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Procesul educaţional este un act de culturalizare, de socializare, de formare şi dezvoltare a elevilor, dus la îndeplinire de echipa didactică. Aceste 

finalităţi se realizează la nivelul cercurilor din cadrul Palatului Copiilor Bistrița,  îndeosebi de către profesorii coordonatori de activități , sub îndrumarea 

conducerii instituției şi al altor factori de răspundere. Prezentul Raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor cadrelor didactice, precum şi în 

baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la activitățile desfășurate de personalul din cadrul Palatului Copiilor Bistrita 

 în perioada 1.09.2020 — 31.08.2021 

             Datorită evoluției pandemice, activitățile didactice ,,face to face’’ (cu prezență fizică) , demarate la începutul anului școlar, prin    Ordinul 

MEC nr. 5972/8.11.2020, au fost trecute începând cu 09.11.2020, în sistem on-line. Ca atare, toate activitățile educative ale Palatului au fost 

adaptate conform  Ordinului MEC 5545/2020 (Metodologia cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal). Astfel, la modul concret, am elaborat la nivel de palat, Planul local de 

intervenție educațională prin care am stabilit și respectat, 5 direcții de acțiune: 

1. Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line. Au fost achiziționate un număr de 12 laptop-uri, iar cadrele 

didactice au beneficiat la nivelul palatului, de o sesiune de îndrumare privind activitatea de predare-învățare-evaluare on-line). 

2. Colaborare cu școlile de proveniență ale elevilor înscriși la activitățile palatului – fiecare îndrumător de cerc a luat legătura cu învățătorii și 

profesorii diriginți. Au fost stabilite intervalele orare optime pentru activitățile educative furnizate de palat. 

3. Accesarea platformelor educaționale consacrate , G-Suite Classroom, Meet, și al  altor platforme și mijloace de comunicare cu elevii/părinții 

(Wapp, Messenger, G Suite), funcție de diversitatea profilelor cercurilor din palat. 

4. Interacțiunea cu elevii și părinții acestora. S-a  pus accent pe comunicare elev-elev, profesor-elev, și nu în ultimul rând profesor-părinte. Astfel, 

toți conducătorii de activități, în mod constant au urmărit realizarea unor activități relaxante, menite să destindă atât subiectul principal- elevul 

dar nu în ultimul rând, chiar familia acestuia. S-a promovat colaborarea între elevi, cu scopul dezvoltării motivației și al unui sentiment de 

comuniune, lucruri atât de necesare în această perioadă de izolare. 

Prin chestionarele de satisfacție trimise periodic elevilor și părinților acestora, și prin discuții telefonice scurte și punctuale, coordonatorii 
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activităților, și-au reglat deopotrivă strategiile și conduita. 

5. Lansarea unor oferte educaționale periodice/ săptămânale, adresate tuturor elevilor unităților școlare din județ.  Astfel împreună 

cu colegii noștri din cluburile copiilor din județ , am convenit și am propus  elevilor din unitățile școlare din județ, activități educative 

/club/palat, ce s-au dorit provocări atractive, relaxante, activități de ,,învățare altfel,, pentru mediul formal.  

 

Obiectivele strategice 

pe care s-a bazat activitatea în anul şcolar 2020-2021, derivate din Proiectul de 

dezvoltare instituţională a Palatului Copiilor Bistrița, au fost: 

 -Management: 

 Implementarea, monitorizarea şi evaluarea aplicării actelor normative elaborate de MEN; 

 Informatizarea activităţii educative, manageriale şi administrative  din cadrul PC; 

 Proiectarea şi eficientizarea activităţii manageriale în raport cu o diagnoză specifică realistă; 

 Implicarea părinţilor în activitatea managerială; 

 Colaborarea în domeniul managementului cu directorii altor Palate/Cluburi, precum şi cu directorii altor instituţii de 

învăţământ; 

- Curriculum: 

 Optimizarea procesului educaţional şi creşterea calităţii acestuia; 

 Adaptarea strategiilor didactice la specificul disciplinei; 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţii didactice; 

 Diversificarea profilurilor / activităţilor de la cercuri; 

 Iniţierea şi derularea unor programe şi acţiuni educative extraşcolare noi; 

 Elaborarea de programe didactice minimale pentru fiecare disciplină în parte, 

- Resurse umane: 

 Creşterea gradului de acoperire a disciplinelor / cercurilor cu personal didactic calificat; 
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Susţinerea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în      dezvoltarea profesională şi personală; 

 Încurajarea şi sprijinirea personalului pentru o perfecţionare profesională continuă; 

- Resurse materiale şi financiare: 

 Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale; 

 Modernizarea bazei materiale şi infrastructurii Palatului Copiilor; 

 Eficientizarea activităţii financiar-contabile; 

 Gestionarea eficientă a fondurilor alocate de la buget; 

 Atragerea şi gestionarea eficientă a unor fonduri extrabugetare; 

 Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană; 

- Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi ONG-urile: 

 Diversificarea acţiunilor de promovare a imaginii Palatului Copiilor în cadrul comunităţii. 

 Continuarea şi intensificarea colaborării cu Inspectoratul Şcolar           Judeţean; 

 Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat cu autorităţile locale; 

 Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii şi C.C.D., asociaţii, fundaţii, agenţi economici, 

instituţii religioase şi de cultură. 

          ●1 ASPECTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE ALE ACTIVITĂȚIILOR  

Palatul Copiilor Bistrița - unitate cu personalitate juridică; 

       ►REŢEAUA ŞCOLARĂ 2020-2021: 

Grupe: 74, din care 8 grupe de performanță, 26 grupe avansați, 40 grupe începători 

Elevi: 768, din care 62 elevi în grupe de performanță, 272 elevi în grupe de avansați, 434 elevi în grupe de începători.  

 

►CERCURI LA NIVELUL P.C. BISTRIȚA 

- 10 cercuri:  

- Profilurile cercurilor:  cultural-artistice (5), tehnico-ştiinţifice (3), sportiv-turistice (2); 
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-  Programe de studiu elaborate conform cerinţelor legale pentru nivelele: iniţiere, avansaţi şi performanţă; 

- Programe de studiu și Planificări calendaristice la nivelul fiecărei activități, avizate. 

  ►COMISII DE LUCRU- (constituite la nivelul unităţii: 9 comisii)   

o Comisia PSI:  Deac Călin, Pușcaș Teodor, Făgărășan Ioan, Drăguș Ioan 

o Comisia pt preveirea și combaterea violentei în mediul școlar, siguranta elevilor, organizarea serviviului pe unitate:  Deac Călin, Pușcaș Teodor, 

Orban Antonia. 

o Comisia paritară: Nicoară Dorel , Pașcan Mihaela, Morar Diana, Pușcaș Teodor, Deac Călin 

o Comisia de curriculum, perfecționare și formare continuuă: Nușfelean Ionela, Istrate Iulia 

        ○    Comisia pentru proiecte și programe educative : Istrate, Nușfelean Ionela 

        ○    Comisia monitorizare SCIM: Nicoara, Istrate, Nușfelean, Pașcan, Făgărășan, Pușcaș, Orban, Deac Călin 

        ○    Comisia SIIIR: Nicoară, Istrate Iulia, Pașcan , Moiș Maria, Făgărășan Ioan, Albuț Crina, Pușcaș Teodor 

        ○    Comisia CEAC: Morar Diana, Albuț Crina, Nușfelean , Pușcaș, Peteleu Ioan, Dohotar Nicoleta, Pop David 

        ○    Comisia SSM: Deac Călin, Moiș Maria 

            ► ALTE REZULTATE CUANTIFICABILE ALE ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL P.C. BISTRIȚA: 

 ●3 Articole publicate în ,,Didactica Nova”;  ● Un  Articol ,,Răsunetul”, ● Două grupaje de Poeme, ●1 Scenariu literar , ● Întâlnire literară la   

               statuia lui Mihai Eminescu, ● 7 liceeni, cuprinși într-o antologie literară ; 

 ●37 de aplicaţii realizate de elevi, folosind platformele http://codeweek.eu/https://scratch.mit.edu/; ●10 de aplicaţii realizate de elevi în  

               competiția  națională ,, SUPERCODERS”; ● Baza de date cu aplicaţiile parcurse şi proiectele realizate de 37 de elevi participanţi, în proiectul  

 internațional ,, Hour of Code”; ●7 proiecte selectate pentru participarea la faza națională a concursului Național “GÂNDIREA CRITICĂ ÎN 

ERA DIGITALĂ. STOP ȘTIRILOR FALSE!”; ● Aplicații și materiale multimedia realizate de elevii din echipa Erasmus - Proiectul eTwinning 

„ICT OLYMPIC GAMES”; ●  Materiale de prezentare, în limba engleza, (peste 10 prezentări), 2 afise promotionale, LOGO-ul proiectului, 2 

http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/
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aplicații digitale pentru determinarea consumului de energie - Proiect eTwinning „Running Out Of Time - ROOT ”; ● Materiale de prezentare , 

în limba engleza, a Romaniei, judeţului Bistriţa-Năsăud, oraşului Bistriţa, a Palatului Copiilor Bistriţa, a sistemului educațional din Romania - 

Proiect Erasmus+ KA229„ICT OLYMPIC GAMES”● Materiale multimedia ce abordează diferite teme de lucru, cuprinse în proiect 

Materiale de prezentare , în limba engleza, a Romaniei, judeţului Bistriţa-Năsăud, oraşului Bistriţa, a Palatului Copiilor Bistriţa, a sistemului 

educațional din Romania - Proiect Erasmus+ KA229„HEALTHY AND SUSTENABLE”; ● Materiale de prezentare, in limba engleza, (peste 

12 prezentări),afise promotionale, LOGO-ul proiectului, aplicatii pe diferite teme de lucru - Proiect Erasmus+ KA229„Running Out Of Time”; 

●Materiale de prezentare, in limba engleza, afise promotionale, LOGO-ul proiectului, aplicatii pe diferite teme de lucru - Proiect Erasmus+ 

KA229„Drinking Europe’s water”. 

* Pentru semestrul al doilea, alte rezultate cuantificabile ele elevilor și cadrelor didactice din P.C. Bistrița, se regăsesc în Tabelul de la         

paragraful 8.4 al acestui raport. 

●2RESURSE UMANE: 

Cadre didactice: 10                                    Personal didactic auxiliar: 1,5 norme din care:              Personal nedidactic: 2 norme, din care: 

Titulari: 7                                                      Normă secretar: 0 (necesară)                                              o normă îngrijitor 

Suplinitori calificați : 2                                 Normă admin. patrimoniu :0 (necesară)                             o normă personal întreținere 

Suplinitori necalificați: 1                               Normă administrator financiar: 1 

          Instructor activități extrașcolare: 0,5 normă 

Director: 1 – detașare pe funcție, în interesul învățământului                                                                                      

          ●3 POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 

Număr copii înscrişi : 721 până la 09.03.2021, respectiv 831 la finalul anului școlar 2020-2021. 

Cataloage în format printat: elaborate (completate definitiv și arhivate la finalul de an școlar)  

https://live.etwinning.net/projects/project/210180
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Cataloage în format electronic (WORD): predate în totalitate, de cadrele didactice, până la sfârşitul anului școlar; 

Abandon: nu sunt cazuri raportate; 

Absenteism: nu sunt date, nu s-a putut realiza monitorizarea din lipsa procedurii avizate de CA, și pandemiei; 

           ●4 SITUAŢIA BAZEI MATERIALE 
 

Clădiri şi terenuri: 

           - sediu Palat Bistrița: demisol+ P +mansardă, anul construirii 1950, ( Clădirea este pusă la dispoziție de Primăria Bistrița, conform HCL 53/      

         27.03.2020, cu titlul de folosință gratuită a imobilului pe o perioadă de 10 ani. Suprafață construită de 289,97 mp , suprafață desfășurată 399 mp); 

- nu are autorizaţie sanitară (demersurile au fost demarate); . 

            - necesar autorizaţie PSI: se va identifica proiectant, și va fi  înaintată solicitare finanțare spre ISJ BN; 

           Teren aferent: situat în Bistrița, str. Al. Odobescu nr.17, în valoare de 275419 lei 

            ●5 FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 
 

Metodişti ISJ BN: un cadru didactic; 

Evidența privind formarea cadrelor didactice: prof. Nușfelean Silvia Ionela. 

I.Participări la programe /activități de dezvoltare continuă: 

1. Profesor real într-o școală virtuală - echipa Salvați Copiii _ prof. Istrate Iulia 

2. ,,Educația la timpul viitor"  - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie prin Departamentul de Ştiinţe ale  

    Educaţiei şi Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei aplicate – PRO ED EXPERT_ prof.Istrate Iulia 

3. Conferința Națională de Învățământ Virtual, "Proiecte & Software" – prof. Istrate Iulia 

4. Participarea la Simpozionul Ion Agârbiceanu, Cluj-Napoca – prof. Nușfelean Ionela 

5. Întrunirea Cenaclurilor Literare Transilvane – prof. Nușfelean Ionela 
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6. Conferință internațională organizată de Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud, noiembrie 2020 - – prof. Nușfelean Ionela 

7. Curs Google Classroom-utilizare elementară, adev.nr 619/459 din 02.09.2020, Casa Corpului Didactic - prof.dr. Morar Diana 

8. Curs „Formarea profesorilor metodiști”, adev.nr. 1015/122 din 18.12.2020, Casa Corpului Didactic - prof.dr. Morar Diana 

9. Curs „Drepturile copilului în mediul virtual”, Institutul Român pentru Drepturile Omului” - prof.dr. Morar Diana 

10. Curs P.S.I. - Prof. Deac Călin 

11. Curs S.S.M. - Prof. Deac Călin 

12. Seminar Generația Unificată Special Olympics România - Prof. Deac Călin 

13. -„Management și leadership în 12 pași”- la CCD BN- prof.dr. Morar Diana 

14. -Școala de vară „Be Rural” - prof.dr. Morar Diana 

15. ”Metode și tehnici de predare și evaluare pe platforme digitale în învățământul preuniversitar”,Preuniversitaria Formare Continuă, 

ianuarie-martie2021 – prof. Istrate Iulia; 

16. Sesiunea de training online ”Gestionarea dispozitivelor Chrome book și Windows 10 prin Consola de administrare”, Google 

Workspace for Education, mai 2021– prof. Istrate Iulia; 

17. Sesiunea de training online”Opțiunile de securitate de știut pentru fiecare administrator”,GoogleWorkspace for Education,mai2021– prof. 

Istrate Iulia; 

18. Webinarii Training I, II și III din cadrul programului dedicat profesorilor: ”Eroii internetului–Siguranța online pentru elevi”, Adfaber ,mai 

2021– prof. Istrate Iulia; 

19. Cursul deformare-”Profesor Real într-o Școală Virtuală!”– Ora deNet, Organizația Salvați copiii – iunie2021– prof. Istrate Iulia; 

20. Conferința din cadrul proiectului de parteneriate transnaționale ”Educație online fără hotare”, implementat de către Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău, 22-24 iunie 2021– prof. Istrate Iulia; 

21. Cursul de formare – ”Educație digitală pentru profesori”, Asociația Edu altfel , 24.05–24.06.2021– prof. Istrate Iulia; 
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22. Înscrierea, încă din toamna anului 2020, la cursul Dezvoltarea competențelor digitale pentru activități didactice online, furnizat de Casa 

Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în anul școlar 2020-2021; încă nederulat – prof. Nușfelean Ionela, prof Nicoară Dorel. 

23. Cursul Creative Teacher, organizat de Centrul Național de Training EDUEXPERT,  între 22 aprilie – 12 iunie 2021 – 15 credite 

transferabile – prof. Nușfelean Ionela 

II. Echivalări studii SSD (studii superioare de scurtă durată) în S (studii superioare de lungă durată): nu a fost cazul 

            III.Grade didactice: Dosare depuse:0 

 IV. Inspecţii: inspecţie tematică ISJBN – inspector educativ – prof.dr. Dan Aurelia; 

 V Mentorat intern 

a. adresat profesorilor suplinitori calificați: Albuț Crina, Moiș Maria Daniela; profesorii suplinitori calificați  sunt consiliați, cu rol de 

sprijin, de profesori cu vechime și experiență; 

b. adresat personalului didactic și didactic auxiliar cu dificultăți în utilizarea calculatorului și a conectării online, impuse de pandemie: 

                              o activitate coordonată de prof. Istrate Iulia (octombrie 2020). 

          ● 6 ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ 

- Grupe de performanță :8 

- Premii/Distincții: 

►Naționale:a. Festivalul Național Vox Napocenasis: Marele premiu, 5 Premii pt. Poezie, 1 Mențiune pt. Proză  

           b.Festivalul  Național de Poezie George Coșbuc, Bistrița: Două premii pentru poezie, Premiul Revistei ,,Poezia” 

        c.Festivalul  Național de Proză Liviu Rebreanu, Bistrița: Un premiu I, Un premiu III 

      d. Festivalul Național Ocrotiți de Eminescu, Blaj: Două premii II, Un premiu III 

            ►Regionale/interjudețene: - 

►Municipale: a. Campania Pro Cultură Slove_ Premiul II , 1 Mențiune  

* Pentru semestrul al doilea, premiile și distincțiile se regăsesc în tabelul de la paragraful 8.4. 
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         ● 7 MANAGEMENT ŞCOLAR 

- asigurat conform legislației în vigoare; 

- avizare planificări anuale și semestriale; 

- elaborat: 

* Plan managerial anual; 

* Proiect de dezvoltare instituțională 2017-2021; 

- asistențe la ore:  30 ; 

- ședințe Consiliu profesoral: 7 ; 

- ședințe Consiliu de administrație: 7 ; 

- coordonare activitate CEAC, actualizare RAEI; 

- stabilire atribuții membri angajați, constituire comisii de lucru; 

- întocmire ,,Fișa postului,, pentru toate cadrele didactice; 

- activități de updatare a SIIIR. 

 

          ●8 PROGRAME/PROIECTE DE INTERES INSTITUȚIONAL, LOCAL, JUDEŢEAN,  

              NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

              

  8.1. Proiecte inițiate la nivelul instituției/cercurilor:      

 
1.Săptămâni literare de la A la F – Cercul Creație literară - octombrie 2020 – ianuarie 2021 

2. Dans de Crăciun – Cercul de Dans modern – decembrie 2020 

3. Un Internet mai sigur – Cercul de Electronică-Robotică – noiembrie 2020 

4. Creativitatea în fotografie – Cercul Foto-Cineclub – noiembrie-decembrie 

5. Scrisoare pentru Moș Crăciun! – Cercul de Informatică, Cercul de Dans modern, Cercul de Pictură, Cercul Creație literară-07 - 23.12.2020 

6. O săptămână eminesciană  -  Cercul de Informatică, Cercul de Pictură, Cercul Creație literară-15 – 21.01.2021 
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7. „Art Me Now” – Cercul de Pictură - Octombrie 2020-iunie 2021 

Cercul Creație literară 

8. Săptămâni literare de la F la Z- februarie 2020 – iunie 2021 

9. Premieri în grup restrâns - februarie 2021 – iunie 2021 

10. „Din aproape nimic, aproape orice”- mai 2021 

11. „Gustar literar”/ Școala literară de vară de la Palat – august 2021 

12. Bibiotecarii verii – august 2021 

 Cercul de teatru 

13. “Un pedagog de școală nouă” de I.L. Caragiale- martie 2021 

14. “Doctor fără voie”-mai 2021 

15. “Omul care vorbește singur”- iunie 2021 

 Cercul foto-cineclub 

16. Creativitatea în Fotografie  Februarie_martie 2021 

 Cercul de informatică 

17. ,,Fii isteț pe internet,,- 8-11.02.2021 

18. Cyber Security Perspective – 22.03-22.06.2021 

19. Ora Pământului/ Earth Hour- 24-27.03.2021 

 Cercul de electronică 

20. Abordarea transdisciplinară a roboticii – aprilie-mai 2021 

 

8.2. Proiecte la nivel local, județean, național:     

Semestrul I  



12 
 

1. „Câteva pagini din Jurnalul Palatului Copiilor Bistrița” – județean 

2. Gianni Rodari – 100 – județean 

3. „Palatul Copiilor 70”- județean 

4. Campania Pro Cultură Slove- municipal 

5. Festivalul Național Vox Napocensis – național 

6. Festivalul  Național de Poezie George Coșbuc, Bistrița – național 

7. Debut literar Iulia Rebrean în Revista Poezia – național 

8. Debut literar Elena R. Câmpan – județean 

9. Festivalul Național de Poezie Octavian Goga, Ciucea – național 

10. Festivalul  Național de Proză Liviu Rebreanu, Bistrița – național 

11. Întâlniri literare online, organizate de Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca – național 

12. ,, Prietenii lui Eminescu’’- județean 

13. Festivalul Național Ocrotiți de Eminescu, Blaj- național 

14. Antologia „Plantația de cuvinte” – național 

15. SUPERCODERS - ateliere și concurs online de animație pentru copii- 13.10-18.12.2020 – național 

16. ORA DE NET- Concurs național-“GANDIREA CRITICĂ ÎN ERA DIGITALĂ. STOP ȘTIRILOR FALSE!” 05.10 – 11.12. 2020 

17. „Voluntar pentru educație” – județean 

8.3. Proiecte la nivel internațional: 

1. Europe Code Week – 10-25.10.2020 – internațional 

2. Hour of Code - 07 - 13 decembrie 2020 – internațional 

  3. Proiect eTwinning „ICT OLYMPIC GAMES”- european 
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  4. Proiect eTwinning „''Running Out Of Time - ROOT” european 

  5. Proiect Erasmus+ KA229„ICT OLYMPIC GAMES” – european 

  6. Proiect Erasmus+ KA229 „HEALTHY AND SUSTENABLE”- european 

  7. Proiect Erasmus+ KA229 „Running Out Of Time” – european 

  8. Proiect Erasmus+ KA229 „Drinking Europe’s water” - european 

8.4. Semestrul II 

    
 

Nr

.cr

t. 

 

Denumirea proiectului 

 

Nivel1(local, 

judeţean, 

regional, 

naţional, 

internaţional

) 

 

Parteneri 

Participanţi (numeric) Rezultateobținute 

(se indică numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Alţii 

(precizaţi) 

 

1 Generația Unificată  
Special Olympics 

România  

Național  
 

 

Special Olympics 
România  

 

6 
 

 

 

1 
 

 

Activitate sportivă 
realizată online  

 

Diplome  
Medalii 

Tricouri 

2 Tânăr ca tine sunt si eu Județean  C.S.E.I. Lacrima   
15 

 
5 

Coplex bazin înot 
Schreiner 

 

 

3 Festivalul Concurs 

National  ”Flori in Orasul 
Florilor” 

Nivel National – 

on-line 

Palatul Copiilor 

Timisoara 

360 45  Loc 1 

Loc 2 
Loc 3 

4 „Amândoi în aburul 
pâinii” 

Național Fundația Culturală 
„Cezara Codruța 

Marica” 

1 1  Premiul III 

https://live.etwinning.net/projects/project/210180
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5 „Portetul în liniile și 
culorile mele” 

 

Național 
Nr 

526/19/05.2021 

Palatul copiilor 
Vaslui 

1 1  Mențiune 

 Patrula de reciclare 

 

Național Asociația română de 

reciclare 

20 1   

6 "Împreună pentru un 

internet mai bun"9 
februarie 2021-Ziua 

siguranţei pe internet 

eveniment care se 

desfasoara anual în 
cadrul programului 

Safer Internet Plus co-

finantat de Comisia 
Europeana. 

Noiembrie2020-

Februarie2021 

Naţional "INSAFE" - 

European Safer 

Internet 
Network Salvati 

Copiii Romania 

Ministerul 
Educației 

97 7 Părinţi şi 

prieteni ai 
elevilor 

implicaţi 

5 Workshop-utirealizate cu 

grupe a câte10- 12elevi 

1Workshop realizat cu 45 de 

elevi de la Școala Gimnazială 

Budacu de Sus Prezentă rimul 
timedia“Safe use of 

internet”,”Internetul o joacă 

sigură,, 

7 “Beadigitalhero!”ALLD

IGITALWeek-

campanie anuală de 

incluziune digitală 
inițiată la nivel 

european de către 

organizația ALL 
DIGITAL 1martie –

16aprilie 2021 

Internațional Telecentre-

Europe Brusells 

Fundația EOS 

30 2 Părinţi şi 

prieteni ai 

elevilor 

implicaţi 

3Workshop-uri realizate cu 

grupe a câte10- 12 elevi 

Resurse educaționale 

”Exploratori încrezători ai 
lumii online” 

8 Spring Scratch Coding 

Challenge 2021 

Concurs  Internațional 

de Programare în 

Scratch Martie2021 

Internațional SASORYCODE 10 1 Juriul 

concursului,repre

zentanțiaicomuni

tățiilocale,părinți 

10 proiecte înscrise în 

concurs Premiul pentru 

scenariu excepțional 

(Outstandingscript) 
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9 
 

Competiția 

Națională”EroiiInternet

ului-Siguranțaelevilor 

înmediulonline” 

Martie-iunie2021 

 

Naţional 

 

Adfaber 
50 2 Părinţi 

şiprieteniaiel

evilorimplic

aţi 

7resurseeducaționalepartici

pantelacompetiție 

5Workshop-

urirealizatecugrupedeelevidin

ciclulprimarși gimnazial, 

înscopulcreșteriiconștientizării

asuprapericolelordinmediulonl
ine 

10 Olimpiada Digitală 

2021(România) 

Mai2021 

 

Naţional 

 

Asociația 

SASORY CODE 

15 1 Juriul 

concursului, 
reprezentanțiai 

comunității 

locale,părinți 

15 proiecte înscrise în 

concurs 

11 ConcursRegional 

„Copilăria-olume 

fermecată” 

Aprilie–iunie2021 

 

Regional 

Școala 

Gimnazială 

„Florea 

Bogdan”, 

Reghin,jud.

Mureș 

7 2 Juriulconcursului

,reprezentanțiaic

omunitățiilocale,

părinți 

2PremiiI 

1PremiuII 

1PremiuIII 

12 ”Fear of Missing Out -

FOMO ȘI 

PRESIUNEADE A FI 

MEREU ONLINE” 

Proiect european ORA 

DE NET 

11mai-14iunie2021 

European Salvati Copiii 

Romania 

Ministerul 

Educatiei 

31 2 Profesori 

parteneri in 

proiectul ORA 

DE NET 

31 fișede lucru 

–jurnal de monitorizare 

Zilnică a obiceiurilor legate 

de folosirea rețelelor 

sociale31 de afișe și 

materiale 

multimediaWorkshop-uri: 

”GettingOver 

FOMO”,”Use 

Software to 
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avoidsuccumbingto 

FOMO” 

13 „Scrisori de mai” 

 

Concursul Regional 

literar și 
artistic,edițiaaVI-a, 

2020-2021 

Regional,cu 

participare 

internațională 

USR,Cluj,B

JBN, 

Mișcarea 

literară, 

Ed.Charmides 

90 34 Scriitori,art

iști,părinți 
Premiere online 

14 
 

Summer Scratch 

Coding 

Challenge2021 

ConcursInternaționalde

ProgramareînScratch 

iulie2021 

Internațional Asociatia 

SASOR YCODE 
12 1 Juriul 

concursului,repre

zentanți ai 

comunității 
locale,părinți 

12 proiecte înscrise în 

concurs 

15 
„Scrisori către personaje 
rodariene, AnaBlandiana 

și marea interioară” 

 

(Lectura publică) 

http://novadidacticabn 

.blogspot.com/search/la

bel/Moldovan%20Oana

%20Floredana 

Regional BJBN 

Revista 

Mișcarea 

literară,EdituraCh

armides 

30 12 Scriitori, 

părinți 

Lectura publică a 

câștigătorilor 

„Scrisorilor demai” 

16 Proiecte Twinning 

„ICT OLYMPIC 

GAMES” 

European 3 instituții de 

învățământ din 

Europa: 
Italia,Turcia,Bulg

18 3 Managerii si 

coordonatorii 

proiectului din 
instituţiile 

18 aplicații și materiale 

multimedia realizate de elevii 

din echipa Erasmus cu tema: 

Data Cybersecurity-Data 

http://novadidacticabn/
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aria deînvăţământ 
partenere 

Protectionand Security 

17 
 

Proiecte Twinning 

„''Running Out Of 

Time-ROOT” 

European 5 instituții de 

învățământ 
dinEuropa:Portu

galia,Polonia,Tur

cia,Bulgaria,Litu

ania 

25 2 Managerii 

instituţiilor de 
învăţământ 

partenere 

14 materiale multimedia in 

limba engleza,cu tematica:15 

Martie–15Aprilie-Luna 

Pădurii , 10 

prezentări și 14 afișe dedicate 

zilei Pământului (22aprilie 

2021),5iunie 

2021-ziuamondială a 

mediului,tema materialelor 

multimedia 

fiind:"Restaurarea 

ecosistemelor". 

18 ProiectErasmus+KA

229„ICT 

OLYMPIC 

GAMES” 

European 3 instituții de 

învățământ din 

Europa:Italia,Tur
cia,Bulgaria 

18 3 Managerii si 

coordonatorii 

proiectului din 
instituţiile de 

învăţământ 

partenere 

18 Materiale digitale realizate 

în limba engleză pentru 

activitatea”Cyber securityi 

severyone' sresponsibility” 

Workshop online cu partenerii 

de proiect-”Willcoding 

become abasiclifes kill?” 

19 ProiectErasmus+KA

229„HEALTHY 

AND 

SUSTENABLE” 

European 3 instituții de 

învățământ din 

Europa:Italia,Tu
rcia, Spania 

25 3 Managerii si 

coordonatorii 

proiectului din 
instituţiile de 

învăţământ 

partenere 

„Let'splayusingrecycledmat

erials” -Confecționarea mai 

multor obiecte din materiale 
reciclabile(mingi,coardaEras

mus,dispozitivedeprinderea

mingilordetenis, X și Zero, 
etc),utile în activități 

outdoor.”Healthyfood,health

ylive” 
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25 de materiale multimedia 

ce abordează educația pentru 

un stil de viață sănătos 

20 ProiectErasmus+KA

229„Running Out 

Of Time” 

European 5 instituții de 

învățământ din 

Europa:  

Portugalia, 
Polonia, Turcia, 

Italia, Spania 

25 2 Managerii 

instituţiilor de 

învăţământ 

partenere 

14 materiale multimedia in 

limba engleza, cu 

tematica:15Mai-Ziua 

Internațională deAcțiune 

pentru Climă,12 

prezentări și 14 afișe dedicate 

zilei Pământului (22aprilie 

2021), 5iunie ziua mondială a 

mediului, tema materialelor 

multimedia fiind: 

"Restaurarea ecosistemelor", 

aplicații pe diferite teme de 

lucru 

21 ProiectErasmus+KA

229 „Drinking 

Europe’ swater” 

European 4 instituții de 

învățământ din 
Europa:Grecia,T

urcia,Bulgaria,Li

tuania 

25 2 Managerii 

instituţiilor de 
învăţământ 

partenere 

Materiale multimedia, in 

limba engleza,22martie2021-

Ziua Mondială a Apei, „Apa 

în dezvoltarea durabilă: de la 

viziune la acţiune”, afișe 

promoționale, sigla 

proiectului, aplicații pe  

diferite teme de lucru 

22 „Virtualtravel-

Jigsawcountrypuzzle”înc

adrulunui 

„Proiect de lumină” 

Național Parohia Ortodoxă 

Mărișelu, 

Șc.Gimn. 

Prisăcani,Iași 

30 12 Preot 

Aurelian 

Poptean, 

Păduraru 

Sorina 

Workshop de învățare 

experimentală 
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23 „Din agenda Revistei 
Mișcarea literară” 

https://rasunetul.ro/din-

agenda-anului-2020-

revistei-miscarea-literara 
(16.02.2021) 

Județean Revista Mișcarea 
literară, Ziarul 

Răsunetul 

12 2 Zeci de cititori Articol scris de eleva  Alexandra 
Mânzat 

Diseminare și pe FB Palat 

24 Lansarea Antologiei 

„Plantația de cuvinte”, 

 
(Ed. Ecou Transilvan, 

Cluj-Napoca 2020) 

https://rasunetul.ro/tineri-
efervescenti-pe-plantatia-

de-cuvinte 

Național Casa de Cultură a 

Sudenților CN, 

BJBN, 
Cenaclul Vox 

Napocensis,  

Clubul Copiilor 
Năsăud,  

Editura Ecou 

Transilvan 

14 2 Iubitori de cultură, 

zeci de cititori 

minimum 

Apariția a 7 elevi de la 

performanță în Antologia 

menționată 

25 „Garoafe cu mesaj” 
https://rasunetul.ro/echipa-

keep-focus-si-campania-

gesturilor-care-conteaza 

Local Revista Keep Focus 20 2 Minimum 60 
cititori 

 Oana Moldovan publică un 
articol în Răsunet. în 2.03.ac 

26 „Mărțișor pentru scriitor” 

https://rasunetul.ro/martiso

r-pentru-scriitor-de-la-

palatul-copiilor 

Local Biblioteca Județeană 

BN 

Cercul de pictură de 

la Palat 

24 3 Apropiați ai 

elevilor, 

bibliotecari 

Momente lirice la statuile 

scriitorilor din oraș 

27 „Grădina colorată a 

Palatului”  

https://rasunetul.ro/gradina
-colorata-palatului-copiilor 

Județean Cercul de pictură de 

la Palat 

 
Ziarul Răsunetul 

24 3  Art. scris de Oana Moldovan, 

publicat în Răsunet. online 

19.03.a.c. 
Diseminare și pe FB PCB 

28 Concursului Naţional „Ion 

Creangă” de creaţie 

literară – Povești 

Național Muzeul Național al 

Literaturii Române 

Iaşi 

200 70 Critici literari, 

muzeografi 

3 part.; s-a amânat jurizarea până 

în dec. 2021 

29 „AMÂNDOI, ÎN 

ABURUL PÂINII” 

Concurs național de 

creație artistică dedicat 
zilelor de 1 și 8 Martie, 

Național Fund. Cult. „Cezara 

Codruța Marica”, 

Editura „Cezara” și 

Centrul de studii 
literare „Grigore 

70 28 Critici literari, 

poeți, evident: 

mămici 

Premii: 5I, 1 II, 2 M 

Diplome, cărți 

Publicarea textelor câștigătoare 

în Nova Didactica, 9 martie 

https://rasunetul.ro/din-agenda-anului-2020-revistei-miscarea-literara
https://rasunetul.ro/din-agenda-anului-2020-revistei-miscarea-literara
https://rasunetul.ro/din-agenda-anului-2020-revistei-miscarea-literara
https://rasunetul.ro/tineri-efervescenti-pe-plantatia-de-cuvinte
https://rasunetul.ro/tineri-efervescenti-pe-plantatia-de-cuvinte
https://rasunetul.ro/tineri-efervescenti-pe-plantatia-de-cuvinte
https://rasunetul.ro/echipa-keep-focus-si-campania-gesturilor-care-conteaza
https://rasunetul.ro/echipa-keep-focus-si-campania-gesturilor-care-conteaza
https://rasunetul.ro/echipa-keep-focus-si-campania-gesturilor-care-conteaza
https://rasunetul.ro/martisor-pentru-scriitor-de-la-palatul-copiilor
https://rasunetul.ro/martisor-pentru-scriitor-de-la-palatul-copiilor
https://rasunetul.ro/martisor-pentru-scriitor-de-la-palatul-copiilor
https://rasunetul.ro/gradina-colorata-palatului-copiilor
https://rasunetul.ro/gradina-colorata-palatului-copiilor
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ediția a XVII-a Vieru” din Târgu-
Mureș. 

30 „Semne” 

(Apariții bistrițene în 

Revista „Semn”) 
https://www.facebook.com

/CasaCulturaStudentilorCl

ujNapoca/posts/43324924

00150785 

Național Casa de Cultură a 

Studenților, CN,  

Cenaclul Vox 
Napocensis 

20 8 Scriitori, cititori 7 elevi de la performanță au 

publicat în revista „Semn” 

31 „Concursul de poezie 

online” 

Național Biblioteca Județeană 

Octavian Goga, Cluj 

84 28 Bibliotecari, 

scriitori 

6 Premii pentru Poezie 

Premiere online, lectură publică 

32 „70 de rețete șugubete 
pentru Virgil Rațiu” 

https://rasunetul.ro/70-de-

retete-sugubete-pentru-

virgil-ratiu 

Județean Clubul Copiilor 
Năsăud, 

Scriitorul Virgil 

Rațiu 

70 4 cititori „Carte de bucate colorate” 
Articol în Răsunet. online 

23.03.a.c. 

33 Balansoarul cu idei Județean Școala Gimnazială 

Budacu de Sus 

30 4  Schimb de experiență online 

34 Revista „Mișcarea literară” 

nr. 1/ 2021 

Național Revista „Mișcarea 

literară”, Bistrița 

5 5 Poeți, critici, 

prozatori, artiști, 
cititori 

Corectura revistei, I. Nușfelean 

Poezie M. Matean,  
Critică A. Mânzat 

35 Concursul Național  

de creație literară 
„LIRISMOGRAF” 

Național Casa de Cultură a 

Studenților, Sibiu 

100 20 Scriitori, critici 

literari 

1 Premiu I, Publicarea a două 

eleve în Antologia CONEXIUNI  

36 „De la Palat mai departe, 

spre scena clujeană, 

treaptă cu treaptă” 
(Oana Valentina Beudean) 

http://novadidacticabn.blo

gspot.com/2021/03/de-la-
palat-mai-departe-spre-

scena.html 

Regional Liceul de Coregrafie 

și Artă Dramatică 

Octavian Stroia, 
Cluj-Napoca 

2 4 Cititori Articol în Nova Didactica din 31 

martie 2021 

37 „Let's play using recycled 

materials” 
(Activitate Erasmus) 

Internațional Cercurile de 

informatică și tenis 
de masă de la 

33 3 Parteneri 

educaționali 
internaționali 

Confecționarea unor materiale 

pentru jocuri. 
Activități sportive în aer liber 

https://www.facebook.com/CasaCulturaStudentilorClujNapoca/posts/4332492400150785
https://www.facebook.com/CasaCulturaStudentilorClujNapoca/posts/4332492400150785
https://www.facebook.com/CasaCulturaStudentilorClujNapoca/posts/4332492400150785
https://www.facebook.com/CasaCulturaStudentilorClujNapoca/posts/4332492400150785
https://rasunetul.ro/70-de-retete-sugubete-pentru-virgil-ratiu
https://rasunetul.ro/70-de-retete-sugubete-pentru-virgil-ratiu
https://rasunetul.ro/70-de-retete-sugubete-pentru-virgil-ratiu
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/03/de-la-palat-mai-departe-spre-scena.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/03/de-la-palat-mai-departe-spre-scena.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/03/de-la-palat-mai-departe-spre-scena.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/03/de-la-palat-mai-departe-spre-scena.html
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http://novadidacticabn.blo
gspot.com/2021/04/ecoul-

veseliei-din-labirintul-

verde.html 

Palatul Copiilor 
Bistrița 

38 Prezentări Erasmus Internațional Cercul de 
informatică de la 

Palatul Copiilor 

Bistrița 

20 2  Filmulețe de prezentare în lb. 
engleză 

39  „Feedback pentru o viață 
entuziastă” 

https://rasunetul.ro/memor

ia-domnului-profesor-
doctor-gheorghe-ples-

feedback-pentru-o-viata-

entuziasta 

Județean Ziarul Răsunetul   395 de cititori Publicat în Răsunetul online din 
17.04 2021, diseminat și pe FB 

PCB 

40 Tineri (și de la Palat) în 
Cenaclul Coșbuc 

Național Casa de Cultură a 
Sindicatelor, 

Bistrița, Cenaclul G. 

Coșbuc 

20 12 Scriitori, cititori Diseminare în Răsunetul online: 
8.03. și 29.04.a.c. 

41 „Ecou din atelierul despre 

lumină” 

(Valentina Beudean în 

Nova Didactica) 
http://novadidacticabn.blo

gspot.com/2021/05/ecouri-

din-atelierul-un-simplu-
schimb.html 

Județean ISJBN 

CCDBN- Revista 

Nova Didactica 

40 8 cititori Articol în Nova Didactica, 4 mai 

2021 

42 „Întâlnirile de la Viișoara” 

(Itinerarii Avangarda 

XXII) 
https://rasunetul.ro/olimpi

u-nusfelean-premiu-

pentru-poezie-la-piatra-
neamt 

 Fundația Culturală 

„G. și M. 

Cancicov”, Lic. 
Part. nr. 1 „A 

Ouatu”, Piatra 

Neamț 
BJ Piatra Neamț 

   Lectură publică și I. Nușfelean 

 

43 Lansări de carte Județean Biblioteca Județeană 12 4 Iubitori de poezie Participări cu elevi de la Palat 

http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/04/ecoul-veseliei-din-labirintul-verde.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/04/ecoul-veseliei-din-labirintul-verde.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/04/ecoul-veseliei-din-labirintul-verde.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/04/ecoul-veseliei-din-labirintul-verde.html
https://rasunetul.ro/memoria-domnului-profesor-doctor-gheorghe-ples-feedback-pentru-o-viata-entuziasta
https://rasunetul.ro/memoria-domnului-profesor-doctor-gheorghe-ples-feedback-pentru-o-viata-entuziasta
https://rasunetul.ro/memoria-domnului-profesor-doctor-gheorghe-ples-feedback-pentru-o-viata-entuziasta
https://rasunetul.ro/memoria-domnului-profesor-doctor-gheorghe-ples-feedback-pentru-o-viata-entuziasta
https://rasunetul.ro/memoria-domnului-profesor-doctor-gheorghe-ples-feedback-pentru-o-viata-entuziasta
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/05/ecouri-din-atelierul-un-simplu-schimb.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/05/ecouri-din-atelierul-un-simplu-schimb.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/05/ecouri-din-atelierul-un-simplu-schimb.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/05/ecouri-din-atelierul-un-simplu-schimb.html
https://rasunetul.ro/olimpiu-nusfelean-premiu-pentru-poezie-la-piatra-neamt
https://rasunetul.ro/olimpiu-nusfelean-premiu-pentru-poezie-la-piatra-neamt
https://rasunetul.ro/olimpiu-nusfelean-premiu-pentru-poezie-la-piatra-neamt
https://rasunetul.ro/olimpiu-nusfelean-premiu-pentru-poezie-la-piatra-neamt
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Ana Zegrean, 20 mai a.c. 
Pr. Călin Pop, 9 iunie a.c. 

George Coșbuc, BN 

44 „Scrisori de mai” 

Concursul Regional literar 

și artistic, ediția a VI-a, 
2020-2021 

Regional, cu 

participare 

internațională 

USR, Cluj,  

BJBN, 

Mișcarea literară, 
Ed. Charmides 

90 34 Scriitori,  

artiști, 

părinți 

1 Mare P 

1 P II 

1 P III 
1 Menț. 

Premiere online 

45 „Copilăria noastră cea de 

fiecare zi” 
http://novadidacticabn.blo

gspot.com/2021/06/copilar

ia-noastra-cea-de-fiecare-
zi.html 

Județean Revista „Nova 

Didactica” a CCD 
BN 

33 3 Cititori Articol ISN, poezii ale elevilor 

de la Palat, diseminare și pe FB 
PCB 

46 „Tanti auguri, Italia!” 

http://novadidacticabn.blo

gspot.com/2021/06/tanti-
auguri-italia.html 

Local Grupele de italiană 

creativă și de 

informatică de la 
Palatul Copiilor 

Bistrița 

24 3 apropiați Microrecital bilingv, articol în 

Nova Didactica din 8.06.  

47 „Ora de dirigenție de după 
studii” 

https://rasunetul.ro/elogiu-

domnului-diriginte-traian-

vertic-ceas-aniversar 

Județean Ziarul Răsunetul   471 cititori Articol publicat în 
Răsunet.online din 4. 06. 2021 

48 Maria Matean pentru 

„Caiete Silvane” 

Național Revista „Caiete 

Silvane”, Zalău 

4 6 Redactori, 

cititori 

În curs de publicare, în nr. de 

iulie 

49 „Traian Săsărman – 75” 

https://rasunetul.ro/traian-
sasarman-senior-editorul-

ziarului-rasunetul-la-75-

de-ani 

Județean Ziarul Răsunetul   Minimum 89 

cititori 

Articol publicat în Răsunet. 

online din 8.06. 2021 

50 Festivalul Național de 

Poezie „Gellu Naum” 

Național Uniunea Scriitorilor 

din România 

CNMihai Eminescu, 

București 

80 30 Poeți 2 Menț. 

Premiere online, lectură publică; 

urmează antologia  

51 „Brățara de margarete” Național Poeta Ana 8 2 Bibliotecari, părinți Diseminare și pe Facebook Palat 

http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/copilaria-noastra-cea-de-fiecare-zi.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/copilaria-noastra-cea-de-fiecare-zi.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/copilaria-noastra-cea-de-fiecare-zi.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/copilaria-noastra-cea-de-fiecare-zi.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/tanti-auguri-italia.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/tanti-auguri-italia.html
http://novadidacticabn.blogspot.com/2021/06/tanti-auguri-italia.html
https://rasunetul.ro/elogiu-domnului-diriginte-traian-vertic-ceas-aniversar
https://rasunetul.ro/elogiu-domnului-diriginte-traian-vertic-ceas-aniversar
https://rasunetul.ro/elogiu-domnului-diriginte-traian-vertic-ceas-aniversar
https://rasunetul.ro/traian-sasarman-senior-editorul-ziarului-rasunetul-la-75-de-ani
https://rasunetul.ro/traian-sasarman-senior-editorul-ziarului-rasunetul-la-75-de-ani
https://rasunetul.ro/traian-sasarman-senior-editorul-ziarului-rasunetul-la-75-de-ani
https://rasunetul.ro/traian-sasarman-senior-editorul-ziarului-rasunetul-la-75-de-ani
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Blandiana, BJBN 

52 „Prietenii lui Eminescu” 
https://rasunetul.ro/emines

cienii-de-la-andrei-

muresanu 
 

https://rasunetul.ro/tombol

a-cu-poezii-eminesciene 

Local CN Andrei 
Mureșanu, Bistrița 

40 3 Trecători prin Piața 
bistrițeanăEminesc

u, 

sute de cititori 

Două articole în Răsunet. online 
în 15. 06 și 16. 06. 2021 

53 Concursul „Orizonturi” 
https://rasunetul.ro/elevi-

premiati-la-biblioteca-

judeteana-orizonturi-
luminate-de-talent-si-

entuziasm-lumea-are 

(19.06.2021) 

Județean Biblioteca Județeană 
George Coșbuc, BN 

56 24 Scriitori, 
bibliotecari, părinți 

4 Prem. I 
5 P II 

2 P III 

5 Menț. 
1 P. part. 

54 Maria Matean în Revista 
„Cronograf” 

Național Revista 
„Cronograf”, Satu 

Mare 

4 4 Scriitori, cititori Publicare prezentare și 3 pagini 
de poezie 

55 „Scrisori, scrisori...” 
(Lectura publică) 

http://novadidacticabn.blo

gspot.com/search/label/Mo

ldovan%20Oana%20Flore
dana 

Regional BJ BN 
Revista Mișcarea 

literară, Editura 

Charmides 

30 12 Scriitori, părinți Lectura publică a câștigătorilor 
„Scrisorilor de mai” 

56 „Cuvinte la cuptor” în 

cadrul unui „Proiect de 

lumină” 

Național Parohia Ro. 

Ortodoxă Mărișelu, 

Șc. Gimn. Prisăcani, 
Iași 

30 12 Preot Aurelian 

Poptean 

Ateliere literare 

57 Concursul ,,Universul 

creativ al copiilor, în 

știință, tehnică și 

informatică,, 

Național 

(organizat la 

PC Timișoara 

Palatul 

Copiilor 

Timișoara 

225  45 Participanți 

din PC, școlii 

și licee din 

țară 

Palatul copiilor Bistrița, 

obține trei premii I 

  
 

https://rasunetul.ro/eminescienii-de-la-andrei-muresanu
https://rasunetul.ro/eminescienii-de-la-andrei-muresanu
https://rasunetul.ro/eminescienii-de-la-andrei-muresanu
https://rasunetul.ro/tombola-cu-poezii-eminesciene
https://rasunetul.ro/tombola-cu-poezii-eminesciene
https://rasunetul.ro/elevi-premiati-la-biblioteca-judeteana-orizonturi-luminate-de-talent-si-entuziasm-lumea-are
https://rasunetul.ro/elevi-premiati-la-biblioteca-judeteana-orizonturi-luminate-de-talent-si-entuziasm-lumea-are
https://rasunetul.ro/elevi-premiati-la-biblioteca-judeteana-orizonturi-luminate-de-talent-si-entuziasm-lumea-are
https://rasunetul.ro/elevi-premiati-la-biblioteca-judeteana-orizonturi-luminate-de-talent-si-entuziasm-lumea-are
https://rasunetul.ro/elevi-premiati-la-biblioteca-judeteana-orizonturi-luminate-de-talent-si-entuziasm-lumea-are
http://novadidacticabn.blogspot.com/search/label/Moldovan%20Oana%20Floredana
http://novadidacticabn.blogspot.com/search/label/Moldovan%20Oana%20Floredana
http://novadidacticabn.blogspot.com/search/label/Moldovan%20Oana%20Floredana
http://novadidacticabn.blogspot.com/search/label/Moldovan%20Oana%20Floredana
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●9 PARTENERIATE  

9.1. UNITĂȚI ȘCOLARE PARTENERE : 8    

                      Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Bistrița - responsabil: prof. Istrate Iulia, prof. Nușfelean Ionela 

Liceul „Radu Petrescu”, Prundu Bârgăului – responsabil: prof. Istrate Iulia, prof. Nușfelean Ionela 

Liceul Cu Program Sportiv Bistrita – responsabil: prof. Albuț Crina 

Școala Gimnazială nr.1- responsabil: – responsabil: prof. dr. Morar Diana  

CSEI „Lacrima”Unirea - responsabil: prof. dr. Morar Diana 

Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud  – responsabil: prof. Nușfelean Ionela 

Biblioteca Județeană „George Coșbuc” – responsabil: prof. dr. Morar Diana 

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud– responsabil: prof. dr. Morar Diana 

          9.2. ALTE ENTITĂȚI PARTENERE: 5 

Palatul Culturii Bistrița – responsabil: prof. Pușcaș Teodor 

Fundația ,,Proelectron,, Măgurele- responsabil: prof. Nicoară Dorel 

Organizația Salvați Copiii România – responsabil: prof. Istrate Iulia 

Parohia Română Ortodoxă Chiraleș– responsabil: prof. Nușfelean Ionela 

Parohia Română Ortodoxă Mărișelu- responsabil: prof. Nicoară Dorel 

         ●10 RESURSE MATERIALE –FINANCIARE 
 

Pentru perioada 01.09.2020- 31.08.2021, cheltuielile  materiale la nivelul Palatului Copiilor, se prezintă se prezintă astfel :      
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►OBIECTE DE INVENTAR : În valoare totală de 9200 lei (detaliate în raportul serviciului ,,Contabilitate,,) 

 

►INVESTIȚII:  

S-au achiziționat 10 buc laptopuri în valoare de 31525 lei. 

S-au achiziționat:-TV Samsung în valoare de 2800 lei  

                            -Xerox multifunctional în valoare de 6477 lei 

                            -Set microfon wirelles în valoare de 2761 lei 

                            -Videoproiector în valoare de 3699 lei 

      - Osciloscop digital RIGOL 18 canale în valoare de 3329 lei 

      -Generator de funcții RIGOL DG 1022Z în valoare de 2659 lei 

     -Robot AMICUS  Expert (tenis de masă) în valoare de 6895 lei 

       -Multifuncțională laser HP Laser Pro MFP A4 duplex în valoare de 2997,99 lei 

      -Lego MIDSTROMS EV3 în valoare de 2965,02 lei 

      -Aparat foto NIKON în valoare de 3999,99 lei 

      -Displaiy interactiv xTouch diagonala 65 inch în valoare de 7999,99 lei 

      -Boxă activă Yamaha în valoare de 2699 lei 

      -Table interactive IQBoard Foundation (2 buc.) în valoare de 6509,13 lei 

      -Tablete grafice Wacom cintiq (3 buc.) în valoare de 8496,60 lei 

S-au achiziționat licențe informatice în valoare de 8872 lei 

-4 licențe Windows 

-4 pachete licențe Office  

►Materiale sanitare/ curățenie: s-au achizitionat măști și dezinfectanți,materiale curățenie în valoare de 3500 lei. 
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►Materiale cercuri:s-a achizitionat materiale la cercuri in valoare de 827 lei.  

 

►Alte bunuri si servicii in valoare de 24550 lei (detaliate în raportul serviciului ,,Contabilitate,,)  

 

►Pregătire profesională : 1562 lei, s-au platit curs de SSM si PSI la Camera de Comert si Industrie. 

 

►Nu au fost efectuate cheltuieli de deplasare, competițiile specifice, fiind prorogate. 

 

► Cheltuieli utilități ( gaz, curent electric, telefon, internet, salubritate), servicii mentenanță soft contabilitate:  25079 lei 

 

►Materiale birotică: 992 lei. 

►Suma disponibilă în BT pentru cele 4 proiecte Erasmus: 391092,45 lei 

►S-a construit un foișor în grădina Palatului Copiilor Bistrița din materiale refolosite, utilizîndu-se pentru acoperiș și repere de asamblare suma 

de 1987 lei. 

►Găzduire și mentenanța site-ului Palatului Copiilor Bistrița- suma de 371 lei. 

 

►Întocmire ,,Analiza de risc,, de către o firmă specializată – suma de 1200 lei. 
 

►Au fost obținute prin sponsorizare (Fundația ,,Proelectron”), pentru amenajarea Cercului de electronică la început de an școlar : o ușă și un 

geam termopan (de la firma Terra Glass Bistrița S.R.L.), în valoare de : 636 lei, și suma pentru parchetul necesar în cercul de electronică, în 

cuantum de 940 lei. 

► Au fost efectuate de către Primăria Municipiului Bistrița, următoarele lucrări/servicii cu titlu GRATUIT, pentru Palatul Copiilor Bistrița: 

- toaletare copaci  ce prezentau risc pentru copiii participanți la activitățile instituției noastre; 

-demolarea remizei/șopron din curtea palatului; 

-asfaltarea curții palatului; 

-începerea lucrărilor de reabilitare a gardului împrejmuitor; 
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-verificarea centralei termice și a instalației de apă ; 

- construcția fundației foișorului; 

-donarea a 25 de măsuțe de plastic pentru activitățile în aer liber; 

-donarea de răsaduri de flori și arbuști pentru grădina palatului; 

         ●11 ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 
 

- reflectată prin activitățile cuprinse în parteneriatele încheiate cu unitățile școlare și prin cele cu instituții publice, fundații, ONG/uri:  

Participarea echipei de robotică Bolts&Gears ( constituită din cele două grupe de robotică de la P.C. Bistrița, la sesiuni de antrenament online, 

în vederea participării echipei, la competițiile naționale organizate în semestrul II. 

-Obținerea pentru proiectele echipei de robotică, prin Fundația ,,Proelectron “, de sponsorizări totale în valoare de 27.890 lei.  

-Procurarea de echipamente și materiale pentru echipa de robotică în cuantum de 5598 lei (obținuți în totalitate din sponsorizări). 

*(referințele sunt pentru perioada 1 sept. 2020 - 31 dec. 2020, pe anul calendaristic în curs, fiind în actualizare). 

- au fost organizate spectacole scurte / manifestări online : cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 

- În perioada 12-20  iulie 2020, colegii profesori ai P.C. Bistrița, au fost implicați în activitățile ,,Școlii de vară de la Mărișelu ,, ( Proiectul 

,,Veșnicie și copilărie pentru cei mai triști dintre noi,,_parteneri: Parohia ortodoxă Mărișelu, Școala Gimnazială Prisăcani_jud. Iași, IPJBN, 

Jandarmeria Bistrița, ISU Bistrița ) 

 
         ●12 IMAGINE, COMUNICARE, RELAŢII CU MASS-MEDIA 

- Există o procedură pentru furnizarea la timp și completă a informațiilor referitoare la activitatea Palatului Copiilor Bistrița; 

- Neajunsuri: lipsa actualizării site-ului unității școlare; comunicări sporadice pe rețelele sociale; 
 

- Au apărut articole în presa locală privind activitatea cercurilor: Creație literară, Pictură, Informatică. 
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- S-a editat numărul aniversar al Revistei ,,Poarta Stelară,, la aniversarea a 70 de ani de la fondarea instituției noastre. 

 

- În perioada iulie –august, la nivelul PC Bistrița, a avut loc o misiune de auditare din partea compartimentului ,,Audit,, al ISJBN, cu 

tematica ,,Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021,, misiune încheiată cu Raportul de audit public intern 

nr.4926/27.07.2021 

         ●13 DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE 

            - Lipsa de promovare și recunoaștere și recompensare (premiere) a elevilor cu rezultate deosebite; 

- Perceperea activității de ansamblu la nivelul comunității locale, sub nivelul  performanțelor reale, existente; 

            - Cooperarea transdisciplinară; 

- Perceperea activității de ansamblu la nivelul comunității locale, sub nivelul performanțelor reale, existente; 

- Mobilizarea elevilor la ședintele de cerc organizate în timpul semestrului ; 

- Lipsa spațiilor proprii pentru activitățile cercurilor de Dans modern și Dansuri populare, care îsi defășoară  activitățile  la Liceul cu Program     

  Sportiv și  respectiv Palatului Culturii Bistrița; 

- Neterminarea reabilitării gardului din fața instituției. 

         ● 14. ȚINTE PENTRU, ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
 Creearea unei oferte educaționale a Palatului, pentru an școlar 2021-2022,  în funcție de cerințele preferințelor elevilor; 

 Demersuri pe lângă factorii administrației locale pentru îmbunatatirea/remediere unor deficiențe ale clădirii,  în vederea obținerii autorizațiilor      

      PSI și sanitare. 

 Implicarea tuturor cadrelor didactice din Palatul Copiilor Bistrița, în programul național ,,Școala Altfel” și în proiecte ce vizează obținerea de   

donații / sponsorizări necesare activității de cerc; 

 Participarea /organizarea la competițiile/competițiilor specifice la nivel local, județean, regional și național/internațional, din calendarele  
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      competițiilor pentru semestrul II (participări indirecte/ online); 

 Marcarea prin acțiuni specifice a  sărbătorilor din perioada 2021-2022 (Ziua Educației, Ziua Națională a României, Sărbătorile de iarnă;      

Unirea    Principatelor, 1-8 Martie, Sărbătorile Pascale, Ziua Copilului); 

 Atragerea de fonduri pentru organizarea /derularea și implementarea proiectului regional ”Scrisori de mai”, și a Concursului Național de 

Fizică Aplicată ,,Universul Einstein”; 

 Implicarea mai activă a părinților în activitățile celor mici; 

 Promovarea activitatilor proiectelor Erasmus+ la nivel local, judetean și național; 

  Realizarea unei expoziții la nivelul P.C. Bistrița, cu rezultatele activității elevilor de la cercurile Palatului 

  Participarea cadrelor didactice la cursuri în vederea îmbunătățirii activității online și completarea creditelor profesionale. 

 Realizarea activităților pe module cât mai diverse și cu nivele diferite de dificultate. Obținerea de feedback constant prin chestionare și fișe                                     

       specifice. 

 Amenajarea spațiilor aferente clădirii. Reparații jgheaburi de scurgere a apei pt. a evita infiltrarea apei în fundația clădirii. Amenajarea în 

continuare a grădinii și spațiului verde aferent clădirii. Demersuri pentru construcția la nivelul mansardei clădirii a două săli cu destinație de 

spații de educație. 

 Revigorarea revistei Palatului „Poarta stelară” și publicarea unei antologii cu creațiile elevilor; 

 Organizarea de activități cu tematică computer science, în colaborare cu instituții de învățământ din Uniunea Europeană și nu numai. 

 Derularea și promovarea activităților din cadrul proiectului multianual și interdisciplinar, ,,Cultură și civilizație pe malurile Prutului”. 

 

*** Prezentul document, este realizat  pe baza rapoartelor de activitate pe semestrele I și II ale anului școlar 2020-2021, întocmite și asumate de 

cadrele didactice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul contabilitate.



30 
 

 


	Nr.  279 / 20.08.2021
	Elaborat şi prezentat: director prof. Dorel Nicoară
	Obiectivele strategice
	●1 ASPECTE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE ALE ACTIVITĂȚIILOR
	●37 de aplicaţii realizate de elevi, folosind platformele http://codeweek.eu/https://scratch.mit.edu/; ●10 de aplicaţii realizate de elevi în
	competiția  națională ,, SUPERCODERS”; ● Baza de date cu aplicaţiile parcurse şi proiectele realizate de 37 de elevi participanţi, în proiectul
	Materiale de prezentare , în limba engleza, a Romaniei, judeţului Bistriţa-Năsăud, oraşului Bistriţa, a Palatului Copiilor Bistriţa, a sistemului educațional din Romania - Proiect Erasmus+ KA229„HEALTHY AND SUSTENABLE”; ● Materiale de prezentare, in l...
	●Materiale de prezentare, in limba engleza, afise promotionale, LOGO-ul proiectului, aplicatii pe diferite teme de lucru - Proiect Erasmus+ KA229„Drinking Europe’s water”.
	●3 POPULAŢIA ŞCOLARĂ
	●5 FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI
	● 6 ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ
	● 7 MANAGEMENT ŞCOLAR
	●8 PROGRAME/PROIECTE DE INTERES INSTITUȚIONAL, LOCAL, JUDEŢEAN,
	NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
	15. SUPERCODERS - ateliere și concurs online de animație pentru copii- 13.10-18.12.2020 – național
	16. ORA DE NET- Concurs național-“GANDIREA CRITICĂ ÎN ERA DIGITALĂ. STOP ȘTIRILOR FALSE!” 05.10 – 11.12. 2020
	17. „Voluntar pentru educație” – județean
	1.  Europe Code Week – 10-25.10.2020 – internațional
	2.  Hour of Code - 07 - 13 decembrie 2020 – internațional
	●10 RESURSE MATERIALE –FINANCIARE
	●11 ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
	●12 IMAGINE, COMUNICARE, RELAŢII CU MASS-MEDIA

