
Raport  al  activității  CJEx  în  anul  școlar  2020 - 2021 
 

 Anul  școlar  2020 - 2021  a avut debutul marcat de Ordinul nr 5562/2020 

din 14 septembrie 2020. După un număr (considerabil) de ani  în care activitatea 

de pregătire pentru performanță a fost organizată pe grupe de excelență, asociate 

anumitor discipline și coordonată de ISJ BN, prin Ordinul nr 5169/2015 din 

08.09.2015 s-a înființat Centrul Județean de Excelență. După aprobarea acestei 

structuri în rețeaua școlară, de către Consiliul Local Bistrița și aprobarea 

organigramei de către Inspectoratul Școlar Județean, centrul, cu noul statut, 

începe primul an de activitate: anul școlar 2017-2018. CJEx a funcționat astfel, 

până în august 2020, fiind finanțat de Primăria Bistrița – în principal, cu sprijin 

financiar de la alte primării locale. 

 Conform  Ordinului nr 5562/2020 din 14 septembrie 2020, devine unitate 

conexă a ME, cu personalitate juridică, coordonat metodologic  de ISJ. 

Astfel în acest an școlar, CJEx-ului i-au fost atribuite 6,5 norme, ceea ce a condus 

la o reconfigurare a grupelor de excelență. Finanțarea este asigurată din bugetul 

Ministerului Educației. De menționat că, prin proiectul "Hai la olimpiadă", o parte 

din activitățile de pregătire a grupelor de excelență de la disciplinele informatică, 

matematică și fizică au fost finanțate de EMAG.  

 Prin urmare, în acest an școlar CJEx a fost structurat astfel: 

 
 

 

 

 

 

Personal

● Director

● Secretar

● Contabil

● Informatician

48 de profesori - lectori

(în structura finanțată 
de ME)

27 de profesori 

(în structura finanțată 
de EMAG)

LIMBA  ȘI  LITERATURA  ROMÂNĂ 6 grupe ( 111  elevi) 

LIMBA  FRANCEZĂ 

LIMBA  ENGLEZĂ 

3 grupe (60 elevi) LIMBA  GERMANĂ o grupă (20 elevi) 

o grupă ( 20 elevi) LIMBA  ITALIANĂ o grupă ( 17 elevi)  

INFORMATICĂ  ȘI  TIC 

INFORMATICĂ 10 grupe ( 216 elevi) TIC o grupă (  14 elevi) 

Grupele  de studiu 

LIMBĂ  ȘI  COMUNICARE 



 

 
 

REALIZAREA  ACTIVITĂȚILOR  DIN  2020 -2021 
 

În acest an școlar, marcat de efectele pandemiei și de restricțiile pentru 

stoparea răspândirii virusului, activitățile s-au desfășurat conform programului 

prestabilit, dar nu au avut "consistența" și eficiența din anii anteriori. Printre 

factorii care au influențat reducerea eficienției sau motivației elevilor, sunt: 

 suspendarea organizării de către ME, a olimpiadelor școlare și a 

concursurilor școlare; 

 desfășurarea cursurilor în variantă online; 

 discontinuitatea în frecventarea cursurilor și studiul individual pe care 

îl implică apartenența la o grupă de excelență; 

 adaptarea orarului în funcție de programul cadrelor didactice, ceea ce 

într-o anumită măsură a creat discomfort în programul elevilor; 

 neînțelegerea rolului pe care îl are programul de pregătire CJEX, în 

comparație cu programele altor unități de învățământ; 

 structura valorică neomogenă a grupelor de elevi la anumite discipline. 

Dar să nu uităm că programul desfășurat online, a creat anumite oportunități: 

 structurarea unui domeniu al CJEx, care să permită comunității  centrului 

o cooperare în studiu, în scopul de a crește performanțele; 

 posibilitatea de a completa o bază de date, specifică fiecărei discipline, ca 

resursă educațională accesibilă atât profesorilor, dar mai ales elevilor;  

 organizarea cursului în format mixt: prezență fizică pentru unii, variantă 

online prin intermediul aplicațiilor Meet sau Zoom pentru cei care (din 

motive obiective) nu reușesc să ajungă la curs; 

 posibilitatea de a interacționa cu invitați: profesori/personalități a căror 

prezență fizică presupune consum mare de timp (sau efort) pentru 

deplasare. 

MATEMATICĂ  ȘI  ȘTIINȚE 

MATEMATICĂ 

CHIMIE 

18 grupe  ( 320 elevi) FIZICĂ 9 grupe ( 156   elevi) 

3 grupe ( 61  elevi) BILOGIE 3 grupe ( 54 elevi) 

ȘTIINȚE  SOCIALE  ȘI  ARTE 

ISTORIE o grupă ( 20 elevi) DEBATE o grupă (10  elevi) 

DESEN o grupă ( 14 elevi) 



Toate aceste aspecte enumerate mai sus, determină deschiderea unor direcții 

de reglare/remediere pentru prima categorie, respectiv, de valorificare sau 

optimizare  pentru cele din a doua categorie. 

Un factor important, pe care nu l-am inclus în liste ci, l-am lăsat "de sine 

stătător", este disponibilitatea și determinarea cu care, cadrele didactice – 

lectori, continuă această activitate, indiferent de condiții, indiferent de 

recunoașterea efortului făcut pentru pregătirea și derularea activităților de 

învățare cu elevii capabili de performanțe. Conștienți de faptul că pregătirea 

pentru performanță în știință, nu poate lua pauză, s-au implicat în acest an 

asociații profesionale sau societăți științifice, care au inițiat și organizat 

competiții naționale la anumite discipline, astfel încât elevii capabili de înalte 

performanțe să aibă ocazia de a-și demonstra nivelul de performanță. La 

disciplinele unde nu s-au organizat olimpiade sau competiții de mare anvergură, 

profesorii au inițiat și derulat anumite proiecte în care au implicat o mare parte 

dintre elevii înscriși la grupele de excelență pe care le-au coordonat. 

     Rezumatul activităților anului 2020-2021, se prezintă astfel:  

 Activități de învățare derulate în programul/calendarul  cursurilor  

 
 Concursuri și olimpiade școlare 

      Conform Ordinului de Ministru nr 5924 din 3.11.2020, organizarea și 

desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar, s-au suspendat în anul școlar 2020-2021. Fiind al doilea an 

școlar în care competițiile școlare nu s-au putut desfășura conform calendarului 

prevăzut, la o parte dintre disciplinele de studiu, asociații profesionale sau 

societăți de științe, și-au asumat această responsabilitate și s-au implicat în 

găsirea de soluții pentru a putea organiza aceste competiții cel puțin online. 

Elevii au avut ocazia să-și verifice nivelul de pregătire în olimpiadele sau 

concursurile specifice,  la următoarele  discipline: 

Disciplina Olimpiada/concursul Organizatori 

Matematică 
ONGM 

Olimpiada Națională Gazeta Matematică 

Societatea de Științe 

Matematice din România 

Fizică 

ON-SRF 

Olimpiada de Fizică a Societății Române de 

Fizică 

Societatea Română de Fzică 

Facultatea de Fizică a UAIC 

NUMĂRUL  TOTAL   AL  ORELOR  DE  CURS 

1405 ore – din bugetul Ministerului Educației 

1192 ore – finanțate prin proiectul 

                    "Hai la olimpiadă" 

18 %  s-au desfășurat  cu prezență fizică și  82 % 

online 

6 % s-au  desfășurat cu prezență fizică și 94 % 

online 



Concursul PHI 

Informatică 
Olimpiada SEPI 

Info(1) Cup 

Societatea pentru Excelență și 

Performanță în Informatică 

CEx Prahova 

Chimie 
Olimpiada de Chimie 

"Chimia de drag" 

Universitatea din București 

Facultatea de Științe Baia-Mare 

Lb. Română Concursul Online de Lingvistică 

Institutul de Lingvistică "Iorgu 

Iordan – Al. Rosetti" al 

Academiei Române și Comisia 

Națională a Olimpiadei de 

Lingvistică din România. 
 

La finalul anului, avem următoarea situație statistică privind rezultatele elevilor: 

Disciplină Nr elevi participanți 
Nr premii și mențiuni obținute 

Et județeană Et națională Et internaț. 

Matematică 108  (din 320) 7 + 26 - - 

Fizică  74   (din 156) 7 1+2 - 

Informatica 63   (din 216) 24+14 6 +2 1 

Chimie 9    (din 61) 5 0 

Lb Rom   9    (din 111) 6 - 

Lb moderne 
10     (din   17)    3  

13    (din 100)  13  atestate/certificate 
 

 Proiecte județene. 

 Pentru grupele la care anul competițional a fost în "pauză", s-au găsit 

totuși soluții. Au fost initiate și derulate 3 proiecte,  finanțate de Primăria 

Municipiului Bistrița, prin Direcția de Tineret și Turism. Acestea sunt: 

1.  Viața în pandemie prin ochi de copii și adulți. 

A fost un proiect județean din lista cu propuneri de activități 

extracurriculare, înaintate Serviciului Educație Tineret din Primăria Bistrița, 

acceptat și finanțat de Primăria Municipiului Bistrița. 

Proiectul și-a propus să realizeze o radiografie a anului de pandemie pe 

care îl traversăm cu toții. O "radiografie" făcută de elevii  grupelor de excelență  

de limba română și limbi moderne, în care să fie surprinse modificările stării 

noastre de sănătate, ale stilului nostru de viață, a  credinței noastre și … ale 

viselor noastre. În proiect au fost implicați 90 de elevi și 9 profesori.  
 

Nr 

crt 
Grupa (disciplina) Nivel clasă Centrul Coordonator 

1 LRB912 (Limba română) IX-XII Beclean Nicula  Nelia 

2 LRB958 (Limba română) V-VIII Beclean Konradi Simona,   

Szasz Carmen 

3 LR6 (Limba română) VI Bistrița Feldrihan Claudia 

4 LR7 (Limba română) VII Bistrița Moldovan Corina 



5 LRN56 (Limba română) V - VI Năsăud Harapașcu Sofia 

6 LRN912 (Limba română) IX - XII Năsăud Suciu Cristina 

7 LF912 (Limba franceză) IX - XII Bistrița Avram Smaranda,  Buboly Monica 

Activitățile au demarat în decembrie 2020 și s-au finalizat în mai 2021. 

Etapele acestui proiect: 

 Etapa I  (decembrie 2020 –martie 2021): etapa de scriere și colectare a 

materialelor. 

 Etapa II  (aprilie 2021) - verificarea și selectarea articolelor scrise de 

copii, urmată de organizarea și aranjarea textelor în pagini format A5, 

activitate coordonată  de d-na profesoară Nicula Nelia. 

 Etapa III  (mai 2021) - etapa acțiunilor  necesare pentru apariția cărții. 

Pentru aceasta, prin Direcția Educație, Turism, s-a finanțat cu 1200 lei,  

tipărirea cărții cu același titlu  "Viața în pandemie prin ochi de copii și 

adulți" la Transilvania Print, Bistrița, Str Gheorghe Șincai 26 (ISBN) 

Cărțile au fost donate în primul rând bibliotecilor școlilor care, au fost locațiile  

oficiale ale grupelor de excelență implicate, apoi, cele care au rămas, au fost 

oferite la Gala "Excelenței în Educație". Fiind o perioadă cu restricții, 

diseminarea proiectului, respectiv prezentarea cărților s-a făcut (restrâns) pe 

regiuni, pentru ceilalți elevi din școli (în primul rând), iar mediatizarea s-a 

realizat în principal prin intermediul revistelor școlare și cu ocazia Galei  

"Excelenței în Educație". 

                                         
  

2. Caruselul științelor. 

Acest  proiect a fost  realizat de elevii de la grupele de chimie și biologie, 

coordonate de doamnele profesoare Sărmășan Adina și Țirău Liana. 

Proiectul este o provocare (și o mare șansă) pentru elevii din grupele 

disciplinelor reale: chimie și biologie (cel puțin) în  aplicarea unor cunoștințe și 

metode științifice în probleme reale, probleme din viața de zi cu zi, prin 

realizarea anumitor experimente.  

Restricțiile impuse în această perioadă au dus la modificări ale proiectului 

initial: s-a renunțat la "târgul de știință" și s-au realizat diverse  experiențe 

demonstrative pentru elevii de clasele a VIII-a și a IXa, în scopul de a relansa 

biologia și chimia în explicarea fenomenelor naturii prin stimularea creativităţii 



ştiinţifice şi tehnice a elevilor, pentru învăţarea creativă în şcoală, încurajând 

elevii să-şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare. Acest 

proiect, a vizat în principal, să permită elevilor accesul la "aplicarea teoriei în 

practică", într-o practică cunoscută, posibilă, întâlnită în viața de zi cu zi.  

Activitățile au demarat în ianuarie 2021 și s-au finalizat în mai 2021. 

Etapele acestui proiect: 

 Etapa I  (ianuarie 2021 – martie 2021) 

Selectarea conținuturilor teoretice corespunzătoare experimentelor care  

pot fi realizate cu public. 

 Etapa II  (aprilie 2021) 

Pregătirea elevilor de către doamnele profesoare Sărmășan Adina și Țirău  

Liana pentru prezentarea experimentelor demonstrative, prin exersarea  

etapelor din experiment. 

 Etapa III  (mai 2021) 

În această etapă s-au derulat acțiunile  necesare prezentării  

experimentelor pregătite, unor grupuri de maxim 20 elevi. Au fost 4  

(astfel de) prezentări. 
 

Proiectul a fost finanțat cu 700 lei dintre care: 

 200 lei pentru  articolele necesare în seriile de prezentare demonstrative 

     

 500 lei pentru achiziționarea substanței SUDAN, necesară realizării unuia 

din experimente. Experimentele realizate au fost: 

 Identificarea glucozei din soluții perfuzabile cu reactivul Fehling. 

 Identificarea proteinelor solubile din albușul de ou. 

 Cum se determină falsificarea smântânii? 

 Vizualizarea amprentelor cu vapori de iod 
 

      

 



         
 

3. Come visit Bistrița! 

Proiectul a constat în realizarea  unei broșuri și a unui pliant în limba 

engleză, cu imagini inedite și informații interesante, în scopul promovării 

orașului și a obiectivelor turistice ale acestuia, turiștilor străini. În proiect au fost 

implicați elevii din grupa de excelență - limba engleză. Activitățile au demarat 

în ianuarie 2021 și s-au finalizat în iunie 2021. Coordonarea tuturor activităților 

a fost realizată de doamnele profesoare Schuster Helena și Ilieș Diana. 

Etapele acestui proiect: 

 Etapa I  (ianuarie – martie 2021) 

Elevii au identificat  locațiile de referință  pentru un eventual tur/circuit  

turistic și au întocmit o listă cu acestea. Au cules date și informații  

interesante sau utile despre respectivele locații/obiective.  

 Etapa II  (aprilie-mai 2021) 

S-au făcut poze fiecărui obiectiv, s-au asociat textele și s-a realizat  

traducerea. Doamnele profesoare au selectat articolele pentru broșură,  

respectiv,  pentru pliant și au verificat traducerea în limba engleză.  

 Etapa III  (mai 2021) 

S-au organizat imaginile și textele pentru fiecare pagină a broșurii și  

pentru părțile pliantului.Tipărirea broșurilor s-a realizat prin finanțarea de  

către Primăria Municipiului Bistrița. Broșurile precum și  pliantele  au  

fost oferite departamentelor care au relații culturale sau relații economice  

cu delegații străine, departamente ale instituțiilor județene/locale.  De  

asemenea, o parte,  s-au distribuit cu ocazia prezentării proiectului la Gala  

"Excelenței în Educație". 
 

Anul școlar 2020-2021 din rapoartele cadrelor didactice – lectori. 

Caracteristica acestui an, la nivelul cadrelor didactice, a fost: 

suprasolicitarea prin programul de școală și sarcinile realizate în varianta de 

activitate online.   La aceasta s-a adăugat  și  programele pe două serii, la 

unitățile cu lucrări de reparații/reabilitare în clădiri. Astfel posibilitatea de a 

desfășura cursurile de pregătire,   pe un orar agreat atât de elevi cât și de lectori, 



a fost greu de realizat (în anumite situații imposibil).  Au fost dificile și 

întâlnirile cadrelor didactice (lectori CJEx) în  număr complet.  Prin intermediul  

formularelor google,  s-a reușit să avem  părerea și autoevaluarea  lectorilor în 

ceea ce privește anul școlar 2020 – 2021. Astfel, am reușit să aflăm care sunt 

problemele/dificultățile întâmpinate în acest an, precum și sugestii referitoare la  

organizarea activităților în anul următor. Mai jos sunt enumerate câteva 

aspectele importante, referitoare la factorii principali ai acestui sistem.  

 Prezența la cursuri/activități a elevilor a fost departe de a fi completă pe 

întreaga perioadă de formare. 

           
Cea mai bună frecvență s-a înregistrat în perioada octombrie – februarie, după 

care a scăzut (mai mult), ajungând în perioada aprilie – mai la un nivel mai mic 

de 50%, pentru o treime din grupele de excelență. Această evoluție descendentă 

a frecvenței a fost cauzată de:  

 - lipsă de proceduri funcționale în județ, pentru identificarea elevilor  

             capabili de performanță;  

- selecția mai puțin riguroasă a elevilor în grupele de excelență; 

- înscrierea și participarea motivată de interese personale, care nu vizează  

  întotdeauna formarea competențelor necesare unei  performanțe înalte: 

- lipsa competițiilor din acest an și din anul anterior. 

 Modul de desfășurare a programului a depins de evoluția cazurilor de 

COVID-19. Fiecare centru a respectat scenariul atribuit zonei/localității  

respective.  

   



Astfel că,  în cea mai mare parte programul s-a desfășurat online. Dar experiența 

programului în varianta online din acest an a condus și la soluții pentru 

participarea elevilor care aveau dificultăți în ceea ce privește naveta, precum și la 

modalități de a include aplicațiile digitale în realizarea lecțiilor. Din aceste motive 

(cel puțin) se constată preferința profesorilor pentru a continua cu un program 

mixt (online + prezență fizică) sau chiar integral online. 

 Eficiența programului de pregătire în varianta online, comparată cu 

eficiența din anii anteriori, a fost percepută  diferit: pentru 3 grupe a fost 

mai eficient, pentru 25 de grupe - la fel de eficient, pentru 27 de grupe – 

mai puțin eficient. În diagramă este redată situația pe centre. 

    
 În corespundență cu această înregistrare a eficienței este situația activității 

suplimentare specifice și necesară unui elev pentru a obține performanțe. 

Doar în 8 grupe s-a constatat activitate suplimentară la peste 75% din elevi,  

26 de grupe au avut 50 - 75%, 15 grupe 25 - 50% și 8 grupe 0 - 25%.  

 Modalitatea cea mai agreată pentru selecția elevilor la grupele de 

excelență este proba scrisă (aprox 62% dintre lectori) iar la materialele 

teoretice și fișele de lucru pentru elevi se consideră tot de majoritatea 

(aprox 65% dintre lectori) că este necesar să fie diferențiate.  

          
 Coordonarea unei grupe de excelență necesită timp și efort, mult  mai 

mare decât pentru pregătirea unei lecții obișnuite, indiferent de disciplină. 

Astfel că, pentru majoritatea  profesorilor, continuitatea programului de 

pregătire pentru performanță la același nivel de clasă ar reprezenta un 

sprijin în reducerea efortului și timpului necesar pregătirii pentru cursuri. 



 

           
 Este nu doar oportun ci, foarte necesar, să se lucreze în echipă, să fie 

cooptați profesori tineri, pentru a sprijini și continua activitatea pentru 

performanță.  

Tot din rapoartele lectorilor, am extras următoarele propuneri : 

 realizarea unei selecții inițiale riguroase, pentru a avea grupe omogene;  

 identificarea unor căi de motivare a elevilor selectați, pentru a rămâne în 

program pe toată perioada anului școlar; 

 numărul elevilor din grupe să fie de 10 – 15 elevi; 

 programul de pregătire să fie independent de programul obișnuit dat de 

structura anului școlar; 

 desfășurarea orelor în regim mixt sau online, pentru grupele unde sunt 

copii din localități diferite, sau pentru grupele unde această modalitate de 

realizare a activităților  este eficientă (informatică, limbi străine, ...). 

 disciplinele vocaționale să realizeze cursurile și activitățile cu prezență 

fizică; 

 ore suplimentare de pregătire pentru nivelele și disciplinele care au elevi 

capabili de înalte performanțe (dovedite prin premii în competiții  

naționale);  

 separarea activităților (unde sunt soliccitări și este cazul) pe două 

"direcții": pregătirea elevilor pentru olimpiade și organizarea unor 

acivități care să vizeze creativitatea elevilor; 

 adaptarea activităților/sarcinilor de lucru/proiectelor la contexte reale și 

derularea unor activități integrate; 

 colaborarea cu un psiholog școlar pentru a reuși o selecție inițială bună și 

pentru a identifica motivațiile elevilor înscriși;  

 realizarea fișelor de progres individuale în care să fie și 4 rubrici de bază 

cu înregistrări permanente: frecvența, activitatea independentă 

suplimentară, evaluarea periodică cu "prag" de punctaj și participarea la 

competiții; 



 stabilirea unor criterii cu privire la admiterea într-o grupă de performanță 

și, respectiv, pentru rămânerea în grupa de performanță; 

 delimitarea înscrierilor și participărilor multiple, cu excepția celor care au 

dovedit competențe remarcabile în acest sens și care pot participa la 3 

discipline, prin aprobarea CA; 

 realizarea materialelor-suport de curs, diferențiate, în funcție de structura 

valorică a grupei; 

 constituirea unor echipe cu minim 2 profesori și maxim 4 profesori, în 

care să fie cel puțin un profesor tânăr;  

 în varianta desfășurării online, obligativitatea participării cu camera 

deschisă și a cooperării pe tot parcursul ședinței; 

 organizarea activităților de pregătire sâmbăta și admiterea desfășurării în 

altă zi, doar pentru grupele care au elevi comuni (elevi cu rezultate 

remarcabile în competiții); 

 configurarea unor "spații de întâlnire/lucru sau schimb de experiență" 

doar pentru profesorii-lectori; 

 CJEx să pună la dispoziția grupelor laboratoare dotate corespunzător.  

Acestei solicitări nu este posibil să-i dăm curs, cel puțin deocamdată și ... 

încă câțiva ani de acum încolo. "Centrul" nu are acoperire în spațiu fizic 

și dotare proprieși sustenabilă, este deocamdată o denumire pentru 

sistemul care funcționează punctual în teritoriu și depinde de dotarea 

locațiilor gazdă.  

Aceste propuneri vor fi avute în vedere pentru  proiectului managerial al anului 

școlar 2020-2021 și se va încerca soluționarea în sensurile sugerate/dorite prin 

modificări corespunzătoare în Regulamentul Intern.  

 


