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Nr. 2290/ 19.09.2022 

 

Motto:  

”Educația numai atunci este eficace când tratează pe fiecare conform cu natura sa și când dă fiecăruia 

hrana mentală de care are nevoie”. 

(Petre Ștefănescu-Goangă) 

I. ARGUMENT 

       Prezentul raport anual asupra calității educației din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița a 

fost întocmit conform art. 29 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unutăților de 

învățământ preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M. 4183/4 iulie 2022, în baza rapoartelor 

responsabililor de comisii de lucru, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentelor 

contabilitate, secretariat, asistență socială și cabinet medical. 

 

II. PROFIL ORGANIZAȚIONAL 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bistriţa este o instituţie şcolară de stat, subordonată 

Ministerului Educaţiei Naţionale, activităţile specifice procesului de învăţământ, fiind sub îndrumarea şi 

coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, iar finanţarea este asigurată de către 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bistriţa școlarizează copii cu vârste cuprinse între 3 – 17 

ani, care prezintă deficiențe mentale ușoare și moderate, deficiențe mentale grave, severe și asociate, în 

asociere cu tulburări de comunicare şi de limbaj, deficienţe senzoriale uşoare (de văz şi de auz), deficienţe 

fizice şi de motricitate, tulburări emoţionale, tulburări de comportament, dificultăţi de învăţare, alte dificultăţi 

de adaptare şi de integrare şcolară, autism, sindrom Down, tulburări din spectrul autistetc., oferind un 

program și orar flexibil: regim de zi, regim de internat, școlarizare la domiciliu, program ”A doua șansă” 

nivel primar și secundar inferior, pentru persoanle private de libertate din cadrul Penitenciarului Bistrița. 

În anul 2021 - 2022 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bistrița a școlarizat un număr de 144 

elevi și cursanți Program ”A doua șansă” – învățământ primar, sedundar inferior - Penitenciar Bistrița. 
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Niveluri de învățământ:  

 

Preșcolar  

 1 grupă mixtă  

 

Primar   

 7 clase - Deficiențe mintale grave, severe, profunde sau asociate 

 

Gimnazial  

 4 clase - Deficiențe mintale moderate sau ușoare 

 5 clase - Deficiențe mintale grave, severe, profunde sau asociate 

 

Învățământ ”A doua șansă” 

 ”A doua șansă”, nivel primar (Penitenciarul Bistrița), nivel I, II, III, IV 

 ”A doua șansă”, nivel secundar inferior (Penitenciarul Bistrița) 

 

Școlarizare la domiciliu  

 4 elevi - Deficiențe mintale grave, severe, profunde sau asociate (Clasa Pregătitoare, Clasa a II –a, 

Clasa a IV- a, Clasa a VII a) 

 

Învățământ special integrat 

 Învățător itinerant  / Profesor itinerant și de sprijin 

 Șc. Gimnazială Nr. 1 Bistrița – 2 cadre didactice 

 Șc. Gimnazială  Nr. 5 Bistrița – 1 cadru didactic 

 Șc. Gimnazială Nr. 6 Bistrița – 1 cadru didactic 

 Șc. Gimnazială Nr. 7  Bistrița – 2 cadre didactice 

 Șc. Gimnazială Rodna  – 1 cadru  didactic 

 Șc. Gimnazială Budacu de Sus – 1 cadru didactic 
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III. MANAGEMENT  

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița este condus de consiliul de administraţie, 

director şi director adjunct. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliul de administraţie şi directorii 

conlucrează cu consiliul profesoral, comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice judeţene. 

Consiliul de Administraţie are în componenţă: directorul, directorul adjunct, 2 cadre didactice, 1 

reprezentant al preşedintelui consiliului judeţean, 2 consilieri judeţeni, 2 reprezentaţi ai comitetului de 

părinţi. Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 

La nivelul unității, în anul școlar 2021 – 2022, au avut loc  13 ședințe ordinare și 6 extraodinare ale 

Consiliului de Administrație, iar  Consiliul Profesoral s-a întrunit de 8 ori. În anul școlar 2021 – 2022, în 

baza hotărârii Consiliului de Administraţie s-au emis decizii de constituire a comisiilor şi grupurilor de lucru 

la nivelul unităţii de învăţământ: cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinţi. (5 comisii 

cu caracter permanent, comisii cu caracter temporar și ocazional). De asemenea, s-a propus spre 

aprobarea Consiliului de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița, 

Regulamentul de organizare și funcționare, reactualizarea Regulamentului de ordine internă al unității, 

Codul de conduită etică, bursele  elevilor, disciplinele opționale, execuția bugetară trimestrială, bugetul 

instituției, documentele manageriale etc. 

Echipele de lucru şi catedrele/comisiile din şcoală, sarcinile şi responsabilităţile acestora au fost 

reactualizate și stabilite conform organigramei şcolii și în concordanță cu interesul, calitățile și capacităţile 

membrilor instituției. Catedrele şi comisiile înfiinţate prin decizii interne au funcţionat conform planificărilor 

proprii. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea 

activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate 

corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor / 

comisiilor.  

 Fișele de post sunt actualizate şi comunicate salariaţilor care au luat la cunoştinţă sarcinile, atribuţiile 

şi îndatoririle stipulate. Există o planificare a muncii în fiecare sector de activitate prin stabilirea programului 

de muncă, stabilirea activităţilor specifice fiecărui post, stabilirea indicilor de performanţă pentru fiecare 

post, stabilirea succesiunii activităţilor prin proceduri specifice. 

        Comunicarea între membrii organizaţiei se realizează prin: şedinţe şi întâlniri de lucru, grupuri pe 

rețele WhatsApp, Messenger, afişarea unor informaţii utile şi punctuale, elaborarea de proceduri şi note 

interne, care sunt luate la cunoştinţă prin semnătura salariatului, elaborarea de planificări ale muncii 
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anumitor comisiifuncţionale, elaborarea de rapoarte de activitate, consemnarea de observaţii în procesul-

verbal zilnic al ofiţerului de serviciu. 

 Prioritatea organizaţională, care caracterizează întreaga activitate derulată, vizează asigurarea 

şanselor de dezvoltare personală şi profesională în concordanţă cu potenţialul intelectual şi aptitudinal al 

fiecărui elev în parte, asigurarea protecţiei şi securităţii sociale a elevilor şcolarizaţi în instituţie. 

În vederea realizării unui management eficient a fost revizuit Planul de Dezvoltare Instituțională al 

CSEI nr. 1 Bistrița, Planul managerial anual, planul operațional, documente care au fost discutate și 

analizate în Consiliul Profesoral și aprobate de Consiliul de Administrație. Planul managerial a fost 

implementat prin respectarea termenelor stabilite, alocarea resurselor umane, materiale și financiare 

planificate. 

          Activitatea comisiei CEAC din şcoală a fost reglementată prin stabilirea componenţei, sarcinilor şi 

responsabilităţilor sale în cadrul şcolii. S-a acordat importanţă deosebită sprijinirii activităţii acestei comisii 

şi funcţionării acesteia în conformitate cu Legea Calităţii.  Comisia este cuprinsă în organigrama şcolii şi 

portofoliul său conţine informaţii utile şi relevante pentru asigurarea unei educaţii de calitate. Raportul 

privind calitatea educaţiei la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița, în anul școlar 

2020 – 2021 a fost prezentat în Consiliul Profesoral și în Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

În anul 2021 - 2022 au fost proiectate/revizuite și implementate 127 proceduri pe compartiment 

didactic, 20 administrativ, 7 bibliotecă, 49 contabilitate, 4 informatică, 40 secretariat. Procedurile 

operaționale existente în cadrul unității referitoare la reglementarea activității fiecărui compartiment s-au 

revizuit și s-au adus period la cunoștința personalului din unitate. 

În anul școlar 2021 - 2022, conducerea unității s-a preocupat de atragerea de resurse extrabugetare 

pentru susținerea activităților școlare. Astfel, s-au încheiat o serie de parteneriate cu diverse instituții care 

au sprijinit derularea activităților unității  cu instituţii și asociații. Realizare proiecte pentru atragere de 

resurse extrabugetare 10 mini proiecte cu finanțare europeană 1575 ron / miniproiect prin Proiect POCU -  

Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, Cod MySMIS: POCU 

74/6/18/106557, pachete Crăciun de la Selgros, dotare cabinet kinetoterapie de la Terafan tour – bicicletă 

medicală  etc).  

În anul școlar 2021 – 2022 conducerea școlii a organizat diferite activități destinate personalului 

unității. 

 Activități de relaxare și meditație pentru reducerea stessului – activitate derulată lunar 

 Activitate de Team building – În pădurea Schullerwald 
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IV. CURRICULUM  

1. ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV EDUCATIVE, RECUPERATIV - COMPENSATORII 

Activitățile instructiv-educative, recuperativ - compensatorii sunt în conformitate cu Planurile de 

Învățământ elaborate de Ministerul Educației Naționale, transmise școlii prin Inspectoratul Școlar Județean 

Bistrița – Năsăud. Astfel, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bistrița  respectă legislația în vigoare 

privind organizarea și funcționarea învățământului special și special integrat.  

Printre obiectivele și acțiunile Comisiei pentru curriculum, în anul școlar 2021-2022, s-au numărat: 

 Aplicarea testelor de evaluare 

 Analiza rezultatelor testelor de evaluare și stabilirea de măsuri 

În condiţiile în care evaluările iniţiale sunt punct de reper pentru adaptarea procesului de învăţare la 

particularităţile beneficiarului direct – elevul, s-au administrat testele de evaluare inițială la toate clasele, la 

disciplinele Limba și literatura română / Citire – scriere - comunicare, matematică și elemente de 

matematică aplicată, după perioada de recapitulare a materiei parcurse în anul școlar precedent. 

Rezultatele obținute au fost valorificate în proiectarea conținutului instruirii din etapa următoare, 

impunând, în același timp, direcțiile și modalitățile de acțiune ameliorativă și corectivă. 

 Aplicarea Curriculumului Național și a ofertei educaționale proprii 

 Elaborarea documentelor de planificare a activității didactice 

La începutul anului școlar, fiecare profesor a întocmit planificările anuale, semestriale și proiectele 

unităților de învățare în conformitate cu cerințele programelor școlare și specificul clasei de elevi (pe grupe 

de nivel și/sau programe de intervenție personalizate/individualizate). 

 Controlul documentelor de proiectare curriculară, realizat la începutul anului școlar/semestrului 

 Asigurarea consultanței în problemele de curriculum 

În urma verificării acestora s-au constatat următoarele : 

*planificările calendaristice și proiectarea unităților de învățare au fost întocmite în concordanță cu 

programele școlare în vigoare 

*proiectarea didactică adaptată la structura colectivului clasei/nevoile specifice ale elevilor clasei la 

care se lucrează 

*s-a respectat, de către majoritatea profesorilor, rubricatura agreată la nivelul unității de învățământ  

*în cadrul proiectelor unităților de învățare au fost detaliate corect conținuturile pentru fiecare unitate 

tematică și corelate cu competențele specifice din programele școlare 
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*în general, resursele temporale - corect repartizate pentru fiecare unitate de învățare în parte, 

făcând posibilă o evaluare la perioade scurte de timp și stabilirea unui plan remedial dacă este 

nevoie/cazul. 

--- Termenul stabilit pentru predarea planificărilor nu a fost respectat de către toți profesorii 

*Acolo unde a fost nevoie, membrii Comisiei pentru curriculum au oferit sprijin/consiliere /recomandări 

profesorilor. În majoritatea situațiilor, unde s-au făcut recomandări, profesorii au refăcut 

planificările/proiectele unităților de învățare, potrivit recomandărilor primite. 

  Elaborarea ofertei CDȘ, în urma analizei de nevoi/oportunități educaționale la nivelul educabililor 

La începutul anului școlar, în urma procesului de consultare directă a elevilor și părinților/ 

reprezentanților legali ai acestora, realizată de către profesorii diriginți, Comisia pentru curriculum a realizat 

analiza de nevoi, pentru proiectarea ofertei CDȘ din anul școlar următor. Ulterior, oferta CDȘ a fost 

prezentată elevilor/părinților/reprezentanților legali ai elevilor, în vederea exprimării opțiunilor. Opțiunile 

părinților privind CDȘ au fost înregistrate la nivelul unității și depuse la dosarul Comisiei pentru curriculum. 

Astfel, s-au stabilit disciplinele opționale pentru fiecare clasă,  pentru acest an școlar, 2022-2023.  

Oferta educaţională a unităţii şcolare a fost realizată în concordanță cu nevoile beneficiarilor şi cu 

disponibilitatea unităţii (resurse umane şi materiale) în baza criteriilor de evaluare stabilite, fiind dezbătută 

în cadrul catedrelor/comisiilor metodice, avizată în Consiliul profesoral şi aprobată în Consiliul de 

Administraţie. Acolo unde a fost cazul, cadrelor  didactice li s-a oferit consultanță/au fost îndrumate de 

către membrii Comisiei pentru curriculum, în realizarea corespunzătoare a Programelor școlare pentru 

disciplinele opționale, pentru a putea obține avizul necesar desfășurării opționalelor respective. 

 

NIVEL PRIMAR 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
opţional 

Clasa Autor Tipul 
opţionalului 

1 
 

Minunata lume a 
poveştilor 

Clasa pregătitoare (deficienţe 
mintale severe, profunde şi/sau 
asociate) 

Prof. Bumbu Corina Opțional ca 
nouă disciplină 

Educaţie pentru 
sănătate 

Clasa pregătitoare (deficienţe 
mintale severe, profunde şi/sau 
asociate) 

Prof. Jancsika 
Luciana 
Prof. Rusu Crina 

Opțional 
integrat 

2 Minunata lume a 
poveştilor 

Clasa I (deficienţe mintale severe, 
profunde şi/sau asociate) 

Prof. Bumbu Corina Opțional ca 
nouă disciplină 

Educaţie pentru 
sănătate 

Clasa I (deficienţe mintale severe, 
profunde şi/sau asociate) 

Prof. Jancsika 
Luciana 
Prof. Rusu Crina 

Opțional 
integrat 
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3 Educaţie pentru 
sănătate 

Clasa a II-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Jancsika 
Luciana 
Prof. Rusu Crina 

Opțional 
integrat 

Povești 
terapeutice 

Clasa a II-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Jancsika 
Luciana 
Prof. Rusu Crina 

Opțional ca 
nouă disciplină 

4 În lumea 
poveştilor 

Clasa a III-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Marica Livia Opțional ca 
nouă disciplină 

Povești 
terapeutice 

Clasa a III-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Jancsika 
Luciana 
Prof. Rusu Crina 

Opțional ca 
nouă disciplină 

5 În lumea 
poveştilor 

Clasa a IV-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Marica Livia Opțional ca 
nouă disciplină 
 

Decorațiuni 
interioare 

Clasa a IV-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Barteş 
Valentina 
Prof. Bărcan Lenke 

Opțional ca 
nouă disciplină 

 

NIVEL GIMNAZIAL 

 

Nr. 
Crt. 

 

Denumire opţional Clasa Autor Tipul 
opţionalului 

1 În lumea minunată 
a poveștilor și 
povestirilor 

Clasa a V-a   (deficienţe mintale 
uşoare şi moderate) 

Prof. Sidor Simona Opțional ca 
nouă disciplină 

2 Decoraţiuni 
interioare 

Clasa a V-a (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Pasztor 
Nicoleta 

Opțional ca 
integrat 

3 Cunoaștem lumea 
prin Origami 

Clasa a VI-a   (deficienţe mintale 
uşoare şi moderate) 

Prof. Moldovan 
Mariana 
Prof. Vass I. Doris 

Opțional ca 
nouă disciplină 

4 In lumea  
quilling-ului 

Clasa  a VII-a  
(deficienţe mintale uşoare şi 
moderate) 

Prof. Moldovan 
Mariana 
Prof. Beltag 
Roxana 

Opțional ca 
nouă disciplină 

5 Decoraţiuni 
interioare 

Clasa a VII-a  (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 

Prof. Guia Emilia Opțional ca 
nouă disciplină 

6 Matematică și joc Clasa  a VIII-a  
(deficienţe mintale uşoare şi 
moderate) 

Prof. Sidor Simona Opțional ca 
nouă disciplină 

7 Decoraţiuni 
interioare 

Clasa a VIII-a  (deficienţe mintale 
severe, profunde şi/sau asociate) 
 

Prof. Guia Emilia Opțional ca 
nouă disciplină 
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 Practicarea asistențelor la ore – prin care s-a evaluat prestația profesională a cadrelor didactice 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 au fost efectuate asistențe la ore (fiecare cadru didactic fiind 

asistat o dată sau de două ori), în cadrul cărora s-a constatat că profesorii stăpânesc conținuturile proprii 

disciplinelor predate; aceștia au dovedit o bună cunoaștere a elevilor; s-au utilizat atât metode clasice, cât 

și metode moderne, interactive; s-au utilizat materiale diversificate, atractive (atât din dotarea școlii, cât și 

confecționate de către profesori), adecvate particularităților elevilor; demersul didactic bine conceput și 

aplicat. Calificativele acordate: FOARTE BINE. 

 Prezentarea de exemple de bună practică 

Cadrele didactice, atât de la nivelul primar, cât și de la nivelul gimnazial, au desfășurat activități în 

cadrul Proiectului Național ,,Din grijă pentru copii’’, în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022. În 

cadrul întâlnirilor organizate la nivelul comisiei, au prezentat activități/secțiuni din cadrul activitățile 

desfășurate. Activitățile au abordat teme legate de sănătatea psiho-emoțională: înțelegerea emoțiilor de 

bază, a consecințelor și contextelor acestora; exprimarea și trăirea emoțiilor, reglarea emoțională și 

controlul mediului. 

 Monitorizarea și evaluarea actului educațional din perspectiva progresului școlar individual 

La sfârșitul anului școlar, fiecare profesor a întocmit un raport de progres al elevilor, ce a cuprins 

informații cu privire la situația școlară a fiecărui elev, informații privind nivelul cunoștințelor, priceperilor și 

deprinderilor fiecărui elev. Între membrii comisiei metodice a existat o bună comunicare și colaborare. În 

cadrul întâlnirilor s-au prezentat și dezbătut teme de actualitate, s-au realizat schimburi de idei, de 

experiențe, informații și noutăți din domeniu. 

*Anexe Rapoartele cu privire la progresul elevilor, întocmite pe fiecare clasă / disciplină / elev. 

  Sursa:  Responsabil Comisia pentru curriculum, Prof. Sidor Simona Daiana 

                                               
2. TERAPII SPECIFICE (realizate cu 1 copil sau grupe de maxim 2)   

 TERAPII ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE 

  CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

  KINETOTERAPIE 

 TERAPIA PSIHOMOTRICITĂȚI 

 STIMULARE – COMPENSARE – INTEGRARE 

 STIMULARE SENZORIALĂ 
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3. TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ 

 TERAPIE OCUPAȚIONALĂ 

  FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE 

 STIMULARE COGNITIVĂ 

  SOCIALIZARE 

  LUDOTERAPIE 

 

4. TERAPII COMPLEMENTARE 

  TERAPIE PRIN POVEȘTI 

   MELOTERAPIE (Terapie prin muzică) 

   DRAMATERAPIE (Terapie prin teatru)  

   TERAPIE PRIN ARTĂ 

   ZOOTERAPIE 

         În anul școlar 2021-2022 Aria curriculară Terapii specifice și de compensare a avut în componență un 

număr de 13 cadre didactice dintre care 5  Profesori Psihopedagogi, 6 Profesori Logopezi, 2 Profesori 

Kinetoterapie. În componența catedrei Terapii Specifice și de Compensare s-au numărat: un profesor 

debutant, două cadre didactice au avut gradul Definitiv, două gradul didactic II și 8 gradul didactic I. 

        Pe parcursul anului șolar 2021-2022, activitatea educațional -terapeutică și recuperatorie, s-a realizat 

atât prin activitate cu prezență fizică, cât și online, la solicitarea părinților cu avizul medicului de 

specialitate, fiind obținute rezultate în ceea ce privește evoluția și progresul elevilor, îmbunătățirea relației 

cu familia și implicarea membrilor acesteia, un act de complementaritate a terapeutului în cadrul procesului 

de recuperare. Atât pe parcursul semestrului I, cât și a semestrului al II-lea, profesorii de terapii specifice 

au avut în vedere importanța optimizării calității activităților terapeutice, precum: modalități de prevenţie a 

tulburărilor de limbaj şi comunicare asociate dizabilității intelectuale, identificarea mecanismelor de coping 

adaptativ, etc. 

Proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată a curriculumului corespunzător specificului fiecărui 

copil, realizarea P.I.P.–urilor, asigurarea respectării obiectivelor operaţionale propuse, aprecierea corectă a 

performanţelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente de evaluare (evaluarea iniţială, 

continuă, sumativă), colaborarea cu toți actorii educaționali implicați, au facilitat asigurarea continuităţii în 

educaţia copiilor, creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi de terapie, s-au întocmit P.I.P.-uri, s-au 

completat fișele de observație, precum  și cele individuale. 
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Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale (probe orale, 

probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare (observarea sistematică a 

comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, portofolii, autoevaluarea). S-au utilizat cele trei 

tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul anului școlar, evaluarea formativă-pentru a descoperi 

unde elevii întâmpină dificultăţi/ și sau diferite carențe, evaluarea sumativă - la final de unitate de învăţare, 

semestru, an şcolar – pentru a avea indicatori ai nivelului de dezvoltare atins.  

Din evaluarea sumativă de la sfârșitul anului şcolar 2021-2022, reiese faptul  că obiectivele stabilite 

au fost accesibile, iar activităţile de învăţare adaptate particulatităților psiho-individuale și ritmului propriu de 

dezvoltare ale fiecărui copil.  

            Din totalul de 144  preșcolari și elevi examinați, au fost depistați 98 elevi cu tulburări de limbaj și 

comunicare; 76 prezintă tulburări de învățare a limbajului scris (lexico-grafice), 58 - tulburări de 

pronunție/articulare, 2 – tulburări de voce, 25 -  tulburări polimorfe (întârziere în dezvoltarea limbajului), 21– 

tulburări din spectrul autismului, 6 – Sindrom Down și 68 - tulburări cu deficit de atenţie/ hiperactivitate, iar 

la kinetoterapie, în urma testărilor specifice efectuate asupra copiiilor, vor urma ședințe de kinetoterapie un 

număr de 85 copii cu diferite diagnostice: deficiențe fizice, afecțiuni  neuromotorii și psihomotorii. 

Scopul activităților specifice desfășurate de profesorii în cadrul catedrei de terapii specifice este 

acela de a facilita procesul instructiv-educativ, de a contribui la integrarea, adaptarea școlară a elevilor cu 

dificultăți de limbaj și comunicare, cu deficiențe locomotorii și neuro-motorii, dar și a celorlați copii avînd 

diverse specificități, date de gradul de deficiență/dizabilitate, în direcţia consolidării achiziţiilor elevilor şi 

integrării acestora în comunitatea şcolară şi socială. 

  Sursa:  Responsabil Catedra Terapi Specifice: prof. Vass Imola Doris 

5. ALTE SERVICII: 

 Consilierea și informarea familiilor/reprezentanților legali ai copiilor/elevilor înscriși în unitatea 

noastră; 

 Condiţii optime de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, cabinete dotate corespunzător, 

reţele de calculatoare, internet, bibliotecă, asistenţă psihopedagogică şi medicală, posibilitatea de 

decontare a abonamentelor elevilor navetiști etc.; 

 Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare, competiții artistice şi sportive; 

 Diseminarea activităților și rezultatelor prin intermediul site-ului școlii; 

 Cercetare psihopedagogică și elaborare de studii de specialitate și lucrări de grad și masterate 
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BENEFICIARI: 

 Școlari din învățământul special și din cel de masă; 

 Persoane private de libertate din Penitenciarul Bistrița înscrise în Programul ”A doua șansă” 

 Părinți sau aparținători legali ai copiilor; 

 Copii aflați în Centrul de Plasament, școlarizați în cadrul CSEI  nr. 1 Bistrița; 

 Membri ai comunității; 

 Personal angajat în unități de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul educației 

speciale a copiilor. 

            Pentru beneficiari există programe  individualizate de intervenţie educaţional - recuperatorie, 

evoluţia copilului, fiind  monitorizată permanent în vederea atingerii obiectivelor de învăţare şi dezvoltare 

propuse şi a obţinerii progresului – educație individualizată și diferențiată. 

                 

V. OBIECTIVE ŞI STRATEGIE 

În cele peste patru decenii Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa a recuperat, format, 

educat, facilititat accesul la informare, recuperarea socio- emoțională a copiilor cu CES, adaptându-se în 

mod constant cerinţelor societăţii şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene.  

VIZIUNEA  

Centrului Școlar De Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa se poate exprima sintetic astfel: 

Educaţie de calitate prin intermediul unui curriculum adaptat, a unor măsuri 

organizaţionale, strategii de predare, recuperare, compensare și a unui mod adecvat de utilizare a 

resurselor, prin programe educaționale și terapeutic-recuperatorii care să recunoască şi să 

răspundă nevoilor diferite ale copiilor/ elevilor, ţinând cont de particularitățile lor, de ritmurile de 

învățare diferite.  

  MISIUNEA 

 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa propune, prin MISIUNEA sa,  realizarea unui 

demers educativ de calitate, adaptat, într-un mediu educativ securizant, pozitiv și suportiv, având 

drept scop integrarea și acceptarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate. 

 

           În vederea îndeplinirii misiunii noastre ne propunem respectarea și promovarea unor valori 

fundamentale: PROFESIONALISM, MUNCĂ ÎN ECHIPĂ, DĂRUIRE, SPRIJIN RECIPROC, ALTRUISM, 

IMPLICARE, ÎNCREDERE, TOLERANȚĂ, INIȚIATIVĂ, RESPECT ȘI COOPERARE. 
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       ŢINTE  ȘI OPȚIUNI STRATEGICE  

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 

Bistriţa reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza 

analizelor SWOT.  

 

Asigurarea unui mediu școlar sigur și prietenos în care elevii să se simtă valorizați. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Asigurarea unui mediu fizic sănătos, în contextul crizei sanitare și diminuarea 

efecteloracesteia asupra elevilor, cadrelor didactice; 

 Prevenirea și combaterea  comportamentelor indezirabile din mediul școlar (violență fizică și 

verbală, bullying, consum de substanțe nocive, trafic de persoane etc); 

 Organizarea de activități pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale preșcolarilor și 

elevilor. 

Adaptarea, diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru 

eficientizarea procesului instructiv – educativ și recuperativ – compensatoriu, asigurându-se 

caracterul diferențiat al învățării și recuperării, axat pe strategii didactice centrate pe elev. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 Valorizarea sistemului de educaţie incluzivă, asigurând accesul şi participarea tuturor copiilor 

școlarizați în instituție; 

 Realizarea unui act educaţional de calitate, care să faciliteze dezvoltarea abilităților sociale ale  

elevilor cu CES. 

 

Dezvoltarea resurselor umane, materiale și financiare în vederea perfecționării continue a actului 

educațional, în concordanță cu standardele naționale și europene 

OBIECTIVE GENERALE: 

 Stimularea participării cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare organizate de instituții 

acreditate privind dezvoltarea de competențe digitale pentru predarea online; 

 Diversificarea modalităților de promovarea a imaginii unității școlare pe plan local, național și 

internațional. 
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Promovarea unui Mediu educațional incluziv, participativ și suportiv prin validarea și 

recunoașterea educației nonformale și informale în mediul școlar și în comunitate  

OBIECTIVE GENERALE: 

 Diversificarea ofertei de activități educaționale nonformale a școlii în vederea dezvoltării 

competențelor transversale ale elevilor; 

 Diversificarea și extinderea relațiilor de cooperare cu ale școli, instituții, organizații locale,  

ONG-uri, companii etc., pe plan național și internațional, care să permită implicarea civică 

a elevilor; 

 Optimizarea relației școală-familie-comunitate în vedrea participării părinților și elevilor cu 

dezvoltare atipică la activități de educație nonformală derulate la școală și în comunitate. 

 

VI. RESURSE UMANE  

Managementul resurselor umane revine conducerii instituției, care stabileşte încadrarea unităţii cu 

personal de diferite categorii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

 

PERSONALUL UNITĂȚII 

La data întocmirii prezentului raport unitatea şcolară funcţionează cu un număr de   94,3125 norme. 

Personalul şcolii are în componenţă: personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.  

Persoanele cu funcții de conducere sunt: 

- director - prof. Bumbu Maria Corina 

- director adjunct - prof. Moldovan Georgeta Mariana 

- contabil - șef – Deac Viorica Maria 

 

PERSONAL DIDACTIC (total   57,0625  norme) 

Încadrarea unităţii cu personal didactic se realizează sub îndrumarea Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Bistriţa-Năsăud, după o metodologie stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu aprobarea 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

Personalul didactic care formează corpul profesoral al instituţiei de învăţământ are o formare 

profesională iniţială de specialitate: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie socială, pedagogie, 

kinetoterapie.  Cadrele didactice sunt calificate în proporţie de 100 %. 

 



 

                     RAPORT DE ACTIVITATE CSEI NR. 1 BISTRIȚA – 2021 - 2022  15 
 

Total 
cadre 

didactice 

Titulari Suplinitori Grade  didactice Debutanţi Înscrişi la 
grade  

didactice I II Def. 

56 40 16 32 12 5 7 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorii Personal Didactic 

 profesori de psihopedagogie specială - 11 

 profesori psihopedagog – 13 

 educatoare – educator - 1 

 profesor religie ortodoxa - 1 

 învăţători-educatori - 6 

 profesori-educatori - 7 

 profesori logopezi - 6 

 profesor kinetoterapie - 2 

 profesor itinerant/ de sprijin - 8 

 

Cadrele didactice aplică noul curriculum, urmărind modernizarea actului de predare – învăţare – 

evaluare prinutilizarea de strategii didactice activ-participative, adaptare curriculară şi învăţare 

individualizată. 

 

PERSONAL DIDACTIC  CSEI 1 - AN ȘCOLAR 2021 - 2022

PROFESORI  TITULARI

PROFESORI SUPLINITORI

GRADE DIDACTICE   - AN ȘCOLAR 2021 - 2022

GRAD DIDACTIC I

GRAD DIDACTIC II

DEFINITIVAT

DEBUTANȚI
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PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR (total 20 norme) 

Personalul didactic auxiliar este calificat în proporţie de 100 %, dovedind competenţe superioare în 

exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Personalul didactic auxiliar contribuie într-o 

mare măsură la actul educaţional special, specific unităţii de învăţământ. 

Categorii Personal Didactic - Auxiliar 

 contabil  - 1   

 asistent social - 1 

 secretar - 1 

 infirmiere - 4 

 instructor de educaţie extrașcolară - 2 

 instructor animator - 4 

 informatician - 1 

 bibliotecar / instructor de educație - 1 

 supraveghetor de noapte - 2 

 administrator patrimoniu - 1 

 administrator financiar - 1 

 administrator magaziner - 1 

 

PERSONAL NEDIDACTIC (total 17,25 norme) 

 Personalul nedidactic asigură buna funcţionare a instituţiei şcolare prin susţinerea activităţilor la 

cabinetul medical și stomatologic, internatul şcolii, bucătărie, cantina, prestând activităţile inerente unei 

astfel de forme de organizare. 

Categorii Personal Nedidactic 

 medici - 2 

 asistent medical - 4 

 muncitor bucătar - 3 

 muncitor lenjerie-spălătorie  - 1 

 șofer  - 1 

 muncitor întreținere - 1 

 tâmplar - 1 

 îngrijitoare de curăţenie - 3 

 

B. ELEVI 

            În anul școlar 2021 - 2022 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bistrița a școlarizat un număr 

de 144 elevi pe trei niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, învățământ ”A doua șansă”, 

școlarizare la domiciliu 

Ciclul școlar Nr.  grupe / clase Nr. elevi 

PREȘCOLAR 1 12 

PRIMAR + ~A doua șansă~ 7+1 50 + 36 

GIMNAZIAL 9+1 82 + 15 

TOTAL 19 144 + 51 
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PROMOVABILITATE 

Procentul de promovabilitate la ciclul primar este de 96 %, existând doi elevi repetenți (plecat în 

străinătate cu familiași absenteism). 

 La ciclul primar”A doua șansă” - Penitenciar, promovabilitatea este de 70 %, din totalul de 36 

candidați înscriși au promovat 25, existând șase candidați care au rămas corigenți (2 candidați au rămas 

corigenți la 3 obiecte, 4 candidați au rămas corigenți la mai mult de 4 obiecte) și cinci candidați 

nepromovați din cauza transferului la alt penitenciar în alt județ unde nu au mai continuat cursurile școlare. 

 La ciclul gimnazial procentul este de 89%, existând opt elevi repetenți din cauza neprezentării la 

cursurile şcolare sau absenteismului școlar: 

 La clasa a VIII-a procentul de promovabilitate este 88%. Din totalul de 22 absolvenți, pentru 13 

elevi s-a întocmit dosar pentru înscrierea la Școala Profesională Specială ”Sfânta Maria” Bistrița,  pentru un 

elev înscriere în învățământul de masă (Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița), iar pentru 8 elevi, părinții au 

declarat faptul că refuză continuarea școlarizării din diverse motive: ex. starea de sănătate a elevului, 

plecare în străinătate. 

La ciclul secundar inferior”A doua șansă” - Penitenciar, au promovat 47 % din totalul de 15 

candidați înscriși au promovat 7, existând trei candidați care au rămas corigenți  (la mai mult de 4 obiecte) 

și cinci candidați nepromovați din cauza transferului la alt penitenciar în alt județ unde nu au mai continuat 

cursurile școlare. 

 

 

DISCIPLINĂ 

Situaţia notelor scăzute la purtare la final de an școlar relevă, că dintr-un total de 144 elevi, la 

ciclul primar doi elevi au calificativul scăzut la purtare, iar la ciclul gimnazial, 18 elevi au media scăzută 

la purtare între 9,99 şi 7 (pentru absenteism, nerespectarea regulamentului școlar), iar trei elevi au media 

scăzută la purtare sub 7 (număr mare de absențe nemotivate).        

ORIENTARE ȘCOLARĂ  CLASA A VIII A

CONTINUARE STUDII

NU AU CONTINUAT STUDII
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  Sursa:  Compartiment asistență socială: Pop Iulia 

 

VII. FORMARE CONTINUĂ ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 Pe parcursul întregului an școlar 2021/ 2022, cadrele didactice din unitatea noastră au participat la 

diverse programe de formare și perfecționare, în ceea ce privește dezvoltarea profesională în cariera 

didactică, după cum urmează: 

 

1. CURSURI/ PROGRAME DE FORMARE (Cpt-uri/ Nr.ore) 

 Program de formare POCU – CCDPEI – Consolidarea competențelor didactice pentru promovare 

aeducației incluzive organizat de CCDBN - 25CPT: Vass Doris, Moldovan Mariana, Archiudean 

Simona, Bumbu Corina, Jancsika Luciana, Rusu Crina, Pop Adina, Onul Adriana, Chirila 

Alexandra, Jakab Aurelia, Pop Daniela, Seretan Ionela, Blaga Iulia, Barcan Lenke, Marica Livia, 

Mare Ioana, Brendea Cecilia, Boamfa Mihai, Borgovan Nicoleta, Poenar Violetta, Bartes Valentina, 

Beltag Roxana, Semerean Ancuta. 

 Program de formare "ACTOR"- Alege Competente Transversale pentru Obținerea Reușitei 

profesionale - 25 credite: Apavaloae Maria, Boanca Olimpia, Dragus Gabriela, Feier Susana, 

Girigan Dana, Granciu Gabriela, Guia Emilia, Moldovan Claudia, Muscari Daniela, Pasztor 

Nicoleta, Patco Andrea, Petruse Andreea, Pop Ancuta, Puiu Camelia, Puscas Anamaria, Rapan 

Mariana, Sidor Simona, Sipos Marcela, Stefanut Monica, Tatar Rodica, Borgovan Nicoleta. 

 Managementul implementării eficiente a curriculumului national. MANAGER – CRED -” 12 credite: 

Bumbu Corina, Moldovan Mariana, Jancsika Luciana 

 Mentorat didactic: Bumbu Corina, Moldovan Mariana, Becheș Iulia, Rusu Crina, Archiudean 

Simona 

 Cursul de formare "Consolidarea competențelor didactice pentru promovarea educației incluzive" -

25 credite: Marica Livia, Pușcaș Anamaria 

PURTARE 2021 - 2022

PRIMAR (9,99 - 7)

GIMNAZIU (9,99 - 7)

MEDII SUB 7

FOARTE BINE
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 Absolvirea Programului de formare pentru constituirea ”Corpului de profesori Evaluatori” 

(CPEECN) 15 CPT: Vass Doris, Moldovan Georgeta Mariana 

 Alege competente transversale pentru obținerea reușitei profesionale - 25 cpt: Pușcaș Anamaria, 

Ștefănuț Monica 

 Competențe digitale de bază, furnizat de Asociația Educația este putere -  20 ore, iunie 2022: 

Bumbu Corina, Moldovan Mariana, Vass Doris, Archiudean Simona, Sidor Simona, Rusu Crina, 

Ștefănuț Monica, Becheș Iulia, Girigan Dana, Bărcan Lenke 

 Developing teacher Competencies in a digital Context - 20 ore: Bumbu Corina, Moldovan Mariana 

 Managementul informatiilor sensibile pe timpul situatiilor de criza: Becheș Iulia;  

 Cum sa faci o activitate memorabila de ziua copilului: Becheș Iulia 

 Program de formare – Proiectul ABC-ul emoțiilor - Proiectele Naționale ale Agenției Antidrog: 

Archiudean Simona,Rusu Crina, Becheș Iulia, Muscari Daniela,Girigan Dana, Serețan Ionela, Pui 

Maria, Brendea Cecilia,  Jancsika Luciana, Marica Livia,  

 Ghid de bune practici în comaterea bullying-ului: Sidor Simona 

 Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale: Sidor Simona 

  Folosește tabla interactivă virtuală VBoard : Sidor Simona 

 Necenzurat: Bumbu Corina, Jakab Aurelia, Șipoș Marcela, Sidor Simona, Maxim Daria, Moldovan 

Mariana, Vass Doris, Ștefănuț Monica, Bareș Valentina,Pupeză Oana, Patco Andrea, Beltag 

Roxana, Barteș Valentina. 

 Metode si instrumente de lucru în activitatea de mentorat și dezvoltare personală, 30 ore: Becheș 

Iulia  

 Didactica și instrumente IT inovative în predarea și evaluarea învățământului preuniversitar,20 

CPT: Becheș Iulia 

  Dezvoltarea competentelor de prevenire si combatere a bullyingului În scoală- 20 CPT: Becheș 

Iulia 

  Alfabetizarea emotionala a copiilor: Becheș Iulia, Galeș Roxana 

 Leadership și Management în Organizațiile Școlare- 30CPT: Girigan Dana 

 Comunicare si PR in institutiile de invatamant- 24 ore: Bumbu Corina 

 Consolidarea competențelor didactice pentru promovarea educației incluzive- 25 CPT: Archiudean 

Simona, Girigan Dana 

 Aplicarea metodelor psihologiei copilului în pedagtogie /20 CPT: Beltag Roxana 
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 Metode de predare centrate pe elev,15 CPT: Beltag Roxana 

 Seminar de formare” Starea de bine a profesorului”- 25 ore: Vass Doris 

 Abordarea noilor educații în învățământul preuniversitar 20 CPT: Beltag Roxana 

 Educația elevilor prin activități extracurriculare 15 CPT: Beltag Roxana 

 Evaluarea elevilor în învățământul preuniversitar 15 CPT: Beltag Roxana 

 Consilier în adictii : Barteș Valentina 

 Abilitare curriculara "A doua șansă" 10 credite transferabile: Barteș Valentina 

 Cursul Internaţional de Vară „Tendinţe şi orientări în pedagogia contemporană din perspectivă non-

formală”,organizat de Asociația TopFormalis Oradea, 24 ore: Archiudean Simona 

 Programul de formare continuă ,,Jocul didactic în școala incluzivă'', 22 CPT: Luca Nastasia 

 Dezvoltarea creativității în sala de clasă - SELLification - 3 ore : Serețan Ionela 

 Predarea creativă și inovativă - SELLification - 48 ore : Serețan Ionela 

 Învățarea prin joc – Edumagic - 14 ore: Serețan Ionela 

 

2. WORKSHOP-URI 

 WheteboardFox, instrumente TIC de lucru în echipă: Sidor Simona 

 Arta Povestirii, Scena și Culisele ei – 90 min (1 ora și 30 min.) – Asociația –  AtelieR de Cuvinte, 

online: Muscari Daniela 

 Strategia de dezvoltare institutionala; Arta povestirii prin Papusile BiBaBo; Pandantul comic: 

Becheș Iulia, Muscari Daniela 

  Prevenirea bullyingului și cyberbullyingului în mediul școlar: Serețan Ionela,Girigan Dana 

 Seminar: Teoria autodeterminării. Metode prin care profesorii pot repara motivația elevilor și pot 

debloca performanța fiecărui copil: Serețan Ionela 

 Workshop Competenta si performanta in invatamant: Serețan Ionela 

 Implementarea materialelor de prevenire a consumului de substanțe la elevii tai- 2021/ 

 Provocare în contextul TSA-de la vârsta copilăriei la viața de adult, organizat de ASTTLR, 2 aprilie 

2022: Archiudean Simona 

  Participare la webinarul cu tema ,,Utilizarea instrumentelor WEB2.0 prin colaborare-Proiectele e-

Twinning”, 19 octombrie 2021. Activitatea face parte din Clubul Prietenilor TopFormalis, inclus în 

CAEJ Bihor, 2021: Archiudean Simona 
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 Participare la webinarul cu tema ,,Genialyy.Ce face diferit un profesor grozav?”, 19 octombrie 

2021. Activitatea face parte din Clubul Prietenilor TopFormalis, inclus în CAEJ Bihor, 2021: 

Archiudean Simona 

 Participare la wbinarul cu tema ,,Dincolo de mituri. Psihologie versus psihiatrie”, 15 februarie 2022. 

Activitatea face parte din Clubul Prietenilor TopFormalis, inclus în CAEJ Bihor, 2021: Archiudean 

Simona 

  Participare la webinarul cu tema ,,Educația la timpul prezent-Webinar XX”, organizat de Asociația 

Europeană a Profesioniștilot ăn Educație EDUMI, 14 aprilie 2022: Archiudean Simona 

 Participare la atelierul online pentru exersarea instrumentului ,,Cerc de învățare pentru egali”, 

organizat de Asociația ROI în 21.03.2022: Archiudean Simona 

 Competente digitale de baza - BEEDU/ 5563251322AS - 20 ore: Semerean Ancuța 

 ”Exemple de bună practică în activitatea școlară”, Asociația ”Artă și viață”, Galați: Moldovan 

Mariana 

 Workshop Arta cuvintelor-Arta povestirii,Webinar -Educație la timpul prezent, oportunități oferite de 

program Erasmus: Brendea Cecilia 

  Webinar: ”Prescribing Humour And Creativity In The Speech Language Therapy 

Workplace”;14.07.2021; European Speech and Language Therapy Association (ESLA), Asociația 

Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR): Popescu Teodora 

  Webinar:"Launch- Hearing Screening: considerations for implementation"; 15.09.2021; World 

Hearing Forum; World Health Organization (WHO): Popescu Teodora 

  Webinar: ”Multilingualism and Speech and Language Therapy”; 21.10.2021; European Speech 

and Language Therapy Association (ESLA), Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de 

limbaj din România (ASTTLR): Popescu Teodora 

  Webinar:“Reabilitarea auditivă și verbală a copiilor cu deficiențe de auz” ;23.11.2021; MED-EL: 

Popescu Teodora 

 Webinar: ”Communication Challenges of Multicultural and Multilingual Communities”; 09.12.2021; 

European Speech and Language Therapy Association (ESLA), Asociația Specialiștilor în Terapia 

Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR): Popescu Teodora 

  Workshop: ”Citire și recitire, expresie și dialog”; 22.02.2022; Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială; Learn-iD: Popescu Teodora 
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  Webinar: ”Speech Management for Children with Cleft Lip&Palate; Assessment: Cleft Palate 

Speech / Velopharyngeal Dysfunction”; 02.03.2022; International Association of Communication 

Sciences and Disorders (IALP); Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de limbaj din 

România (ASTTLR): Popescu Teodora 

 Webinar: ”SLT across the lifespan: the value and impact of a scientific profession”; 05.03.2022; 

European Speech and Language Therapy Association (ESLA); Asociația Specialiștilor în Terapia 

Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR): Popescu Teodora 

 Workshop: ”Provocări în contextul TSA – de la vârsta copilăriei la viața de adult”; 02.04 2022; 

Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR): Popescu Teodora 

 Webinar: ”Vocea ta contează 2022 - Importanța diagnosticului și terapiei în realizarea performanței 

vocale”; 08.04.2022;Societatea Romȃnă de Foniatrie: Popescu Teodora 

 Workshop: ”Culoare în limbaj la copiii cu tulburare din spectrul autismului”; 13.04.2022; Facultatea 

de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială; Learn-iD: 

Popescu Teodora 

  Workshop: ”Apraxia verbală - evaluare și intervenție”; 14.05.2022; Asociația Specialiștilor în 

Terapia Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR): Popescu Teodora 

 Workshop: ”Stuttering therapy in children”; 02.06.2022; Popescu Teodora 

TOTAL 29 WORKSHOP-URI - 10 CADRE DIDACTICE 

 

3.CONFERINȚE ȘI SIMPOZIOANE 

 Simpozion Național ,,Comunicare școlară în pandemie- defecte, afecte și efecte”, Institutul de 

cercetare dr Ana Tătar Cluj Napoca: Bumbu Corina, Moldovan Mariana, Vass Doris 

  Conferința Științifică „Dezvoltarea Personală Și Integrarea Socială A Actorilor Sociali” - 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie Și Psihopedagogie 

special Chișinău, Republica Moldova: Moldovan Mariana 

 Conferința ”Copilul tău, campion la viață”, Shakespeare School, București: Moldovan Mariana 

 Simpozion Internațional ”Educația fără frontiere”, Esențial Media, Republica Moldova 

 Simpozionul național " Principiul didactic european în regândirea priorităților învățământului 

românesc: Petruse Andreea 

 ASTTLR_Conferință nașională cu participare internațională,”Terapia tulburărilor de limbaj și 

comunicare-resurse materiale și virtuale”, febr. 2021: Vass Doris 
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 Organizarea /participarea la conferința finală a proiectului ” Proces educațional optimizat prin 

activități de mentorat în școlile bistrițene, 15 iunie 2022: Vass Doris 

 Simpozion național,, Principiul didactic european în regândirea priorităților învățământului 

românesc "-septembrie 2021: Patco Andrea 

 Simpozion cu participare națională ,,Creativitate și perspectivă în educație'', derulat în cadrul 

Proiectului ,,Copil, copilărie, bucurie'', înscris CAEJ 2022 nr. 60/31.03.2022 și desfășurat sub egida 

Seminarului Didactica Internațional - ediția a XXXI, mai 2022, Reșița: Sidor Simona 

 Simpozion Național ,,PROEDU'' OLT, ediția a VIII-a, februarie 2022, Slatina: Sidor Simona 

 Simpozion Național ,,Starea de bine în școală'', ediția I, octombrie 2021, Prahova: Sidor Simona 

 Conferința Națională – Evaluarea în procesul instructiv – educativ, nr. 3 martie 2022, SC OFFSET 

SRL / Academia ABC: Muscari Daniela 

 Conferința Națională cu participare internatională – Terapia Tulburărilor de Limbaj – Provocări 

interdisciplinare, 26 februarie 2022, ASTTLR: Muscari Daniela 

 • Conferință ,,Educație pentru Starea de Bine'' – Starea de bine în școli începe la Cluj - Profesori 

Fericiți – 06 noiembrie 2021: Serețan Ionela 

 Conferința internațională „Învățarea prin joc” - Soluții inovatoare în educație EduMagic octombrie 

2021 - organizată de EduMagic și Genially (Spania), cu certificat de participare international - 16 

decembrie 2021: Serețan Ionela 

  Revista „Profesor in Romania”, ISSN 2734-6943, ISSN-L 2734-6943 

Teme articole de specialitate publicate: 

o Harta digitală a propriului traseu de dezvoltare profesională. Elemente de promovare a 

educației incluzive  

o Modul de gestionare a unei situații de bullying – studiu de caz 

o Program de intervenție personalizat - TSA – nivel preșcolar: Serețan Ionela 

 SESIUNE DE COMUNICĂRI PENTRU CADRELE DIDACTICE „Dezvoltarea emoțională – 

echilibrul fizic și psihic al copilului” C.A.E.J. 2020/2021 Nr. 1444/1/04/02/2022 

Tema: Modelarea emoțiilor în preșcolaritate: Serețan Ionela 

 Revista națională – Laborator de educație digital – în cadrul programului național de formare - 

Prevenirea bullyingului și a cyberbullyingului în mediul școlar - ECHIPA EDULAND PUBLISHING 

SRL 

Teme articole de specialitate publicate: 
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o Dezvoltarea competențelor educative în era digitală. Instruire și practicabilități -înregistrat 

ISSN 

Studiu de caz. Bullying verbal – înregistrat ISBN: Serețan Ionela 

o Conferinta Erasmus+ as CES; Conferinta finala a proiectului Proces educational optimizat 

prin activitati de mentorat in scolile bistritene: Becheș Iulia 

 Conferinta Nationala Integrarea cu succes a copiilor cu CES in invatamantul de masa; Conferinta 

Educatie pentru starea de bine-starea de bine in scoli incepe La Cluj; Conferinta Nationala 

Logopedia si practica logopedica: Becheș Iulia 

 Simpozion internațional: Modele de inteligență emoțională în leadership educational- 2022/ 

Competențe europene în educație și formare profesională, metoda CLIL- CONTENT&LANGUAGE 

INTEGRATED LEARNING- 2022: Girigan Dana 

 Conferința națională: Consolidarea mediului școlar pentru dezvoltarea sănătoasă și sigura a 

elevilor în contextul pandemiei COVID- 19- 2021/ Predarea eficientă pentru copiii cu TSA 

Conferință internationala: Învățarea prin joc- Soluții inovatoare în educație, ediția a V - a, 2021.: 

Girigan Dana 

 Participare la simpozionul ,,Importanța responsabilizării în cadrul educației formale și nonformale” 

din oferta CCD BN, 28 ianuarie, 2022: Archiudean Simona 

 Participare la conferința națională cu participare internațională/ Attended the: TERAPIA 

TULBURĂRILOR DE LIMBAJ - PROVOCĂRI INTERDISCIPLINARE SPEECH AND LANGUAGE 

THERAPY - INTERDISCIPLINARY CHALLENGES 26 FEBRUARIE 2022 SERIA A. NR 24 / 26 

FEBRUARIE 2022, organizată de ASTTLR: Archiudean Simona 

 Participare la conferința națională cu participare internațională LOGOPEDIA ȘI PRACTICA 

LOGOPEDICĂ / SPEECH AND LANGUAGE THERAPY PRACTICE 18 SEPTEMBRIE 2021 

SERIA A. NR20 / 18 SEPTEMBRIE 2021 

 Organizată de ASTTLR: Archiudean Simona 

 Participarea la Conferința “Educație pentru Starea de Bine - Starea de bine în școli începe la Cluj!” 

în data de 6 noiembrie 2021, organizată de Asociația Transylvania College și Profesori Fericiți 

pentru România: Archiudean  Simona 

 Simpozion national -Cei șapte ani de acasa ,,Din suflet,pentru mama!" Pitești: Pop Adina, Pop 

Daniela 

 Simpozion internațional Educație fără frontiere: Brendea Cecilia 
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 Simpozion național editura D'Art -Obiceiuri de Paste: Brendea Cecilia 

 Conferința Shakespeare School-Cum îmi regăsesc Pacea cu adolescentul meu: Brendea Cecilia 

  Conferința: ”Logopedia și practica logopedică”; 18.09.2021; Asociația Specialiștilor în Terapia 

Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR); UBB, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Departamentul de Pregătire Didactică 

USAMV și Casa Corpului Didactic Cluj: Popescu  Teodora 

 Congresul Național de Audiologie (II); 3-6.11.2021; Societatea Romȃnă de Audiologie şi Patologie 

a Comunicării: Popescu Teodora 

  Conferința națională cu participare internațională; ”Terapia tulburărilor de limbaj - provocări 

interdisciplinare”; 26.02.2022; European Speech and Language Therapy Association (ESLA), 

Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de limbaj din România (ASTTLR), UBB, Facultatea 

de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, ISJ Cluj: 

Popescu Teodora 

TOTAL 31 CONFERINȚE . 16 CADRE DIDACTICE 

4. GRADE DIDACTICE/ MASTERATE 

 

 2020-2022: Studii universitare de masterat 

 ”Terapia limbajului și audiologie educațională”; Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 

Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB -120 credite ECTS - Popescu Teodora 

 

 DEFINITIVAT 

Inspecție Specială 1:Rotar Carmen, Buhuțan Dana 

Inspecție Specială 2: Kobliska Sanda, Pui Maria, Șopterean Bianca, Pupeză Oana, Rotar 

Carmen, Buhuțan Dana 

 GRAD DIDACTIC II 

IC2: Petruș Mirela, Voicu Mihai 

I. Specială: Bărcan Lenke 

 GRAD DIDACTIC I 

                    IC2: Barteș Valentina, Chirilă Alexandra 

                   -I. Specială: Petruse Andreea 

Sursa: Responsabil formare prof. Rusu Crina Maria 
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ANALIZA SWOT FORMARE CONTINUĂ 

PUNCTE TARI 

- personalul didactic deține în număr mare 
competențe adecvate domeniului de specialitate 

( psihopedagogie specială/ terapii specifice/) 

-un procent de 62,5% au obținut gradul didactic I 

-existenţa ofertei de formare continuă elaborată de 
CCD BN; 

 -participarea unui număr mare de cadre didactice 
la activităţi de formare şi grade didactice; 

-informarea de către responsabilul cu formarea 
continuă a personalului didactic,cu toate aspectele 
ce țin de acest domeniu. 

-monitorizarea activităţilor de formare continuă prin 
completarea unor chestionare/ machete 

-accesul permanent la internet în școala noastră 

PUNCTE SLABE 

-insuficienta adaptare a unor programe de 
formare la nevoile și particularitățile 
învățământului special 

-insuficienţa resurselor  bugetare destinate 
derulării programelor de formare continuă; 

-dezinteresul unor cadre didactice cu 
vechime în învăţământ de a mai participa 
la activităţi de formare continuă; 

-numărul mic de programe acreditate  

 

OPORTUNITĂȚI 

- o nouă viziune asupra importanţei activităţilor de 
formare continuă în cariera didactică; 

 

- receptivitatea cadrelor didactice pentru activităţile 
de formare; 

 

- resursa umană calificată 

 

 

 

 

AMENINȚĂRI 

- activităţi educative lipsite de noutate în 
ceea ce priveşte prevederile noului 
curriculum, respectiv aspecte 
particularizate ale învățământului special 

- numărul redus al programelor de formare 
postuniversitare 

- nevoi de formare neacoperite pentru  

învățământul special 

-Participarea unor cadre didactice la 
programe de formare doar pentru a 
acumula credite profesionale transferabile. 

- Oferta redusă a programelor de formare 
în dezvoltarea competențelor digitale 
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VIII. ORGANIGRAMA 

 

IX. RESURSE MATERIALE 

Unitatea școlară dispune de 17 săli de grupă / clasă, 7 săli nivel primar, 9 săli - gimnaziu, 1 sală 

destinată grupei de preşcolari, 1 cabinet terapie preșcolari, 3 săli destinate activităților de loisir, 1 cabinet 

meloterapie dotat cu material necesare derulării activităţii terapeutice, 1 sală multifuncțională destinate 

activităților din cadrul Proiectului POCU – Activități de mentorat în școlile bistrițene.  

 Cele 7 cabinete logopedice şi cabinetul de psihodiagnoză dotate cu materiale specific şi 

calculatoare, asigură desfăşurarea activităţilor de terapii specifice. Sala de sport şi cabinetul de 

kinetoterapie sunt dotate cu aparatură adecvată specificului şcolii și afecțiunilor elevilor. Toate spaţiile 

şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci şcolare, mese, scaune, rafturi, dulapuri etc.). Şcoala dispune de 

curte interioară, teren de sport şi un spaţiu de joacă, echipat și dotat, Centru de Documentare şi Informare, 

bibliotecă școlară, care a fost îmbogățită cu un număr de 68 de volume.  

Spațiile școlii au fost igienizate, parchetate (CDI, cabinet logopedie, cabinet medical), sala de sport 

a fost modernizată în privința pardoselii cu o suprafață special destinată activităților sportive. S-a primit 

(donație) o bicicletă pentru cabinetul de kinetoterapie, curtea școlii a fost poavazată cu jocuri de asfalt, 

spațiile verzi au fost întreținute periodic. S-a achiziționat mobilier școlar pentru 3 săli de clasă, fotolii de 

relaxare și pernițe cu spumă de memorie, o tablă interactivă, 8 laptopuri pentru optimizarea și 

modernizarea procesului didactic. S-au făcut reparații de întreținere a mobilierului și spațiilor.   
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X. PARTENERTIATE ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

 Programele și proiectele educative ocupă un loc important în cadrul activităților școlii noastre. S-au 

iniţiat şi derulat numeroase proiecte educative, unele numai cu elevii şcolii, altele realizate în parteneriat cu 

alte unităţi şcolare, ONG-uri şi alţi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

 

1. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

   Proiectarea și implementarea miniproiectelor de practică dincadrul proiectului Proces educațional 

optimizat prin activități de mentorat în școlile bistițene Cod MySMIS: POCU 74/6/18/106557-

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Mini-proiecte de practică ~Arta decorativă – pas spre 

integrare”,”Câinele–prietenul meu”, ”Învățăm să citim-auxiliar didactic”, ”Ludoteca-centru de activități socio-

educative integrate”, ”THEATER.Terapii Holistic Expresive. Abordări Teatrale, Educație, Reabilitare”, 

”Emoțiile mele și ceilalți”. 

 Săptămâna Educației Globale SEG 2021 - Ministerul Educației/Global Education Week - România 

 Săptămâna Sănătății Emoționale 2022 - Profesori Fericiți pentru România,  Fundația Transylvania 

College 

 ABC-ul emoțiilor, Necenzurat  -CPECA BN 

 Din grijă pentru copii - Ministerul Educației 

 Programul Junior Achievement (JA) România -Junior Achievement Romania 

Săptămâna Educației Globale a fost un eveniment la care și-au adus contribuția toate clasele din 

școală. Produsele activităților au arătat disponibilitatea elevilor de a se implica în activități comune, 

colaborative, proactive. 

 

 

 

Săptămâna Sănătății Emoționale a beneficiat și în acest an de o atenție specială din partea 

profesorilor și a elevilor. Au avut loc activități relevante pentru domeniul dezvoltării socio-emoționale. 

Proiectul este inițiat de Profesori Fericiți pentru România în parteneriat cu Fundația Transylvania College, 

Cluj-Napoca. 
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Proiectele ABC-ul emoțiilor și Necenzurat, derulate în colaborare cu CPECA BN au contribuit la o 

mai bună cunoaștere a emoțiilor personale și ale celor din jur, la gestionarea mai eficientă a timpului liber și 

la înțelegerea efectelor nocive ale dependenței de substanțe. 

Proiectul NECENZURAT este un proiect naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi 

droguri destinat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. A fost derulat la clasele de nivel 

gimnazial. Materialele, broșurile și filmele sugestive pentru riscul dependenței de substanțe nocive au reușit 

să capteze interesul elevilor și să creeze cadrul optim desfășurării activităților.  
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Prin intermediul acestui proiect s-a urmărit îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi 

de protecţie, dezvoltarea și consolidarea rezilienței față de tentația consumului de substanțe nocive etc. De 

asemenea, a fost o pârghie utilă spre informaţii realiste despre riscul și pericolul dezvoltării unor 

comportamente dezadaptative. A avut în componeță exerciții aplicative pentru antrenarea abilităţilor sociale 

și de coping, rezolvare de probleme, stabilirea unor scopuri și obiective realiste. A fost implementat de 

către 13 specialiștii din școala noastră formaţi de către reprezentanți ai CPECA BN. 

 

PROIECTUL NAȚIONAL ABC-ul EMOȚIILOR a fost implementat în anul școlar 2021- 2022 la ciclul 

preșcolar și la ciclul primar. Este un proiect ce a contribuit la formarea și consolidarea abilităților emoționale 

cu accent pe: conștientizare de sine, abilități de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor, adaptare 

funcțională la schimbare și la situații noi etc. A fost derulat în colaborare cu specialiști CPECA Bistrița-

Năsăud care, au asigurat partea de formare a celor 10 profesori implicați și broșurile pentru implementarea 

temelor. 
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2. PROIECTE EDUCATIVE INITIATE DE CSEI 1 SI PARTENERI, CUPRINSE IN STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI NONFORMALE LA NIVELUL ȘCOLII 

Artă decorativă, pas spre integrare, THEATER, Ludoteca-centru de activități socio-educative 

integrate, Prietenii speciale, În lumea minunată a cărților, Evenimente internaționale, Grădiniţa, eu şi familia 

mea, Învățăm să citim- auxiliar didactic, Evenimente și serbări, ,,Ziua Porților Deschise”, Evenimente 

istorice, Curcubeul anotimpurilor și emoțiilor, Copilăria – o lume a bucuriei, prieteniei, fanteziei, Personaje 

din povești.Din fotografiile realizate pe parcursul activităților reiese bucuria și interesul elevilor pentru astfel 

de activități. 

     

      

              

  ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII, LA CSEI NR.1 ,,Un copil care citeşte va fi un adult care gândeşte”(Sasha 

Salmina) 

Cu ocazia ,,Zilei Naționale a Lecturii”, în școala noastră s-au desfășurat diverse activități. În cadrul 

proiectului județean ,,Ce carte dăruiești?” s-a promovat lectura prin intermediul atelierului ,,Citim împreună, 

creștem împreună”. La clubul LIT-ART, un loc central l-au ocupat poveștile celebre iar, în cadrul activităților 

de la clasă s-a discutat despre importanța lecturii pentru dezvoltarea limbajului, comunicării și relaționării. 
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SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI LA CSEI Nr.1 BISTRIȚA 

Ca în fiecare an, elevii școlii noastre au așteptat cu multă emoție cadourile de la Moș Crăciun! Cu 

această ocazie s-au adunat în curtea școlii pentru a-și prezenta materialele realizate în cadrul proiectului 

educațional ,,EVENIMENTE ȘI SERBĂRI”, prezentând inedite decorațiuni realizate în așteptarea Sărbătorii 

Crăciunului. 
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3. PROIECTE JUDEȚENE 

            O săptămână, o atitudine, Educația ține de noi, Școala care inspiră, Ce Carte Dăruiești? 

    

   

      

4. CONCURSURI 

 Concurs de creație artistico plastică ,,Copiii şi iarna” din cadrul Proiectului educațional 

”Vlăstare înzestrate”- 17 decembrie 2021 – Editia a VI-a, C.A.E.R.I. 2020/2021Poz.897 

 Concursul ,,Întinde mâna, prietene!” Ediția a VI-a, CAEJ BN 2022 

 Concurs Național ,,În cămara toamnei’’, ediția I, noiembrie 2021 

 Concursul ,,Natura inspiră și dăruiește’’, etapa națională, ediția XXIV, desfășurat în noiembrie 

2021, CAER poziția 832, Anexa 1 – OMEC nr. 5597/16.12.2019 

 Concurs Regional ,,Armonia primăverii’’, ediția a V-a 2022, Înregistrat ISJ Olt cu nr. 

14775/27.12.2021 

 CONCURS ȘCOLAR JUDEȚEAN „Miracolul sărbătorilor de iarnă”Ediția a V-a, dec. 2021, 

C.A.E.J. Ediția a V-a, decembrie 2021Nr. 14065/17/12/2021, pagina 2, poziția 14,  

 Concursul Național ,,Dincolo de cuvintele rostite” Etapa  județeană, SNAC cuprinsîn CAEN 

2022, Anexa 2 OME 3066/27.01.2022 
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 Concurs județean educativ34interdisciplinar „Sănătatea dă culoarevieții” din cadrul proiectului 

județean „A FI COOL, ÎNSEMNĂ A FI SĂNĂTOS!”- 09.06.2022, C.A.E.J. 2020/2021Nr. 

1444/1/04/02/2022 

 Concurs 34 educativ „MARI ROMÂNI” Ediția a – VI-a, CONCURSULUI  

TRANSDISCIPLINAR ”PRIMUM MOVENS”,  C.A.E.J.  adresa nr. 3049, din 21.03.2022, nr. 82. 

 CONCURSULUI  REGIONAL INTERDISCIPLINAR ””SOARELE  ŞI  PLANETA  

ALBASTRĂC.A.E.J.  adresa nr. 3049 din 21.03.2022,nr. 127. DOMENIUL CULTURAL – 

ARTISTIC, ARTE VIZUALE, EDIŢIA a –XI-a 

 

5. CAMPANII DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE 

 Campanii de informare și prevenire a consumului de droguri/substanțe nocive (conform 

Planului de activități naţional al ANA/MEN), etc 

 Activități de informare și WORKSHOPURI 

 Participare la programe și proiecte SNAC 

 Campania de curățenie națională ,,SĂPTĂMÂNA VERDE” 
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6. CERCURI 

 Vizionare filme educative 

 Atelier de creație 

 Cerc „O lume minunată” - mimă, pantomimă 

 Pictăm și ne bucurăm 

 Educație prin TIC 

 Atelier de autocunoaștere 

 Terapie prin artă 

 Cercul de dependențe 

            

 

7. PARTENERIATE / EDUCAȚIONALE 

 ASOCIAȚIA PREVENTIS Cluj-Napoca Nr. 1009/12.05.2021 

 Biblioteca Județeană ,,George Coșbuc’’ Bistrița,Nr.2514/19.11.2021 

 ATELIER DE CUVINTE 245/19.01.2022 

 Asociația ,,Tineri pentru Comunitate” Bistrița, Nr.2660/07.12.2021 

 Școala Gimnazială Budacu de SusNr.2306/22.10.2021 

 Penitenciarul Bistrița  

 CSEI Nr. 2 BISTRIȚA 

 ȘCOALA SPECIALĂ SFÂNTA MARIA - BISTRIȚANr.737/10.03.2022 

 Asociația pentru Educație și Formare TOPFORMALIS OradeaNr.1918/22.07.2022 



 

                     RAPORT DE ACTIVITATE CSEI NR. 1 BISTRIȚA – 2021 - 2022  36 
 

 Asociația Aripi de CopilNr.1069/14.04.2022 

 CNLR BistrițaNr.530/15.02.2022 

 Liceul tehnologic Costache Conachi PecheaNr. 20619/02.12.2021 

 DGASPC1932/23.09.2021 
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Alte activități educative și extrașcolare: 

 OUTDOOR CLASSROOM DAY – 4XI 2021 SEMBLE  

– responsabil prof. Beches Iulia 

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT: 

 Activități ”ATELIER DE VARĂ –  ȘOTRON” – perioada 

25.07 -05.08.2022  ”Program inițiat de organizația 

OVIDIU.RO și coordonat în CSEI nr. 1 de prof. 

Becheș Iulia, prof. Bumbu Maria, Deac Cecilia, 

prof. Muscari Daniela și profesorii voluntari 

prof. Rusu Crina, prof. Marica Livia, prof. 

Girigan Dana, prof. Brendea Cecilia, prof. 

Barcan Lenke, prof. Chirilă Alexandra. 

 Activități de învățare a limbii române prin 

ateliere nonformale  precum și consiliere 

psihologică  în vederea integrării pentru un 

număr de 60 copii Ucrainieni , cazați la Tabăra 

,,Speranța” de la Herina, jud B-N. responsabil 

– Barteș Valentina Ionela. 

 ,,Asociația OM orașul Mariei” 

 Activități de voluntariat pentru derularea unor 

programe sociale, sportive  și de implicare în 

protecția mediului în perioada  26.02.2022-

26.03.2022 
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Propuneri pentru îmbunătățirea activității educative la nivel de școală: 

-  A fost identificată nevoia amenajării unui spațiu pentru activități outdoor. 

- Asigurarea unei baze materiale mai consistente pentru derularea mai facilă și accesibilă a 

activităților. 

- Implicarea și altor parteneri externi în desfășurarea activităților extracurriculare. 

- Format electronic pentru încărcare/stocare pe parcursul anului a tuturor activităților școlare, 

extrașcolare, perfecționare, etc.  

 

    ACTIVITĂȚI ÎN COLABORARE CU POLIȚIA DE PROXIMITATE  

          Activităţi despre protecţia şi securitatea muncii la şcoală, atât la clasă, cât şi în cadrul activităţilor de 

consiliere şi prin legătura permanentă pe care o avem cu Poliţia sau Jandarmeria. 

            Activităţi despre sănătate, protecția și securitatea la școală, atât la clasă,  cât şi în cadrul activităţilor 

de consiliere şi prin legătura permanentă  cu Cabinetul  medical, Poliția, ISU, exerciţii de simulare a 

evacuării clădirii şcolii, în caz de incendiu. Includerea de teme legate de medierea conflictelor în cadrul 

activităților de consiliere:”Fără conflicte!”, ” Noi și ceilalți”, ”Grupul de prieteni” etc. 

Sursa: Consilier educativ: Archiudean Simona Viorica 

 

XI. EVALUAREA SERVICIILOR OFERITE DE CSEI NR. 1 BISTRIȚA 

        Evaluarea serviciilor oferite de instituţia şcolară se realizează prin diferite modalităţi: 

 

EVALUAREA PRIN INSPECŢII ȘCOLARE 

     1. INSPECŢIA TEMATICĂ 

 Inspecţiile tematice, ca formă de evaluare sau control a unui  domeniu/mai multor domenii 

particulare ale activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar sau a personalului care deserveşte aceste 

instituţii, a activităţii cadrelor didactice, au fost realizate inspector de specialitate prof. Sucilea Cățătina și 

inspector de specialitate – învățământ spercial - Brics Daniela. 

        Inspecţiile tematice a inclus monitorizarea elevilor (mișcare și absenteism), fișa unității de învățământ, 

verificare acte studii, cataloage, ROI, ROF, auditarea formațiunilor de studiu, completarea documentelor 

şcolare, realizarea planului de şcolarizare, monitorizare serviciu pe unitate, planificări calendaristice, 

monitorizare școlarizare la domiciliu etc. În  anul 2021 - 2022 au fost realizate 3 inspecţii tematice. 
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2.  INSPECŢIA DE SPECIALITATE  

 Inspecţia de specialitate, ca activitate de evaluare a competenţelor profesionale/activităţii 

profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor educaţionale 

pe care acestea le susţin a vizat, în mod direct, calitatea activităţilor didactice în raport cu beneficiarii 

primari ai educaţiei, respectiv preşcolarii şi elevii şi a fost realizată de inspectorul de specialitate şi 

metodiştii ISJBN.  In anul școlar 2021 - 2022 la nivelul CSEI Nr. 1 Bistriţa, au avut loc 18 inspecţii curente / 

speciale de specialitate pentru obţinerea gradelor didactice. 

 

XII. RESURSE FINANCIARE 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița este finanţat din resurse bugetare de la Consiliul 

Judeţean Bistriţa-Năsăud. Ocazional, pentru finanţarea unor proiecte educaţionale, se obţin şi donaţii sau 

sponsorizări din partea unor persoane fizice, persoane juridice sau organizaţii non-guvernamentale. 

Anual, conducerea unităţii şcolare, aprobă proiectul planului de buget pentru anul financiar 

următor, proiect elaborat de contabilul şef al unităţii, prin consultarea directorului, directorului adjunct şi a 

magazinerului respectiv administratorului de patrimoniu. Acest proiect de buget este înaintat, spre 

aprobare, Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. În funcţie de resursele bugetare aprobate, compartimentul 

financiar-contabil al unităţii şcolare, sub conducerea contabilului şef, realizează managementul resurselor 

financiare, astfel încât, unitatea şcolară să funcţioneze la parametrii normali. 

        Serviciul Financiar – contabil și administrativ este subordonat direct directorului C.S.E.I. Nr.1 Bistriţa, 

activitatea acestuia fiind coordonată de către contabilul – şef. 

        În cadrul Serviciului Financiar – contabil şi Administrativ îşi desfăşoară activitatea un numar de 19 

angajaţi astfel: 

 1 contabil – şef, 1 administrator patrimoniu, 2 administratori financiari (din care 1 magaziner 

și 1 adm. financiar), 14 personal administrativ 

         Bugetul C.S.E.I. Nr.1 Bistriţa este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform OUG 

nr.90/2017, art.39 cheltuielile de personal fiind finanțate de la Bugetul de Stat prin Ministerul Educației 

Naționale (I.S.J. BN), iar cheltuielile cu bunuri și servicii, asistență socială, investiții fiind finanțate de la 

Bugetul Local prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.  

          Referindu-ne la anul cheltuielile din anul școlar 2021-2022, trebuie să ne raportăm la perioade din 2 

ani financiari:  

o perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 – trimestrul IV al anului financiar 2021 
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o perioada 01.01.2022 – 31.08.2022 – trimestrul I, II și III ale anului financiar 2022  

Cheltuielile totale ale C.S.E.I. Nr.1 Bistriţa pe anul școlar 2021 - 2022 raportându-ne la perioadele, 

aferente anilor financiari 2021 și 2022, menționate mai sus sunt următoarele: 

Total cheltuieli - 7843795,08 lei din care: 

             1.Bugetul de Stat – Sector bugetar 01 

Denumire indicator Trimestrul IV al 

anului financiar 2021 

(1.09 - 31.12.2021) 

Trimestrul I, II și III ale 

anului financiar 2022 

(1.01-31.08.2022) 

Total 

(1.09.2021-

31.08.2022) 

Total cheltuieli 2314464,5 4993490 7307954,5 

Titlul I – Cheltuieli de personal 2287759 4948508 7236267 

Titlul II – Bunuri și servicii 136  136 

Titlul IX – Asistență socială 810,50 1528 2338,5 

Titlul X – Alte cheltuieli 25759 43454 69213 

 

2. Bugetul Local – Sector bugetar 02 

Denumire indicator Trimestrul IV al anului 

financiar 2021 

(1.09-31.12.2021) 

Trimestrul I, II și III ale 

anului financiar 2022 

(1.01-31.08.2022) 

Total 

(1.09.2021-

31.08.2022) 

Total cheltuieli 442378,41 747668,22 1190046,63 

Titlul II – Bunuri și servicii 261969,81 405349,01 667318,82 

Titlul IX – Asistență socială 153208,60 267735,21 420943,81 

Titlul X – Alte cheltuieli 27200 74584 101784 

          

  În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, conducerea C.S.E.I. 

Nr.1 Bistriţa a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operaţiunile 

derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare 

trimestriale şi anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii. Aceste aspecte se reflecte şi în 

modul de lucru al instituţiei respectând anumite reguli şi practici specifice activităţii sale în scopul de a 

reflecta cu fidelitate efectele tranzacţiilor desfăşurate. 
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          Astfel pe parcursul anului școlar 2021-2022 activitatea serviciului financiar – contabil şi administrativ 

s-a desfăşurat după cum este detaliat mai jos: 

1. Toate operaţiile economice şi financiare au fost înregistrate în contabilitate pe baza unor documente 

justificative (prevăzute de lege pentru diferite operaţiuni), documente ce angajează răspunderea 

persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare în anul 2021 și anul 2022 este 

„maestru-sah”, iar principalele registre şi formulare care s-au utilizat sunt: Registru-jurnal, Registru-

inventar, Cartea Mare, Balanţa de verificare. 

3. Situaţiile financiare anuale,trimestriale şi lunare utilizate în anul 2021 respectiv 2022 sunt: bilanţul, contul 

de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul de 

execuţie bugetar şi alte anexe la situaţiile financiare. 

4. Inventarierea patrimoniului instituţiei s-a desfăşurat în luna decembrie 2021 (perioada 13.12.2021 – 

31.12.2021), înaintea situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia 

inventarierii, s-a făcut la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. 

5. Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu s-a făcut la valoarea de 

intrare (valoarea contabilă), care se stabileşte: 

 la cost de achiziţie - pentru bunuri procurate cu titlu oneros; 

 la cost de producţie - pentru bunurile produse în instituţie; 

 la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. 

6. Activele fixe corporale şi necorporale sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare. Amortizarea s-a 

calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe se 

face numai cu aprobarea Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud. 

7. Stocurile au fost  înregistrate în contabilitate pe parcursul anului 2021 și respectiv 2022 la costul de 

achiziţie. Stocurile cuprind materii prime, materiale şi alte consumabile ce au fost folosite sau urmează să 

fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu 

caracter funcţional, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, 

iar lunar pentru consumabilele folosite s-au întocmit bonuri de consum şi s-au înregistrat în funcţie de 

natura cheltuielii pe capitole şi articole bugetare. Costul bunurilor de natura stocurilor a fost înregistrat în 

momentul consumului acestora, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se 

recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă. 

8. Creanţele instituţiei pe parcursul anului 2021 și respectiv 2022 au fost înregistrate în contabilitate la 

valoarea nominală.  
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9. Datoriile instituţiei pe parcursul anului 2021 și respectiv 2022 au fost înregistrate în contabilitate la 

valoarea nominală.  

10. Au fost întocmite lunar state de plată a salariilor, transmise către Inspectoratul Şcolar Judeţean în 

vederea aprobării. Totodata au fost întocmite instrumente în vederea plăţii salariilor, reţinerilor salariale dar 

şi a contribuţiilor catre Bugetul de Stat şi Bugetul de Asigurari Sociale de plată. Lunar au fost transmise în 

format electronic către bănci tabelele cu drepturilor angajaţilor. Au fost verificate cu maximă atenţie notele 

contabile aferente salariilor, calculate şi plătite viramentele la Bugetul de Stat a impozitului pe venit pentru 

persoane cu handicap, şi de asemenea au fost întocmite şi depuse declaraţiile (D112 şi D100) aferente 

salariilor precum şi a dărilor de seamă statistice. 

11. Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din 

reevaluare.  

       Rezultatul patrimonial s-a stabilit prin închiderea conturilor de venituri şi a conturilor de cheltuieli. La 

sfârţitul anului financiar 2021 s-a închis şi contul de finantare în conformitate cu Ordinul pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2021 şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 / 2005. La începutul exerciţiului, soldul 

contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat. Rezultatul 

reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare. 

12. În cadrul serviciului a fost desemnată o persoană responsabilă cu achiziţiile publice.  

          Pe parcursul anului școlar 2021 – 2022 la nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița 

au fost încheiate următoarele contracte: 

Perioada Contracte încheiate 

Trimestrul IV al 

anului financiar 

2021 

(1.09 -

31.12.2021) 

1. Contract de lucrări – Reparații curente Sala de Sport – CONPREST S.A. ( 

valoare contract 15110 lei fără TVA) 

2. Contract de lucrări – Reparații curente Atelier electrician, zugrav și Magazine 

Chimicale – CONPREST S.A. ( valoare contract 16087,08 lei fără TVA) 

3. Contract prestări servicii verificare hidranți interiori și exteriori – CAMPREDO 

CONSTRUCT S.R.L. (valoare 90 lei/hidrant fără TVA) 

4. Contract furnizare gaze naturale – E.ON  (valoare 651,5 lei/Mwh) 

5. Act adițional la contractul de prestări servicii protecție și pază – PROTECȚIE ȘI 
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PAZĂ BISTRIȚA – NĂSĂUD S.R.L.  (23,28 lei/oră/agent fără TVA) 

Trimestrul I, II și 

III ale anului 

financiar 2022 

(1.01 -

31.08.2022) 

1. Act adițional la contractul de prestări servicii verificare tehnică centrale termice, 

RSVTI – PROGAZ INSTAL S.R.L.(valoare contract 2000 lei fără TVA) 

2. Act adițional la contractul de prestări servicii de mentenanță și consultanță 

tehnică sisteme supraveghere video – PIM CORPORATION SRL  

3. Act adițional la contractual de prestări servicii verificare hidranți interiori și 

exteriori – CAMPREDO CONSTRUCT S.R.L. 

4.Contract de prestări servicii verificare tehnică centrale termice, RSVTI – 

PROGAZ INSTAL S.R.L.(valoare contract 4840 lei fără TVA) 

5. Contract de prestări servicii de mentenanță și consultanță tehnică sisteme 

supraveghere video – MEDIACOM NET SRL (valoare contract 1000 lei fără TVA) 

6. Contract prestări servicii verificare hidranți interiori și exteriori – CAMPREDO 

CONSTRUCT S.R.L.  

7. Contract de prestări servicii protecție și pază – PROTECȚIE ȘI PAZĂ 

BISTRIȚA – NĂSĂUD S.R.L. (23,28 lei/oră/agent fără TVA) 

8. Contract de lucrări – Reparații curente parchetat CDI, Cabinet nr.3, Cabinet 

medical – CONPREST S.A. ( valoare contract 9580,29 lei fără TVA) 

 

XIII. SERVICII MEDICALE 

 

ACTIVITATEA CABINETULUI STOMATOLOGIC  

Cabinetul medical stomatologic funcționează cu 1 medic de medicină dentară (o jumătate de 

normă), 1 asistentă medical (o jumătate de normă), derulând activități conform fișei postului. În anul școlar 

2021 – 2022 s-a efectuat educație sanitară în grupuri de elevi și individual privind igiena cavității bucale, 

periajul dinților,profilaxia cariilor dentare. De asemenea, au fost consultați 119 elevi și s-au efectuat 79 

tratamente stomatologice. 

 

ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL ȘCOLAR 

Cabinetul medical școlar funcționează cu 1 medic de medicină generală, 2 asistente medicale, 2 

infirmiere, derulând activități profilactice, curative, de educație sanitară și statistică și completare a 

evidenţelor primare la nivelul cabinetului medical. 
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 ACTIVITATE PROFILACTICĂ 

Datorită faptului că pandemia de COVID 19 a continuat și în anul 2021-2022, activitatea medicală s-a 

concentrat în mod deosebit pe:  

 Instruirea continuă a intregului personal al unității, în funcție de specificul fiecărui sector de activitate 

(didactic, auxiliar și nedidactic) privind măsuri de prevenție a infecției cu SARS-COV-2 ; 

 Consilierea părinților privind respectarea măsurilor de igienă în familie și programarea la medicul de 

familie pentru consultații în caz de simptomatologie respiratorie/digestivă, explicându-li-se restricțiile 

impuse la nivelul unității de învățământ, prin faptul că se interzice accesul în unitatea scolara a elevilor 

bolnavi; 

 Consilierea elevilor privind respectarea măsurilor de igienă personală, atitudine  în colectivitate și în 

mijloacele de transport în comun.   

 Prelucrarea, de către dr. Marica Ecaterina, în calitate de medic scolar, a personalului unității în funcție 

de specificul activității pe compartimente/ sector de activitate (didactic, didactic auxiliar și nedidactic), 

privind aplicarea planului de măsuri de protectie sanitară în perioada de pandemie Covid - 19. 

 Triajul epidemiologic al elevilor după fiecare vacanță cu raportare la DSP - compartimentul Igienă 

școlară; 

 Triajul epidemiologic  al elevilor în fiecare zi de luni; 

 Examene de bilanț efectuate la clasele I, IV, VIII cu raportare obligatorie la DSP; 

 Examen de bilanț al elevilor din celelalte clase, în vederea depistării afecțiunilor acute și/sau cronice și 

a viciilor de postură. S-au efectuat somatometrii, verificarea acuitatilor vizuale și auditive și consultul 

pe aparate al elevilor examinați; 

 S-au efectuat  1457 consultații profilactice -traj, retriaj, examen de bilanț; 

 S-au efectuat controale igienice în spațiile de învățământ, spațiile de cazare (prin sondaj), în perioada 

procesului educative - pentru verificarea luminii, aerisirii, curățeniei clasei, cât și a poziției elevilorîn 

bănci și a ținutei acestora; 

 Testarea elevilor cu simptomatologie specifică Covid 19 în cadrul cabinetului medical și raportarea 

testelor la DSP 

 În perioada decembrie 2021-martie 2022, în cadrul cabinetului medical s-au efectuat, lunea și joia, un 

numar de 2806 teste rapide salivă pentru depistarea Covid 19    

 S-a efectuat control al igienei individuale al elevilor, în colaborare cu cadrele didactice, în scopul 

remedierii unor deficiențe igienice constatate; 
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 S-a efectuat controlul zilnic al blocului alimentar și al stării de sănătate al personalului blocului 

alimentar cu consemnarea concluziilor intr-un caiet special al obiectivelor urmarite; 

 S-au întocmit meniurile săptămânale cu  acordul  conducerii  unității, realizateîn colaborare cu 

serviciul administrativ și personalul blocului alimentar, cu respectarea rețetarului stabilit, în vederea 

alcătuirii unui meniu echilibrat, privind nutrienții alimentari și valoarea calorică corespunzătoare vârstei 

elevilor; 

 Patriciparea zilnică a cadrelor medicale la eliberarea alimentelor din magazie, verificarea proprietăților 

organoleptice ale alimentelor și starea de funcționare a agregatelor frigorifice; 

 S-au efectuat trei anchete alimentare, pe o perioada de 10 zile consecutive –  octombrie 2021, 

februarie 2022 și mai 2022 

 S-au monitorizat ciclurile menstruale ale elevelor (interne) cu consemnare în caiet anume destinat. 

Cazurile problemă au fost consiliate. 

 

 ACTIVIATEA DE EDUCAȚIE SANITARĂ 

 Educația sanitară s-a efectuat în sala special atribuită, amenajată și dotată cu materiale instructiv-

educative (calculator, postere, manechin, pliante, tablă), în sălile de clasăalături de profesorii dirigințiși 

sala de mese-alături de profesorii educatori.  

Tematica de educație cuprinde: 

 Stil de viață sănătos, nutriție și igienă alimentară, combaterea obezității, igiena individuală, igiena 

clasei, promovarea activității fizice, prevenirea accidentelor și acțiuni în caz de accidentare, prevenirea 

fumatului, a consumului de alcool și droguri, educație sexuală privind prevenirea afecțiunilor cu 

transmitere sexualăși a sarcinilor nedorite. 

 S-au desfașurat 174 activități de educație sanitară comune. Educația sanitară s-a efectuat pe clase, pe 

grupuri, sexe și individual, în raport cu tema abordată. 

 S-au efectuat acțiuni de educație sanitară la personalul unității cu privire la regulile de igienă pentru 

evitarea îmbolnăvirii cu virusul Sars cov 2. 

  

 ACTIVITATEA CURATIVĂ 

o Consultații curente pe clase, grupuri și individual – în total 530, pentru afecțiuni acute primare și de 

control, afecțiuni cronice. 

o Tratamente pentru afecțiuni acute și cornice (la recomandarea medicului școlar și specialist neurolog 

pediatru respective, psihiatru infantile - 2386). 
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o Sunt în tratament permanent 17 elevi interni cu 1 – 3 doze zilnice. 

o Elevilor cu afecțiuni acute respiratorii (viroze respiratorii) li s-a recomandat, izolarea în familie. 

o S-a colaborat cu medicii de neurologie pediatrică, psihiatrie infantilăși alte specialități, privind consultul 

de specialitate în ambulatoriu, cât și evaluarea afecțiunilor cronice.  

o S-au informat medicii de familie (prin telefon sau aparținători), privind abaterile de la normal constatate 

cu ocazia examinărilor medicale de bilanț (tulburări de auz, vedere, statică). 

o S-a colaborat cu cabinetul de kinetoterapie privind integrarea într-un program recuperator al elevilor cu 

tulburari de statică. 

o S-a efectuat cura antiparazitarăîn unitate determinată de multitudinea de cazuri de parazitoze 

intestinale. 

 

 ACTIVITATEA DE STATISTICĂ ȘI DE COMPLETARE A EVIDENTELOR PRIMARE 

 Raportarea zilnică a cazurilor de  COVID 19  

 Raportarea săptămânală a vaccinarii personalului angajat al unității 

 Raportarea săptămânală a consumului de echipamente de protecție și substanțe  biocide  

 Eliberarea de adeverinte medicale elevilor cu deficiențe cărora li se contraindică activități sportive. 

 Eliberarea de adeverințe medicale elevilor pentru activități sportive 

 Vizarea scutirilor medicale eliberate de medicii de familie și consemnarea acestora în registrul de 

consultații și fișele medicale ale elevilor. 

 Completare la zi a registrului de consultații, tratamente, evidente speciale, evidența bolilor 

transmisibile, fișelor medicale. 

 Sintetizarea datelor medicale în centralizatoare lunare, trimestriale, semestriale, anuală. 

 S-au trimis la forurile medicale superioare, situațiile statistice obligatorii: 

 Medicina școlară - triaj epidemiologic, raportare lunară a indicatorilor somatometrici a elevilor 

examinați. 

 Medicina alimentară - ancheta alimentară. 

 DSP statistică - centralizator lunar, trimestrial, semestrial, anual. 

 Epidemiologie- raportare săptămânală a afecțiunilor acute de sezon) 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 Coordonarea alături de conducerea unității, a activităților de respectare a normelor de igienă 

aplicate la nivelul instituției  
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 Întocmirea planului de igienizare /dezinfecție la nivelul instituției conform Ordinului MEC/MS pentru 

aprobarea Normelor pentru instituirea de măsuri sanitare de protecție in unitățile de învățământ în 

perioada pandemiei COVID-19. 

 Instruirea continuă  a personalului pe toate compartimentele și verificarea zilnica a aplicării Planului 

Cadru de igienizare /dezinfecție. 

 Colaborarea cu conducerea și sectorul administrativ în vederea achiziționării materialelor și 

soluțiilor dezinfectante necesare desfășurării activității în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 

 Triaj zilnic observațional/termometrizare al personalului prezent în unitate. 

 Triajul epidemiologic/observațional al elevilor prezenți în unitatea școlară. 

 Consilierea părinților / tutorilor legali ai elevilor,cu tratament permanent (telefonic/ whats-app), 

privind respectarea indicațiilor medicului de specialitate în ceea ce privește prezentarea la 

consultul periodic și continuarea tratamentului. 

 Colaborarea cu DSP și Institutia Prefectului în vederea transmiterii informațiilor/ monitorizare a 

cazurilor de îmbolnavire cu SARS-COV-2 la nivelul unității 

 Pregătirea bunurilor din dotare în vederea inventarierii anuale. 

 Inventarierea anuală a bunurilor din dotarea cabinetului. 

Activitatea infirmierelor cu atribuții la cabinetul medical  

 efectuarea curățeniei și dezinfecției zilnice în sala de mese. 

 debarasarea resturilor alimentare în timpul servirii mesei. 

 efectuarea curățeniei și dezinfecției zilnice în:cabinetul medical, infirmerie, izolator, grup sanitar, 

holuri parter internat, grup sanitar parter elevi, sală menaj, sala multifuncțională, sală internet. 

 Supravegherea, alături de profesorul de serviciu și instructorii de educație, în timpul pauzei mari a 

copiilor de la grupele de preșcolari; 

 toaletizarea și schimbarea pampers-urilor elevilor cu enurezis și encoprezis; 

 acțiuni de tratare și deparazitare a elevilor cu pediculoză; 

 participarea la programul de baie generală (zilnic) a elevilor  interni cu implicare la efectuarea 

toaletizării  copiilor;  

 la nevoie, însoțirea elevilor la consulturile din ambulatoriu, laborator, UPU. 

 

 

 



 

                     RAPORT DE ACTIVITATE CSEI NR. 1 BISTRIȚA – 2021 - 2022  48 
 

Concluzii: 

 S-au orientat spre cabinetul stomatologic elevii depistații cu carii dentare în cadrul examenului de 

bilanț 

 Copiilor cu tulburări de vedere li s-a recomandat consult oftalmologic pentru corecție optică 

 S-a pus accent pe orele de educație sanitară, privind alimentație echilibrată și reducerea consumului 

de dulciuri procesate, sucuri și totodată educație sanitară, privind combaterea fumatului,deoarece s-a 

constatat scăderea vârstei de începere a fumatului și consumul de alimente fastfood de la 

magazinele din apropierea școlii. Au fost implicate în aceasta actiune cadrele didactice, instructorii 

de educatie, agenții de pază. 

 S-a efectuat educația sanitară a elevelor (12-16 ani) privind prevenția sarcinilor nedorite, prin grupuri 

de 3-4 eleve în perioada prezenței fizice la școală cât și în   perioada cursurilor online, consilierea 

efectuându-se telefonic /whatsapp 

 S-a amintit telefonic părinților elevilor cu afecțiuni cronice care necesitp tratament permanent de 

importanța respectprii dozajului și orarului tratamentului, a continuității acestuia conform indicațiilor 

medicului specialist la reevaluarea de specialitate a elevului 

 S-a consiliat telefonic/whats-app consilierea părinților/tutorilor legali ai elevilor privind măsurile de 

prevenire a îmbolnăvirilor cu Covid (purtarea mățtilor, spălarea pe mâini, distanțarea socială) 

 S-a recomandat și urmărit aprovizionarea unitățtii scolare cu substanțe dezinfectante conforme și am 

facut educație sanitară a personalului de specialitate cu privire la folosirea corectă a dezinfectanților. 

Ar fi benefic, din punct de vedere medical: 

 corectarea atitudinilor vicioase în bancă, în sala de mese, club;  

 consolidarea deprinderilor de igienă individuală și a mediului prin educație sanitară efectuată și 

amplificată și de către  colectivul didactic; 

 implicarea copiilor în activități creative în afara orelor de curs pentru a diminua starea de agitație și 

agresivitate. 

 educarea elevilor privind respectarea programului meselor, luand în considerație faptul că meniul 

zilnic calculat aduce aport caloric necesar vârstei lor și implicarea cadrelor didactice privind evitarea 

consumul de dulciuri procesate și bauturi racoritoare dulci în incinta școlii 

 se impune o mai stransă colaborare între cabinet, personal didactic și didactic auxiliar pentru a 

urmări și a învața copiii cu aceste deprinderi privind un stil de viață sănătos.   

 




