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

Rețeaua şcolară a cuprins 475 unități de învățământ, după cum urmează:

➢ 120 unităţi cu personalitate juridică - învăţământ de masă 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.

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



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 anului 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)

➢ anul școlar 2021 - 2022: 61.831 preșcolari/ elevi (- 431 față de anul anterior)

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul particular:

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

➢ anul școlar 2021 - 2022: 1983 preșcolari/ elevi (- 70 față de anul anterior)

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul special:

➢ anul școlar 2020 - 2021: 447 elevi (-1 față de anul anterior)

➢ anul școlar 2021 - 2022: 465 elevi (+18 față de anul anterior)



Situația statistică privind elevii veniți din străinătate, înscriși 

în unități de învățământ preuniversitar din județul Botoșani 

în anul școlar 2021-2022
Nr.         

crt.
ȚARA

Anul școlar 

2020-2021

Anul școlar 

2021-2022

1. ANGLIA 35 24

2. BELGIA 7 11

3. AUSTRIA 1 0

4. CANADA 2 0

5. CIPRU 3 0

6. FRANȚA 9 5

7. GERMANIA 9 23

8. GRECIA 5 2

9. ELVEȚIA 0 2

10. IRLANDA 12 1

11. ITALIA 164 125

12. MOLDOVA 10 16

13. POLONIA 0 1

14. PORTUGALIA 10 2

15. SPANIA 22 18

16. SUA 1 3

17. ARABIA SAUDITĂ 0 1

18. UCRAINA 1 2

TOTAL 291 236

NIVEL 2020-2021 2021-2022

PRIMAR 144 95

GIMNAZIAL 103 101

LICEAL 44 30

PROFESIONAL 0 10

TOTAL 291 236



Populaţia şcolară din judeţul Botoşani la 

sfârșitul anului 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)

➢ anul școlar 2021 - 2022: 61.831 preșcolari/ elevi (- 431 față de anul anterior)

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul particular:

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

➢ anul școlar 2021 - 2022: 1983 preșcolari/ elevi (- 70 față de anul anterior)

Situația statistică privind evoluția populației școlare în învățământul special:

➢ anul școlar 2020 - 2021: 447 elevi (-1 față de anul anterior)

➢ anul școlar 2021 - 2022: 465 elevi (+18 față de anul anterior)



Resursa umană angajată în sistemul de învățământ botoșănean

• Numărul total de norme pentru personalul didactic în anul școlar 2021-2022 a fost de 4748,00 norme, față de 4707

norme în 2020-2021, 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 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

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

➢ didactic auxiliar: 506

➢ nedidactic: 1296



INSPECȚIA ȘCOLARĂ GENERALĂ

• În conformitate cu prevederile Graficului de monitorizare și control pentru anul școlar 2021-2022, au fost

efectuate 16 inspecții școlare generale, după cum urmează:

ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ

➢ Colegiul National „Mihai Eminescu” Botoșani

➢ Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani

➢ Școala Gimnazială „Aristotel Crîșmaru” Drăguşeni

➢ Școala Gimnazială „Dimitrie Brândză” Viișoara

➢ Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani

➢ Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani

➢ Colegiul Național „A. T. Laurian” Botoșani

➢ Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

➢ Școala Gimnazială Nr. 1 Albești

➢ Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița

➢ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani

➢ Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi

➢ Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani

➢ Școala Gimnazială Nr. 1 Blândești

➢ Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani

➢ Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți



INSPECȚIA DE REVENIRE

• Obiectiv prioritar:

➢Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate în cadrul planului de îmbunătățire a activității

elaborat de unitatea de învățământ în urma inspecției școlare generale din anul școlar anterior.

ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ

1. Școala Gimnazială Nr. 1 Dobârceni

2. Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc

3. Școala Gimnazială „Academician Alexandru

Zub” Vârfu Câmpului

4. Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă”, Pomârla

5. Liceul Tehnologic Bucecea

6. Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni

7. Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani

8. Școala Gimnazială Nr. 1 Prăjeni

9. Școala Gimnazială Nr. 1 Roma

10. Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu” Hănești

11. Grădinița cu Program Prelungit „Girotondo”

Botoșani



ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ

INSPECȚIA ȘCOLARĂ TEMATICĂ
➢ În anul școlar 2021-2022, la nivelul județului Botoșani, au fost efectuate 6 inspecții școlare tematice. 

Obiective generale urmărite pe parcursul inspecțiilor:

✓ Verificarea managementului unităţii de învăţământ (documente manageriale, organizare, planificare);

✓ Verificarea modului în care s-a realizat remedierea disfuncțiilor constatate în cadrul controlului mixt coordonat
de Instituţia Prefectului - judeţul Botoşani;

✓ Verificarea regulamentelor interne ale şcolilor, modul de introducere şi corectitudinea datelor din SIIIR, măsuri
pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii;

✓ Verificarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, a respectării normării și legislației;

✓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;

✓ Verificarea modului de recuperare a materiei din anul școlar 2020-2021;

✓Monitorizarea actelor de violență și a situațiilor de risc din școală – absenteism, abandon, segregare, discriminare,
bullying;

✓Monitorizarea aplicării prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018, referitor la controlul intern managerial;

✓Monitorizarea pregătirii unităţilor de învăţământ în vederea organizării și desfăşurării examenelor naţionale – Evaluare
naţională și Bacalaureat;

✓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;

✓ Verificarea modului în care se acționează concret pentru siguranța și securitatea elevilor și a cadrelor didactice,
respectarea măsurilor impuse în context pandemic, monitorizarea absențelor și a situațiilor de risc, scenariile de
funcționare și comunicarea cu ISJ, DSP, comunicarea intra și interinstituțională;

✓ Verificarea registrului de sesizări, petiții și reclamații, precum și a modul de soluționare a acestora;

✓Monitorizarea și acordarea consilierii necesare pentru asigurarea unui management educațional eficient.



ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ

INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE, CURENTĂ ȘI SPECIALĂ

➢ Situația statistică comparativă privind cadrele didactice înscrise și preînscrise la perfecționare prin acordarea

definitivării în învățământ și a gradelor didactice în anul școlar 2021-2022 față de anii școlari anteriori:

CADRE DIDACTICE

PREÎNSCRISE / ÎNSCRISE
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Cadre didactice care au depus dosare de înscriere în vederea obținerii

definitivatului
163 159 185 150

Cadre didactice care au cerere de preînscriere în vederea obținerii gradului

didactic II
115 163 92 73

Cadre didactice care au depus dosare de înscriere în vederea obținerii

gradului didactic II
94 115 162 162

Cadre didactice care au depus cerere de preînscriere în vederea obținerii

gradului didactic I
125 93 80 120

Cadre didactice care au depus dosare de înscriere în vederea obținerii

gradului didactic I-2023
113 125 98 75

TOTAL 610 655 617 580



ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ

INSPECȚIA ȘCOLARĂ DE SPECIALITATE, CURENTĂ ȘI SPECIALĂ

➢ 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 

Sem. I

Total inspecții efectuate

Sem. II

Total inspecții efectuate 

de metodiști

Total inspecții efectuate 

de inspectorii școlari

1. Educație timpurie 201 33 146 174 19

2. Învățământ primar 140 37 103 120 20

3. Limba și literatura română 96 21 75 76 20

4. Limbi moderne 72 0 55 55 17

5. Matematică 30 0 30 18 12

6. Fizică 4 1 3 3 1

7. Chimie 3 0 3 0 3

8. Biologie 15 4 11 7 8

9. Istorie 22 4 17 21 2

10. Geografie 18 1 15 10 6

11. Discipline socio-umane 20 5 15 10 10

12. Religie 52 7 35 42 10

13. Arte 32 9 23 22 10

14. Educație fizică și sport 91 32 35 67 18

15. Informatică/TIC 3 0 3 3 0

16. Discipline tehnice 49 13 17 30 0

17. Învățământ special 40 2 38 29 11

TOTAL 888 169 624 687 167



REZULTATE ȘCOLARE 

OBȚINUTE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI BOTOȘĂNEAN

➢Situația școlară a elevilor la sfârșitul anului școlar 2021-2022:

Anul școlar 2021-2022

Total elevi: 61.831 

Anul școlar 2020-2021

Total elevi: 62.753

Anul școlar 2019-2020

Total elevi: 52.028

Anul școlar 2018-2019

Total elevi: 55.049

Promovare 

(procent)
97,54% 96,71% 97,32% 96,14%

Număr elevi 

repetenți
1248 1057 687 1539

Număr elevi 

exmatriculați
94 126 127 253

Număr elevi cu

situație școlară

neîncheiată

179 316 369 331



REZULTATE ȘCOLARE 

OBȚINUTE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI BOTOȘĂNEAN

➢ Situația elevilor care au fost declarați în abandon școlar/ risc de abandon

școlar, în anul școlar 2021-2022 – învățământ de masă:

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

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

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

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

➢ anul școlar 2021-2022: 405 elevi (0,65%).



OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

OBȚINUTE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI BOTOȘĂNEAN

➢ În anul școlar 2021-2022 elevii botoșăneni au obținut 153 de premii și mențiuni la etapele

naționale și internaționale din cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare, după cum urmează:

❑ Olimpiade și concursuri naționale: 152 de premii și mențiuni

✓ Premii/ Locuri I: 28

✓ Premii/ Locuri II: 18

✓ Premii/ Locuri III: 24

✓Mențiuni: 51

✓ Premii speciale: 31

❑ Olimpiade și concursuri internaționale: 1 Premiu special la Concursul Internațional

„Ovidianum”.



EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

➢ În anul școlar 2021-2022, la nivelul județului Botoșani s-au raportat

✓ 102 proiecte înscrise în Calendarul Activităților Educative Județene;

✓ 51 de proiecte și concursuri cuprinse în Calendarul Activităților Educative Regionale și

Interjudețene;

✓ 3 proiecte cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale.

➢ 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.

➢ Au fost susținute activități /acțiuni în domeniul prevenirii consumului de droguri, pe linia prevenirii și

combaterii infracționalității 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 creșterea

gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta

şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, alături de Instituţia Prefectului, IPJ

Botoşani, IJJ Botoşani, ISJ Botoşani, Poliţia Locală Botoşani.



EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

➢ PROIECTE NAŢIONALE

• Proiectul Naţional „NECENZURAT”

• Proiectul Naţional „CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI”

• Proiectul Naţional „ABC-UL EMOŢIILOR“

• Proiectul Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG“

• Proiectul Naţional „FRED GOES NET“

• Proiectul Naţional ,,EU ŞI COPILUL MEU”

➢ CAMPANII NAŢIONALE

• Campania ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN

• Campania FIICE

• Campania FII LIBER

• Campania CURĂȚĂM ROMÂNIA



EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

➢ Proiecte CAEJ ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani:

1. DE LA INIMĂ LA INIMĂ

2. EDUCAȚIE PENTRU STAREA DE BINE ÎN ȘCOALĂ

3. GALA EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE

4. ȘCOALA LA CORNIȘA

5. SCRIITORI PE MELEAGURI EMINESCIENE

6. SPORTUL NE UNEȘTE

7. STOP VIOLENȚEI! VIAȚA ARE PRIORITATE!

8. VALENȚE ESTETICE ALE SPECIFICULUI NAȚIONAL

9. VALORI ȘI TRADIȚII

10. VIAȚA ÎNTRE NEVOI ȘI RESURSE



EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ

pentru absolvenții claselor a VIII-a, anul școlar 2021-2022

Medii între 5.00 - 10
Total 
elevi

înscriși
Prezenți Absenți

Medii
peste 5

Medii
intre
1-4.99

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10

3752 3557 195
2688

75,57%
869 627 596 545 560 355 5

Note 

peste 5

Note 

intre

1-4.99

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10

Limba şi

literatura

română

82,25% 633 586 556 553 614 608 16

Matematică 70,43% 1053
678 621 456 420 291 42



EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

Anul școlar 2021-2022

➢ La nivelul județului Botoșani, în anul școlar 2021-2022, Examenul național de bacalaureat s-a
desfășurat în două sesiuni:

• Sesiunea iunie-iulie 2022 s-a desfășurat în 9 de centre de examen, la care au fost
arondate și 8 subcomisii;

• Sesiunea august-septembrie 2022 s-a desfășurat în 2 de centre de examen, la care au
fost arondate 2 subcomisii;

➢ În organizarea examenului, la nivelul județului Botoșani, în ambele sesiuni, au fost implicate
870 de cadre didactice;

➢ În județul Botoșani s-au înscris pentru susținerea examenului național de bacalaureat, în
ambele sesiuni 2603 candidați.

➢ În urma susținerii probelor scrise, procentele de promovare, pe cele 2 sesiuni, la nivelul
județului Botoșani, au fost următoarele:

• Sesiunea iunie – iulie 2022: 76,15%, față de 71,36% în 2021;

• Sesiunea august – septembrie 2022: 38,45% - față de 36,04% în 2021.



EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Anul școlar 2021-2022

Număr Procent

Candidați evaluați, din care: 121 100%

Promovați (cu note de minim 8) 63 52,06%

Nepromovați (cu note sub 8) 58 47,94%

Sesiunea Procent promovare

2016 70,34%

2017 71,80%

2018 79,64%

2019 74,58%

2020 60,94%

2021 76,87%

2022 52,06%



Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice 
vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – titularizare 

Anul școlar 2021-2022

Număr Procent

CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ, din care: 574 100%

Candidați evaluați, din care: 432 100%

Promovați (cu note de minim 5) 356 82.41%

Nepromovați (cu note sub 5) 76 17.59%

Note obținute la proba scrisă: 432 100%

10 4 0.93%

între 9 - 9,99 31 7.18%

între 8 - 8,99 72 16.67%

între 7 - 7,99 92 21.30%

între 6 - 6,99 62 14.35%

între 5 - 5,99 95 21.99%

sub 5 76 17.59%

Analiză comparativă 

Număr 

2018

Procent 

2018

Număr 

2019

Procent 

2019

Număr 

2020

Procent 

2020

Număr 

2021

Procent 

2021

Număr 

2022

Procent 

2022

Candidați evaluați, din care: 407 100% 342 100% 452 100% 451 100% 432 100%

Promovați (cu note de minim 5) 340 83,54% 290 84,80% 401 88,72% 379 84,04% 356 84,41%

Nepromovați (cu note sub 5) 67 16.46% 52 15,20% 51 11,28% 72 15,96% 76 17,59%



COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ

Anul școlar 2021-2022

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 școlar (Acțiunea 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 26

POCU POCU 4

Programe de 

cooperare 

transfrontalieră

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

2

Total 78

➢ Proiecte finanțate derulate/ în derulare:



Consiliere școlară – Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Botoșani (CJRAE)

Anul școlar 2021-2022

➢ Statistica privind numărul de elevi/părinți/cadre didactice care au beneficiat de consiliere

individuală:

Număr de persoane distincte 

care au beneficiat

de consiliere individuală 

PREȘCOLARI / ELEVI

PĂRINŢI
CADRE 

DIDACTICE

Nivel 

preșcolar

Nivel

primar

Nivel 

gimnazial

Nivel

liceal

An școlar 2021-2021 250 830 1971 1713
1294 1013

Total: 4764

➢ Statistica privind numărul de activități/ numărul de elevi/ părinți/ cadre didactice care au beneficiat 

de consiliere de grup:

Consiliere de grup 

la cabinet/ la clasă

ELEVI PĂRINŢI CADRE DIDACTICE

Nr. activități Nr. elevi Nr.  activități Nr. părinți Nr.  activități Nr. cadre didactice

1972 47.688 218 3026 208 1720



ACTIVITATEA DE FORMARE PRIN CASA CORPULUI DIDACTIC (CCD)

Anul școlar 2021-2022

Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar

Total 
programe 

Total 

participanți

Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de ME 5 1911

Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de M.E. şi derulate prin CCD
3 74

Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată ME 13 605

Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului 
național de definitivare în învățământ 1 57

Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 
vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 
vacante

1 57

Activități de instruire/formare a directorilor din unități de învățământ 
preuniversitar 2 350

Total 25 3054



ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BOTOȘANI 

Anul școlar 2021-2022

➢ Participarea elevilor din Centrul Județean de Excelență Botoșani la olimpiadele și

concursurile școlare:

• Un număr de 63 elevi din cadrul Centrului Județean de Excelență au reprezentat județul

Botoșani la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare prevăzute în calendarul

Ministerului Educației obținând 28 de premii, după cum urmează:

✓ Premii I: 2

✓ Premii II: 1

✓ Premii III: 2

✓ Premii speciale: 8

✓ Mențiuni șimedalii de argint: 3

✓ Mențiuni șimedalii de bronz: 5

✓ Medalii de bronz: 7



ACTIVITATEA PALATULUI COPIILOR BOTOȘANI 

Anul școlar 2021-2022

➢ Cercuri: Atelierul fanteziei, Dans modern, Dans popular, Estradă, 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



ACTIVITATEA CLUBULUI COPIILOR DOROHOI 

Anul școlar 2021-2022

➢ Structura cercurilor și a grupelor:

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



ACTIVITATEA CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

➢ Rezultate competiții pe secții:

• Secţia de atletism:

✓ Locul II la Campionatul Național de Cros U23 feminine;

✓ Locul I la Tineret Campionatul Național de Alergare montană, distanţa lungă;

✓ Locul I la Campionatul Național semimaraton U23;

✓ Locul II la Campionatul Național semimaraton U23;

• Secţia de karate – 100 medalii (aur, argint și bronz):

✓ pe plan național: 91 de medalii;

✓ pe plan international: 9 medalii;

• Secţia de baseball:

✓ Locul IV la Campionatul National Juniori I;

✓ Locul II la Cupa Romaniei Juniori II;

✓ Locul III la Campionatul National de Juniori III – sală;

✓ Locul II la Campionatul National U11.



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL JURIDIC

➢ În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt înregistrate un număr de

85 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 2022 au avut loc 7 întâlniri în cadrul Comisiei Paritare la nivel de

județ, 3 întâlniri în cadrul Comisiei de etică la nivel județean.

➢ În anul 2022 au avut loc 2 întâlniri în cadrul Colegiului de Disciplina de

pe lângă ISJ Botoșani.



COMPARTIMENTUL AUDIT

➢ 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.

Misiuni de audit: 

➢ Sistemul de control intern corespunzător alocării finanţării de bază, pe baza costurilor standard per 

elev/preşcolar şi a corelării numărului de personal şi numărului de elevi;

➢ Misiunea de verificare a documentelor justificative privind plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELORINSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE/ SALARIZARE-NORMARE

➢ În cadrul compartimentului rețea școlară, plan de școlarizare, s-au desfășurat următoarele activități specifice:

• 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 în SIIIR;

• actualizarea bazei de date privind proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 în 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;

• verificarea introducerii datelor privind costul standard în aplicația informatică SIIIR, centralizat și transmis la

Ministerul Educației.

➢ În cadrul compartimentului rețea școlară, plan de școlarizare, s-au desfășurat următoarele activități specifice:

✓ gestionarea bazei de date privind



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI 

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE/ SALARIZARE-NORMARE

➢ În cadrul compartimentului rețea școlară, plan de școlarizare, s-au desfășurat următoarele activități specifice:

✓ aplicarea normelor emise de Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și

măsurile stabilite de inspectorul școlar general;

✓ întocmirea statului de funcții al inspectoratului școlar și înaintat spre aprobare Ministerului Educației;

✓ asigurat fluxul informațional în domeniul de competență pentru personalul similar din unitățile de învățământ;

✓ realizat indicatorii de normare-salarizare și 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;

✓ transmiterea numărului de posturi maxim pentru anul școlar 2021-2022 către toate unitățile de învățământ

preuniversitar de stat, masă și special, cu încadrare în cost standard;

✓ avizat lunar 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;

✓ 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.



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE – EXECUȚIE 2021

PROGRAM Nr. beneficiari
Cheltuieli de 

personal 

Bunuri si

servicii

Asistenta

socială

Alte 

cheltuieli

Cheltuieli de 

capital 
Total

Manuale școlare 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 naționale 2768 1,435,134 2039 19699 945 0 1457817

Rechizite școlare 10389 0 0 383052 0 0 383052

Bani de liceu 1396 215769 0 242989 2184370 69606 2712734

Bursa profesională 2977 576488 0 193683 3351005 0 4121176



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL INVESTIȚII

➢ Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, prin compartimentul investiții, a desfășurat, pe parcursul anului 

școlar 2021-2022, activități specifice domeniului

✓ elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrările de investiții ale inspectoratului;

✓ achiziționarea materialelor conform referatelor de necesitate;

✓ monitorizarea 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 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.; 

✓ carduri pentru sprijin educațional, conform OUG 133/2020 = 12.324 buc.



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE

➢ Pe parcursul anului 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.

➢ Activități specifice derulate:

✓ 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.



ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

Anul școlar 2021-2022

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT – ARHIVĂ

➢ În anul 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, după cum

urmează:

✓ 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;

✓ întocmirea borderoului centralizator al facturilor, adreselor expediate prin serviciile de poștă sau curierat;

✓ predarea corespondenței către unitățile școlare;

✓ 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;

✓ păstrarea securității tuturor documentelor de secretariat.



Vă mulțumesc!


