

PORTUGALIA 10 1

SUA 1 2

SUEDIA 0 0

TURCIA 0 0

UCRAINA 1 2

LITUANIA 0 0

ARABIA SAUDITĂ 0 1

ELVEȚIA 0 1

227 174

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

MEDIUL Semestrul I
2020-2021

Semestrul I
2021-2022

URBAN 114 80
RURAL 113 94



Rezultate școlare obținute la nivelul învățământului 
botoșănean

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

Sem I, An școlar 2021-
2022

Total elevi: 61705

Anul școlar 2020-
2021

Total elevi: 62590

Anul școlar 2019-
2020

Total elevi: 52028

Anul școlar 2018-
2019

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:
 anul 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 risc de abandon școlar



Activitatea de inspecție școlară
 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.

ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ



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

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 2019-2020, pe 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. ).

Nr. 

crt.

Tipul inspecţiei Numărul de inspecţii

efectuate
1. Inspecţie şcolară generală -
2. Inspecţie şcolară tematică 3 
3. Inspecţie şcolară de revenire 11



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



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: 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

Inspecții tematice



INSPECȚIA TEMATICĂ 1
Perioada: 18-22.10.2021

Tematica de control:  Organizarea activității unităților de învățământ la începutul 
anului școlar 2021-2020
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.

Materialul de analiză a inspecției tematice se bazează pe raportările descriptive ale
inspectorilor școlari teritoriali și pe chestionarul aplicat „Raport Inspecție tematică 18-22
octombrie, 2021” . Au fost verificate 134 de școli.



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.



Materialul de analiză a inspecțiilor tematice 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.

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.



Discipline
Total 

inspecții 
repartizate

Total inspecții 
efectuate în 

sem. I

Total inspecții 
efectuate de 

metodiști

Total inspecții 
efectuate de 
inspectorii 

școlari

Educație timpurie 201 33 28 5
Învățământ primar 140 29 22 7
Limba și literatura română 52 21 21 0

Limbi moderne 57 0 0 0
Matematică 20 0 0 0
Fizică 3 0 0 0
Chimie 3 0 0 0
Biologie 9 0 0 0
Istorie 22 4 4 0
Geografie 18 1 0 1
Discipline socio-umane 15 4 0 4
Religie 54 7 7 0
Arte 32 9 7 2
Educație fizică și sport 59 17 17 0
Informatică/TIC 4 0 0 0
Discipline tehnice 49 13 13 0
Învățământ special 28 2 2 0

TOTAL 766 140 121 19



Activitatea în cadrul Cercurilor pedagogice
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



Disciplina Numărul de Cercuri
pedagogice

din anul școlar 2021-2022
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

Activitățile s-au desfășurat exclusiv on-line și au constituit un real schimb de bune
practici in domeniul digitalizării procesului instructiv-educativ.



Colectivele de metodiști pe specialități au fost stabilite prin selecția organizată în perioada
septembrie - octombrie 2021, conform Procedurii operationale nr. 29/28.09.2021.

Componența Corpului profesorilor-metodiști ai ISJ Botoșani pentru anul școlar 2021-
2022:

Corpul de profesori-metodiști constituit la nivelul
lmpectoratului Școlar Județean Botoșani

Nr. crt Specializare Număr
metodiști

1 Agricultură 1
2 Biologie 11
3 Chimie 17
4 Consiliere școlară 5
5 Consiliere și orientare 6
6 Economic/comerț/ turism/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



Nr. crt. Specializare Nr. metodiști5

12 Educatie tehnologică 2
13 Educatie timpurie 52
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



 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:

- 4 metodiști încadrați prin concurs la Casa Corpului Didactic
Botoșani;

- 50 de metodiști ai Liceului Pedagogic 'Nicolae lorga '' Botoșani;
- 370 metodiști validați în urma selecției realizate de către

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.

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.



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

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)

 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



Disciplina Număr RED
Unități școlare 

din mediul urban
Unități școlare 

din mediul rural

Educație timpurie 3 3 -

Învățământ primar 36 31 5

Limba și literatura română/ Limba latină 2 2 -

Limbi moderne 8 8 -

Matematică 17 17 -

Fizică 10 10 -

Chimie - - -

Biologie 5 5 -

Istorie 8 8 -

Geografie 1 1 -

Discipline socio-umane 1 1 -

Religie 0 0 -
Arte - - -

Educație fizică și sport - - -

Informatică/TIC 1 1 -

Discipline tehnice 1 1 -
Învățământ special - - -

Ed permanentă și activități extrașcolare 3 1 2

TOTAL 96 89 7



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.
 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

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



 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.



Resursa umană angajată în sistemul de învățământ
botoșănean

PERSONALUL DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Situația ocupării funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe,
an școlar 2021-2022

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 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

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

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

2022 a fost de 4748, din care:

 Titulari: 3733,06

 Suplinitori calificați: 814,97

 Suplinitori necalificați: 109,74

 Pensionari: 60,65

 Asociați: 29,58



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

 angajat pe perioadă nedeterminată: 78,62%

 angajat pe perioadă determinată: 21,38%

 Numărul total de norme pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic în anul

școlar 2021-2022 a fost de 1802, din care:

 didactic auxiliar: 506;

 nedidactic: 1296.



ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 

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.



Definitivat și grade didactice

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



Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Botoșani, sesiunea 2021

 La concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani s-au înscris 202
candidați pentru 163 posturi de directori și directori adjuncți, din care 125
posturi de directori și 38 posturi de directori adjuncți

 La proba scrisă a concursului au fost prezenți 191 de candidați, din care 145 au
obținut note mai mari de 7, cu o promovabilitate de 77% la nivel județean,
comparativ cu media națională care a fost de 65,8%, ceea ce a situat județul
nostru pe locul IV la nivel național și demonstrează o bună pregătire teoretică și
reale competențe de management educațional ale candidaților.

 S-au obținut: 10 note mai mari de 9, 50 de note între 8.00-8.99, 85 de note între
7,00-7.99, 35 de note între 6.00-6.99, 9 note între 5.00-5.99 și două note sub 5.



Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Botoșani, sesiunea 2021

 Și-au exprimat opțiunile pentru funcția dorită și pentru unitatea de 
învățământ preferată un număr de 143 de candidați din cei 145 care au 
promovat proba scrisă.

 127 posturi de directori și directori adjuncți au fost ocupate prin concurs din
care 98 posturi de director și 29 posturi de director adjunct

 38 posturi de directori și directori adjuncți au rămas ocupate prin detașare din
care 29 posturi de director și 9 posturi de director adjunct



Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Botoșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

 Dosarele candidaților, constituite conform prevederilor art. 8 alin. (1) din metodologie,
au fost încărcate în aplicația informatică dedicată, în perioada 19-25 ianuarie 2022.

 Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie 2022.

 Proba de interviu se va desfășura în data de 17 martie 2022.

 Afișarea rezultatelor finale – 29.03.2022.

 Emiterea deciziilor de numire – 4 aprilie (cu intrare în vigoare din 18.04.2022)

 Informațiile privind organizarea și desfășurarea concursului sunt postate pe site-ul
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani:

https://isjbotosani.ro/management/management-institutional/concurs-director-
director-adjunct-sesiunea-ianuarie-aprilie-2022.html



MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2022-2023

Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi
transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei 
școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ: 

 înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în 
reducere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către 
comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; 

Perioada: 21-23 februarie 2022

 afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolara listelor cu punctajele 
cadrelor didactice care solicită soluționarea reducerii de activitate; 

Termen: 24 februarie 2022

 înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate; 

Perioada: 24-25 februarie 2022

 ședință de repartizare, 

Termen: 9 martie 2022



Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de 
muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat 
examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant: 

• reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 

Termen: 14 martie 2022 

• depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de 
învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea
acordului/refuzului motivat ;

Perioada: 14-15 martie 2022

• transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale 
unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în 
contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare; 

Termen: 16 martie 2022 

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2022-2023



MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2022-2023

Pretransferul personalului didactic. 

• afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă 
este cazul);

Termen: 22 martie 2022

• depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea;

Perioada: 22-25 martie 2022

• afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei cu punctajele

Termen: 28 martie 2022 

• înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de 
învățământ la punctajele acordate; 

Perioada: 28-29 martie 2022 

• soluționarea contestațiilor

Termen: 30 martie 2022



MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2022-2023

• depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea

Perioada: 28-30 martie 2022

• analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, emiterea acordului de principiu 
pentru pretransfer

Termen: 31 martie 2022

• depunerea contestațiilor;

Perioada: 31 martie-1 aprilie 2022

• soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ; 

Perioada: 4-6 aprilie 2022

• soluționarea în ședință de repartizare

Termen: 7-8 aprilie 2022



MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2022-2023

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, 

conform prevederilor art. 63 din Metodologie: 

• depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor 
personalului didactic, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

Perioada: 4-14 aprilie 2022

• discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a 
cererilor depuse, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; 

Până la 21 aprilie 2022

• reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare;

Perioada: 27 aprilie-2 mai 2022 

• emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 6-13 mai 2022



• înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților 
la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții 
promoției 2022; 

Perioada: 9-17 mai 2022 

• desfășurarea probei scrise; Termen: 13 iulie 2022 k) comunicarea rezultatelor iniţiale; 

Termen: 19 iulie 2022

• înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; 

Perioada: 19-20 iulie 2022 

• soluţionarea contestațiilor; 

Perioada: 21-26 iulie 2022

• comunicarea rezultatelor finale; 

Termen: 27 iulie 2022

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor:



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.

 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.

 Au fost susținute în semestrul I al anului școlar 2020-2021 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,
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:

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

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

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

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



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

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:

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.

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.

Campania FII LIBER - Au fost realizate un nr. de 4 activităţi în comunitate cu un nr de

600 beneficiari.



Susținem educația!

 De Ziua Crucii, vizite în câteva școli din comuna Albești, din satele Mășcăteni,
Albești și Tudor Vladimirescu, unele în construcție, altele deja reabilitate, iar
Grădinița nou construită în satul Tudor Vladimirescu este o adevărată bijuterie, de
care sperăm să se bucure toți copiii, cât mai mulți ani.

14 septembrie 2021



15 septembrie 2021

 La Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a avut loc ceremonia de premiere a absolvenților claselor a XII-a,
care au obtinut media 10 la BACALAUREAT, în sesiunea 2021.
 13 tineri, deja studenți sau părinții prezenți au fost premiați în prezența domnului Prefect Dan Nechifor și a

doamnei Subprefect Aneta Gireadă, a colegilor Inspectori școlari generali adjuncți și inspectori de
specialitate, (unii dintre premianți fiindu-le elevi), momentul fiind emoționant pentru toți participanții.

 3000 lei este premiul oferit de Ministerul educației fiecărui elev de 10 la bacalaureat, iar Inspectoratul școlar
a oferit plachete și diplome de excelență, în semn de apreciere și recunoaștere a meritelor deosebite, a
efortului susținut și a performanțelor lor, care fac cinste și învățământului botoșănean, nu doar lor, familiilor
și profesorilor care i-au pregătit.



21 septembrie 2021

 Înscrieri la Palatul Copiilor
Botosani pentru toți copiii
talentați și frumoși, care
doresc să-și dezvolte
creativitatea, talentul,
abilitățile sau să învețe
lucruri noi și interesante.
Echipa de profesori,
coordonată de doamna
Director, prof. Mihaela Epure,
îi așteaptă cu drag!



22 septembrie 2021

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani continuă programul Guvernului de distribuire
a rechizitelor școlare pentru copiii aflați în situații de risc, precum și a manualelor, pe 
baza comenzilor din școli. Sprijinim copiii defavorizați!



22 septembrie 2021

 Proiectul “Together for a better educational integration of children with
special educational needs”, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani,
în parteneriat cu Direcția învățământ, sport și tineret Bălți, finanțat prin Programul
de cooperare România- Republica Moldova este în plină desfășurare.
 Ne pasă de integrarea reală a copiilor cu cerințe educaționale speciale în școli!



23 septembrie 2021

 Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botosani - Dezvelirea bustului marelui psiholog,
Profesorul Reuven Feuerstein, născut la Botoșani, în urmă cu 100 de ani, a fost un
prilej deosebit și emoționant pentru toți participanții din țară și din Comunitatea
evreiască de peste hotare.



23 septembrie 2021

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a distribuit prin Programul ROSE al Ministerului
Educației, un număr de 89 de table interactive, celor 23 de licee care desfășoară activități de
prevenire a abandonului școlar și de îmbunătățire a rezultatelor școlare, cu elevi defavorizați.
Din fericire, alte mii de elevi din județul nostru vor avea acces la noile tehnologii, pe lângă elevii
din grupul țintă al proiectului.



23 septembrie 2021

 Eveniment extrem de important pentru educația botoșăneană, pentru că în același timp, au
fost distribuite tablele interactive în cadrul Programului ROSE.
 Evenimentul merită promovat, pentru că proiectul în sine a creat o rețea transfrontalieră
de specialiști în lucrul cu metodele non-formale, atât de îndrăgite de elevii de toate vârstele.
 Proiectul CREA-FUTURE invită și ajută la utilizarea intensă a creativității în actul de
predare și în educație, în ansamblul ei, în schimbarea stilului de predare, bazat pe inovație.
 Mulțumiri Asociației B-Right Media și tuturor celor care susțin educația!



2 octombrie 2021

 Clubul Copiilor Dorohoi și Ansamblul Mugurelul, ambele conduse de domnul Director,
Profesor Marcel Dupu, deschiderea anului școlar.
 Au fost momente frumoase, excepționale, care au adus în prim plan, cei mai talentați copii
ai Dorohoiului, coordonați de profesioniștii cei mai de seamă. În prezența părinților și
invitaților, elevii Clubului și cei ai Ansamblului Mărgineanca, condus de Directorul Casei de
cultură a CCS Botosani Casa Sindicatelor, ne-au demonstrat ce înseamnă performanța și
excelența.



5 octombrie 2021

 De Ziua Educației, în Inspectoratul Școlar Județean Botoșani se dezbate! Elevi din
cadrul atelierelor de dezbateri de la Colegiul Național "Mihai Eminescu", Colegiul
Național "A.T. Laurian" și Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga", alături de mentorii lor
studenți și dna Inspector Școlar General, Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei,
precum și dna inspector școlar Mihaela Gabriela Țăranu au dezbătut moțiunea
"Acest Parlament crede că liceele ar trebui să permită elevilor să urmeze cursuri
online și după terminarea pandemiei." Vă invităm să ne urmăriți și să vă exprimați
opiniile în comentarii

Elevii participanți la dezbatere: Ioan
Oroșanu, Eduard Ovidiu Șovan, Mutuzac
Alexandra, Grindei Eduard, Ioana Daria 
Tapalagă, Viziteu Miruna Maria 
Arbitrii dezbaterii: Alexoae Vlad 
Sebastian, Rusu Alexandru Robert 
Fimare și montaj: Moldovanu Tudor 



9 octombrie 2021

 Implicarea și asigurarea unor condiții normale de transport școlar! Investiții
importante în școli înseamnă grijă pentru prezentul și viitorul comunei.



11 octombrie 2021

Inaugurarea Grădiniței din comuna Albești



31 octombrie 2021

 Trei licee cu profil agricol din județul Botoșani din cele 57 sprijinite financiar de
către Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
respectiv: Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani, Liceul Tehnologic „Alexandru
Vlahuță” Șendriceni și Liceul Tehnologic „Demostene Botez” Trușești – primesc, în
acest an, câte 200.000 de lei pentru investiții specifice și asigurarea unor cheltuieli
materiale, în suma totală de 600.000 lei. În anul precedent, cele 3 licee cu profil
agricol din județ au primit dotări în valoare de 525.000 de lei. Astfel, Liceul
Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani și Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță”
Șendriceni au primit câte un tractor românesc și dotările necesare tehnologiei de
lucru, în timp ce Liceul Tehnologic „Demostene Botez” Trușești a primit dotările
necesare înființării fermei didactice și pentru două laboratoare de profil agricol.
 Toate liceele agricole au depus proiecte și propuneri de buget care au fost
aprobate pentru finanțare.



31 octombrie 2021



31 octombrie 2021

 O  grădiniță modernă cu trei grupe pentru preșcolari și două săli de 
clasă pentru clasa pregătitoare și-a deschis porțile, la Corni. 





10 noiembrie 2021

 Centrul Județean de Excelență
Botoșani demarează activitatea de
înscriere a copiilor și tinerilor capabili de
performanțe înalte pentru formarea
grupelor de excelență.

 Delegația Asociației Grup civic, în
vederea pregătirii campaniei “5000 de
zâmbete” - copii din ciclul primar, din
satele județului nostru, care să se bucure
de pachețelul cu dulciuri, măști și
dezinfectanți, oferit de numeroși
binefăcători, prin intermediul asociației.



12 noiembrie 2021

 Camera senzorială de la Școala Profesională ”Sfântul Stelian” Botoșani, creată în cadrul proiectului „Șansa la
educație, viitor asigurat (SEVA)” - POCU 74/6/18/107590, cu valoarea totală de 7,909,693.66 lei, în care
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani este partener, iar beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Neamț, alături de
Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Consiliul Județean Neamț și Asociația Română de Literație Iași.
 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației,
în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, și dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice, în 10 unități de învățământ din județele Botoșani, Harghita și Neamț.
 În județul Botoșani, proiectul a fost implementat în 5 unități de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca,
Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani, Liceul Tehnologic Bucecea, Școala Profesională „Sfântul Stelian” Botoșani și
Școala Profesională „Ion Pillat” Dorohoi.
 Activitățile desfășurate au condus la :
• Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar pentru 20 de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie
a școlii prin: activități care sprijină acomodarea copiilor în noul ciclu de învățământ, acordarea de sprijin financiar și
material (rechizite – 208.33 lei/pers, îmbrăcăminte și încălțăminte - 250 lei/pers, achiziționarea de jocuri pentru
preșcolari și școlari), cercuri educaționale atractive de lectură, muzică și teatru, activități de implicare a părinților (20
părinți);
• Participarea a 77 de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie a școlii prin derularea de activități în cercuri
de limba engleză, pictură, sport, TIC prin joc, implicare socială, acordarea de Sprijin financiar – 2000 lei/pers (20
luni, 100 lei/lună) și rechizite (208,33/pers);



• Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 180 de elevi, în special din
grupurile vulnerabile prin măsuri de prevenire și oportunități egale: școala după școală,
școala de weekend , activități de pregătire pentru copiii care urmează să intre într-un alt
ciclu școlar, cercuri educaționale (robotică, html de bază, prelucrare imagini, siguranță pe
internet și rețele de socializare, lb. educaționale pentru școlarii din școli speciale (pictură,
sport, dans, muzică, olărit și tâmplărie, viață independentă, mica noastră bucătărie),
cercuri de pregătire elevi gimnaziu pentru examene naționale, activități inovative
(experimente creative, tineri care învață de la alți tineri, minimarket, Manager în școala
ta), de dezvoltare personală și consiliere școlară, pentru participanții la Școala după
școală/Școala de weekend a fost asigurată masa caldă în valoare de 9.5 lei, TVA inclus, 20
de zile / luna, 20 luni; materiale consumabile 3,333.33 lei / an, 2 ani; materiale
consumabile necesare activităților extracuriculare 7,933.33 lei / unitate de învățământ;

• Dezvoltarea competențelor profesionale a 101 de cadre didactice din învățământul
preuniversitar prin participarea la sesiuni de formare.





20 noiembrie 2021

 Centrul Județean de Excelență - activități în cele patru locații stabilite: Colegiul
Național “Mihai Eminescu” Botoșani, Școala Gimnazială Nr 11 Botoșani, Liceul
“Regina Maria” Dorohoi și Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Dorohoi.
- 44 de grupe cu 605 elevi.



20 noiembrie 2021

 Parteneriatul Inspectoratul Școlar Județean Botoșani cu Inspectoratul Județean
de Poliție - Biroul de siguranță Școlară este real, formalizat și activ. Acolo
unde noi nu mai reușim să intervenim, intervin alți specialiști.



27 noiembrie 2021

 În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Asociația VeDem Just - Voci
pentru Democrație și Justiție a distribuit în 4 școli, în mod gratuit, ghidul ,,Elevul și legea”
scris de judecătorul Cristi Danileț.
 Ghidul realizat de domnul judecător Cristi Danileţ a fost oferit unui număr de 259 de elevi
botoșăneni, care au ales această materie opțională la Școala Gimnazială ,,Elena Rareș”
Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani, Școala Gimnazială Cătămărăști-Deal și Școala
Gimnazială ,,Grigore Antipa” Botoșani.
 În desfășurarea activităților, elevii și profesorii lor pot folosi și aplicația concepută special
pentru lecții interactive, atractive pentru elevi, intitulață 4Lege-n-Dar. Gândește legal!
 Ghidul de educație juridică conţine informaţii despre drepturile tânărului și ale copilului,
dreptul la viață, copilul și identitatea sa, elevul și școala – drepturi, îndatoriri, interdicții, viața
socială și viața de familie, copilul și mijloacele de comunicare, pericolele de pe rețelele de
socializare precum și minorul în procesul judiciar.
 Consilierul juridic al Inspectoratului școlar județean Botoșani, doamna Carmen Trușcanu
susține activitățile și le promovează în unitățile de învățământ din județ, drept pentru care îi
mulțumim pentru implicarea instituției în aceste proiecte.



 Totodată, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani implementează proiectul
,,Susținem educația juridică și medierea în școli la copii și adolescenți”,
derulat în parteneriat cu Consiliul de Mediere prin Corpul Profesional al
Mediatorilor din județul Botoșani, reprezentat de doamna Speranța Culicianu
și ai cărui beneficiari sunt elevii din clasele V-XII. Proiectul dorește
informarea elevilor de către autoritățile juridice competente, de educare și
inițiere in aspecte juridice privind drepturile omului, unele aspecte ale
procesului legislativ, probleme generale privind organizarea și funcționarea
sistemului judiciar și a procedurilor judiciare, elemente de drept civil și drept
penal, problematica prevenției și a combaterii corupției, aspecte referitoare la
organizații și relații internaționale. Având în vedere impactul semnificativ al
normelor de drept asupra individului, precum și tendința de creștere a
numărului și a complexității reglementărilor specifice unei societăți
democratice guvernate de principiul respectării normei de drept, organizarea
unor activități “vii”, este de un real interes pentru elevii.





27 noiembrie 2021

 Primele 150.000 de teste rapide noninvazive (de salivă) pentru elevii
botoșăneni au fost primite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Botoșani și distribuite tuturor liceelor, școlilor și grădinițelor din județ.



1 decembrie 2021

 Corul de fete al Liceului Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoșani, condus de domnul Prof.
Dr. Laurențiu Palade și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani au oferit, pentru Ziua
Națională a României, tuturor unităților de învățământ din județul nostru și tuturor
instituțiilor statului, aproape 200 de CD-uri, cu o înregistrare excepțională a imnului
României.



6 decembrie 2021

 Inspectoratul Școlar Județean
Botoșani marchează “Ziua
internațională a persoanelor cu
dizabilități” printr-o activitate de
voluntariat pentru elevii Școlii
Profesionale Speciale ,,Sfântul Stelian”
Botoșani.
 Activitatea are o dublă semnificație
pentru cadrele didactice și elevii
unității de învățământ, deoarece pe 27
noiembrie s-a sărbătorit Sfântul
Stelian, ocrotitorul copiilor, al cărui
nume îl poartă și școala.



6 decembrie 2021

 Darurile lui Moș Nicolae din Danemarca au ajuns la copiii de la
Scoala Gimnazială “Sfântul Nicolae” Botoșani, cu sprijinul domnului
Inspector școlar general adjunct, profesor Bogdan Suruciuc.



11 decembrie 2021

 “Together for a better educational integration of children with
special educational needs”, proiectul coordonat de Inspectoratul
Școlar Județean Botoșani, în parteneriat cu Directia de Invatamant,
Tineret si Sport Bălți, RO-MD, 2 SOFT/1.1./133.
 Vizita de lucru si culturală în Republica Moldova



22 decembrie 2021

- 40 de elevi din județul nostru au strălucit la
propriu și la figurat, aducând bucurie
reprezentanților Ministerului Educatiei și nouă,
mândrie.

- la finalul reprezentației, Domnul Ministru, Prof.
Univ. Dr. Mihai Sorin Cîmpeanu, împreună cu
Domnul Secretar de stat Prof. Ion Sorin ne-au
primit pentru o discuție aplicată despre
problemele sistemului de învățământ din județul
nostru și ne-au asigurat de sprijin pentru
soluționarea unor probleme curente.

Activitate desfășurată la Ministerul Educației - România, împreună cu Orchestra “Mugurelul”
a Clubului copiilor Dorohoi, condusă de domnul Director, Prof. Marcel Dupu și cu Ansamblul
de jocuri populare “Mărgineanca” al Casei de cultură a sindicatelor “Nicolae Iorga” Botoșani,
condus de domnul Director, Ec. Valentin Rău, pentru a ne promova tradițiile și obiceiurile
populare moldovenești.





Colaborare interinstituțională

Proiecte finanţate derulate/ în derulare:
Program Tip proiect Nr. proiecte

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) - Parteneriate strategice în
domeniul formării profesionale-VET – KA 202

1

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

Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională



ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂPSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP) 
ȘI A CABINETELOR ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ

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

1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ

Număr de beneficiari



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 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:

 T.1. Promovarea unui management instituțional de calitate în vederea creşterii ratei

de participare la o educaţie de calitate



 T.2. Identificarea și atragerea tinerilor capabili de performanță înaltă și încadrarea
cu personal didactic cu o vastă pregătire științifică și metodică

 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 
internațională

 T.4. Dezvoltarea/întărirea parteneriatului unitate școlară – elevi – părinți –
comunitate și creșterea prestigiului unității de învățământ pe plan județean și 
național

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



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:

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



 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani: nivel liceal

 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;

 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi: nivel liceal

 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Informatică/TIC, Chimie, Fizică,

Limba Engleză, Limba Franceză, Biologie și Geografie;

 Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani: nivel gimnazial

 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Chimie și Fizică;

 Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi: nivel gimnazial

 disciplinele: Limba și literatura română, Matematică, Chimie și Fizică.



Activitatea Palatului Copiilor Botoșani

 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



Participări cu elevii la concursuri / competiții din 
CAEN/CAER/CAEJ:

Denumirea concursului/competiției Profesor Locul și
Perioada

Premii obținute

70 ani aniversari Palatul Copiilor 
Timişoara

Damian 
Iuliana

10 decembrie 2021 –on 
line

Locul I

70 ani aniversari Palatul Copiilor 
Timişoara

Aghiorghiesei 
Victorița

10 decembrie 2021-on line Locul II

70 ani aniversari Palatul Copiilor 
Timişoara

Feraru 
Manuela

10 decembrie 2021 Locul III

Concursul internațional de fantezie și 
îndemânare Culorile Toamnei, ediția 2022

Vicoveanu 
Cecilia

Noiembrie 2021 – Lipova 
/ Arad

În așteptare

Concursul Național Porți spre Trecut, 
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Marele Premiu
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Premiul I



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%.
 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.



STRUCTURA 
CERCURILOR

Cerc Ofertă şi număr de grupe Nivel al grupelor
Matematică aplicată în
tehnica de calcul

- 5 grupe Matematică aplicată şi
Informatică (TIC)

- 3 grupe Jocuri logice (matematică
distractivă)
- 1 grupe Grafică pe calculator

- 5 grupe începători
- 3 grupe avansaţi

- 1 grupă de performanţă

Pictură-Desen - 9 grupe Pictură-Desen - 3 grupe începători
- 5 grupe avansaţi

- 1 grupă de performanţă

Educaţie civică - 6 grupe Teatru
- 3 grupe Mâini dibace

- 4 grupe începători
- 4 grupe avansaţi

- 1 grupă de performanţă

Muzică folk – Muzică
uşoară

- 1 grupe de Chitară
- 3 grupe Muzică folk

- 4 grupe Muzică uşoară

- 7 grupe avansaţi
- 1 grupă de performanţă

Orchestră populară - 5 grupe muzică instrumentală
- 1 grupa orchestră populară

- 3 grupe începători
- 5 grupe avansaţi

- 1 grupă performanţă

Dansuri populare - 6 grupe Dansuri populare
- 1 grupă Dansuri moderne

- 2 grupe Tenis de masă

- 4 grupe începători
- 4 grupe avansaţi

- 1 grupă de performanţă

Cultură şi civilizaţie
engleză

- 9 grupe Cultură şi civilizaţie engleză - 9 grupe începători



Activităţi educative desfăşurate la nivelul şcolii (centralizare)

Denumirea activităţii Data Elevi participanți

Ziua Europeană a Limbilor - Cercul „Cultură și civilizație engleză” 25 septembrie 2021 20

Deschiderea oficială a anului școlar 2021-2022, spectacol demonstrativ 02 octombrie 2021 370

„Haloween Party” - Cercul „Cultură și civilizație engleza” Octombrie 2021 45

„Toamna” – expoziție de pictură - Cercul „Pictură-Desen” Noiembrie 2021 25

Săptămâna Educației Globale „Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” 15-20 noiembrie 2021 210

„Drepturile copilului, drepturile omului” – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
Cercul „Matematică aplicată în tehnica de calcul”

Cercul „Educație civică”

19-20 noiembrie 2021 75

„Față în față” - Cercul „Dansuri populare” 27 noiembrie 2021 32
„Acceptă-mă aşa cum sunt” – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
Cercul de „Matematică aplicată în tehnica de calcul”,

Cercul „Pictură-Desen”

7 decembrie 2021 35

„1 Decembrie – Ziua Națională a României” 22-27 noiembrie 2021 225
Concertul prilejuit de sărbătorile de iarnă „Carnavalul Zăpezii”, Sala Teatrului Dorohoi 16-17 decembrie 2021 214
Expoziție de lucrări plastice
„Carnavalul zăpezii”, Sala Teatrului Dorohoi

Cercul „Pictură-Desen”

16-17 decembrie 2021 25

„Eminesciana”
Cercul „Educație civică”,

Cercul „Matematică aplicată în tehnica de calcul”,
Cercul „Pictură-Desen”

10-15 ianuarie 2022 115



Activitatea Clubului Sportiv Școlar Botoșani

 În semestrul I, anul școlar 2021-2022 Clubul Sportiv Şcolar Botoşani a funcţionat cu un număr
de 15 catedre didactice (13 titulari), 33 grupe şi 538 elevi.
 Datorita suportului financiar acordat de I.S.J. Botoșani s-a procurat echipament și materiale
sportive pentru secțiile fotbal, baschet, karate, volei, atletism și baseball.
 Echipele clubului au beneficiat de un cantonament de iarna (Poiana Negri, Vatra Dornei) în
perioada 14-22 ianuarie 2022.

Din rezultatele obținute:
 Secţia de atletism, cu o grupa de performanţă:

 Locul II Campionatul național de cros U23 feminin, 16.10.2021,Botoşani;

 Locuș I Tineret Campionatul național de alergare montana, distanţa lungă 17-19.09.2021 C-lung
Moldovenesc

 Locul I Campionatul național semimaraton U23 28.01.2021 Buzău;

 Locul II echipă Campionatul național semimaraton U23 28.01.2021 Buzău.



Secţia de karate: 2 grupe de începători, 1 grupa de avansați, 1 grupa performanta 

 52 medalii (aur, argint și bronz): 43 medalii pe plan național, 9 medalii pe plan international 

 Secţia de baseball:1 grupa începători; 1 grupă performanţă

 locul IV la Campionat National Juniori I;
 locul II Cupa Romaniei jun II;
 Locul III la Campionat National Juniori III - sala.

 Echipa U13 - fete înscrisă in Campionatul Național de Baschet

 Echipe înscrise în Campionatul Judeţean de Fotbal

 Jucatori la echipele de Elită Under 19,Under 17, U15 masculin şi U15 SI U17 feminin;

 Echipe de volei înscrise în Campionat National: Cadeti(F+B) si Speranțe (F+B).

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a monitorizat în permanență activitatea managerială și de
performanță a Clubului Sportiv Școlar Botoșani, prin inspecțiile tematice, relațiile de subordonare și
colaborare, sprijinul metodic și mai ales financiar ducând la posibilitatea derulării normale a activității de

performanță și la realizarea de obiective poate chiar mai mari decât cele propuse la începutul anului.



COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Execuție program 2021

PROGRAM 
Nr. 

beneficiari 
Cheltuieli 

de personal 

Bunuri
si

servicii

Asistent
a sociala 

Alte 
cheltu
-ieli

Cheltuieli
de capital 

Total

Manuale scolare 15983 0 0
100959.

16 0 0 100959.2

Euro 200 102 0 0
100751.

1 0 0 100751.1

Transport elevi 2966 2768 0 559512 26170 0 588450

Examene nationale 2768 1,435,134 2039 19699 945 0 1457817

Rechizite scolar 10389 0 0 383052 0 0 383052

Bani de liceu 1396 215769 0 242989
21843

70 69606 2712734

Bursa profesionala 2977 576488 0 193683
33510

05 0 4121176

Activitatea departamentelor



 COMPARTIMENTUL INVESTIȚII

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.

 COMPARTIMENTUL JURIDIC
 În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt înregistrate un număr de 98
cauze/ dosare în care IȘJ Botoșani 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.

 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.



MULȚUMIM
 echipei de management: ISGA, Prof. Ana Maria Loghin, ISGA, Prof. Bogdan Gheorghe Suruciuc,

Inspectori școlari: Prof. Voinea Axinte Costică, Prof. Cristina Margareta Loghin

 purtătorului de cuvânt: Prof. Irina Telișcă – peste 180 de apariții în presă, majoritatea pozitive,
site, FB

 membrilor CA, Prof. Anca Agavriloaei, Prof. Gina Florentina Zală, Prof. Ana Lăcrămioara Sandu
– proiecte educative, Prof. Irina Juglan – echivalare studii, Prof. Marena Simona Funduianu –
prevenire şi monitorizare bullying, acte de violenţă, Prof. Alina Badea – tehnic, Prof. Elena Dămii
şi Prof. Crina Cristina Muraru - raportări covid, Prof. Gina Butescu, Prof. dr. Daniela Pintilei –
proiecte europene,

 informaticianului ISJ, ing. Florin Cristinel Adochiţi, Inginer Dragomir Constantineanu –
investiţii, Ec. Alina Geanina Pîrlog - contabil şef, Ec. Carmen Florentina Ţilică - şef birou plan,
normare, salarizare, consilierului juridic Carmen Truşcanu, tuturor colegilor din Inspectoratul
şcolar judeţean Botoşani, personalului administrativ şi secretariatului

 partenerilor educaționali şi media, colaboratorilor, tuturor autorităţilor locale şi centrale

 reprezentanților celor două sindicate reprezentative: Prof. Iuliana Nacu, Prof. Liviu Axinte

 conducerii unităţilor de învăţământ – directori şi directori adjuncţie, precum şi fiecărui angajat
din sistem



MULȚUMIM
 pentru contribuţia personală la asigurarea stării de bine în sistem,

 pentru contribuţia la realizarea unor activităţi colaterale fişei postului,

 pentru contribuţia la recredibilizarea sistemului şi reconstruirea brand-ului de profesor

 pentru participarea la soluţionarea conflictelor, negocierea şi medierea lor

 pentru promovarea incluziunii, integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

 pentru mediatizarea acţiunilor benefice şcolii şi comunităţii

 pentru încurajarea fiecărui elev şi angajat , susţinerea în dezvoltarea personală şi profesională,
motivarea şi recompensarea meritelor deosebite şi a performanţelor

 pentru modul de comunicare, raportare, colaborare interinstituţională

 pentru EDUCAŢIE CU DRAGOSTE FAŢĂ DE PROFESIE ŞI DE ELEVI, respect faţă de
colaboratori şi parteneri, atragerea de fonduri guvernamentale şi externe, asigurarea îndeplinrii
misiunii noastre comune de a avea


