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•Structura semestrului I- an școlar 2019-2020 -conform  Ordinul ministrului 
educației și cercetării științifice nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 

2019-2020 
 

•Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019; 
•Vacanța intersemestrială (de iarnă) – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – 

duminică, 12 ianuarie 2020 
în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, clasele din învățământul primar și 

grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. 
•Programul național „Scoala altfel”, pentru invatamântul gimnazial, liceal, 

profesional și postliceal se desfășoară în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 
2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la 

decizia unității de învățământ 
•Programul național „Scoala altfel”, stabilit în perioada 30 martie – 3 aprilie 

2020 
 



Statistica cuprinzând : 
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Managementul curriculum-ului 
Activitatea sem. I a avut la baza proiectul propus de Consiliul de Administraţie şi 
aprobat de Consiliul Profesoral 
S-au actualizat  structurile organizatorice 
S-a realizat baza de date, documentele curriculare bazate pe Lege a Educaţiei Naţionale 
şi alte documente care completează Legea 1/2011 
S-au întocmit rapoarte de analiză a activităţii desfăşurate pe parcursul semestrului a II-
lea, din anul şcolar 2018-2019  
Documentele de planificare şi proiectare didactică au fost întocmite în mod 
corespunzător 
Portofoliile cadrelor didactice au fost completate şi actualizate,  valorificând analizele 
de la nivelul catedrelor metodice şi iniţiativele profesorilor 
La nivelul catedrelor s-a realizat identificarea elevilor capabili de performanţă. Elevii 
selectaţi au fost pregătiţi în vederea participării la concursuri si olimpiade scolare 
prin colaborarea dintre diriginţi şi coordonatorul  de proiecte şi programe educative , a 
fost conceput un calendar al activităţilor extraşcolare 
Practica pedagogică pentru învățământul primar a elevilor de la profilul pedagogic s-a 
desfățurat la Şcoala de Aplicație a Colegiului Național „George Coșbuc” Năsăud (clasa a 
XIIP-a) iar pentru învățământul preșcolar s-a desfăşurat la Grădiniţa cu Program Prelungit 
Năsăud (clasa a XIP-a). De remarcat optimizarea acestei activitati, prin corelarea orarului 
metodiștilor cu orarul claselor și o mai bună colaborare a coordonatorilor cu profesorii 
metodiști și învățătoarele /educatoarele implicate; 



Repartiţia de ore s-a realizat la timp, respectându-se  principiul continuităţii, iar orarul  
s-a întocmit ţinând seama de ziua metodică a profesorilor metodişti 
În cadrul relaţiilor interumane din şcoală, direcţiunea a încercat să afirme un climat de 
respect reciproc şi colaborare 
Sub aspectul disciplinei şi a asumării de responsabilităţi profesorii şcolii s-au încadrat în 
cerinţele pretinse de legislaţia şcolară. Continuă totuşi să se manifeste unele carenţe, sub 
aspectul intrării la timp la ore, a ritmicităţii evaluării şi marcării la timp în cataloage a 
notelor şi absenţelor. 
Activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului de consiliere psiho-pedagogică a fost 
eficientă 
S-a stabilit proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021, proiect care a 
fost avizat de către ISJBN  

•25 locuri pentru  clasa pregătitoare 
•30 locuri pentru clasa a V-a 
• 56 locuri la clasa a IX-a specializarea matematică-informatică 
•56 locuri la clasa a IX-a specializarea filologie 
•28 locuri la clasa a IX-a specializarea științe ala naturii 
•28 locuri la clasa a IX-a specializarea învățători - educatoare    

 S-a stabilit Curriculum la decizia Școlii pentru pentru anul școlar 2020-2021, constând 
într-un număr de 67 de ore pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal. Urmează 
întocmirea Proiectul de Încadrare pentru anul școlar 2020-2021 pentru anul școlar și 
înaintarea lui spre aprobare Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud 

 



Managementul resurselor umane 
Încadrarea personalului unității s-a realizat prin respectarea  numărului de  
norme aprobate de către C.A. al ISJBN - 67,5 norme, pentru fiecare categorie de 
personal: 52,5 personal didactic, 9 personal nedidactic și 6 didactic auxiliar; 
S-a realizat baza de date referitoare la  personalul unității și s-a transmis la ISJBN 
S-au stabilit diriginţii la clasele a V-a , a IX-a. Aceştia şi-au planificat activităţile 
educative şcolare şi extraşcolare şi au prezentat conducerii şcolii la timp situaţiile 
solicitate 
Au fost sprijinite cadrele didactice pentru susţinerea activităţilor de formare şi 
perfecţionare 
La Colegiul Național “George Coșbuc” s-au derulat cursurile în cadrul proiectului 
“Curriculum relevant educație deschisă pentru toți”; în baza contractului încheiat 
pentru locație (două săli de curs) școala a beneficiat de accesul personalului 
didactic pentru participarea la acest curs cât și de dotările din cadrul proiectului 
(laptop, video-proiector, imprimantă, tablă interactivă) 
Activitatea de secretariat-contabilitate s-a desfăşurat în mod corespunzător pe 
baza sarcinilor prevăzute în fişa postului  
S-a completat în Sistem Informațional Integrat (SIIIR), datele referitoare la planul 
de școlarizare, datele referitoare la personal și formațiunile de studiu, precum și 
asocierea elevilor la acestea din urmă 
Activităţile de la biblioteca şcolii au fost eficientizate prin implicarea 
bibliotecarului școlar 



Managementul resurselor financiare şi materiale 

 
 
 

Situatia cu  privire la cheltuielile  materiale realizate pe semestrul I 2017-2018 
          In semestrul I,  anul scolar 2017-2018, respectiv incepind cu luna septembrie 2017  - luna  decembrie   2017,  am 
avut prevederi  bugetare in Bugetul Local dupa cum urmeaza : 
      -In perioada Septembrie – Decembrie 2017 ( luna septembrie 2017 care face parte din trimestrul III al anului 2017 + 
trimestrul IV ) +  Luna ianuarie 2018  am  avut un Buget de venituri si cheltuieli in suma de 1.795.000 lei din care 
Cheltuieli de personal  1.626.000 lei ,   Cheltuieli cu Bunuri si servicii  153.000 lei  ,6000 Burse  achitate pina la 
31.12.2017  
Tot in anul 2017 in trim.IV am achitat 5230 lei pentru elevii cu CES. 
 Din totalul  Cheltuielilor sus mentionate in luna ianuarie 2018 am achitat cheltuieli de  personal  in suma de 285.522 lei 
cu finantare de la  Bugetul de Stat prin ISJ B-N iar  prin Bugetul Local cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 33.683 lei 
 In anul 2017 –trim.II si  III am avut finantare din  Bugetul Local  suma de  345.000 LEI pentru Cheltuieli de capital, 
respectiv  - 325.000 lei pentru Constructii- Imprejmuire  partiala teren si  20.000 lei pentru Proiectare din care s-a 
achitat suma de 12.000 lei pentru: 
 –Intocmire documentatie de obtinere aviz  PSI si Scenariu de Securitate la incendiu  - pentru cladirea Scolii de 
Aplicatie.- 
-Intocmire documentatie pentru finalizarea lucrarilor ramase de executat la Sala de sport din incinta Scolii de Aplicatie –   
-Intocmire documentatie pentru imprejmuire partiala teren la Colegiul National „George Cosbuc „ Nasaud. 
S-a mai achitat suma de  cca 2.600 lei pentru avize   si bransamente apa,gaz. 
              Executia lucrarilor si plata acestora s-a facut in trim.IV 2017 
Pentru  executia lucrarilor de Imprejmuire partiala teren a fost alocata suma de 260.000 lei fara TVA  - respectiv 314.600 
lei din care am achitat pina la data de 31.12.2017suma de 302.547 lei ( 96.30%-grad de realizare lucrari) , raminind de 
executat  in anul 2018 lucrari in suma de 11.612 lei, pina la data de 30.05.2018.Lucrarile ramase de efectuat sunt finisaj  
soclu  gard,amenajare  teren-semanat gazon.Executia lucrarilor a fost sistata prin  Ordinul de sistare a lucrarilor 
nr.3161/28.12.2017  datorita  conditiilor nefavorabile- temperaturi scazute.   
 La Venituri proprii in perioada Septembrie – decembrie 2016 am incasat venituri in suma de  
3245 lei 
 De la Bugetul de stat am avut cheltuieli in perioada Septembrie – decembrie 2017 in suma de 77.900 lei  



Managementul dezvoltării şi relaţiilor comunitare 

S-a editat Anuarul liceului pentru anul școlar 2018-2019 
Colaborarea cu Primăria s-a desfăşurat în bune condiţii, şcoala noastră fiind sprijinită pentru 
finalizarea lucrărilor privind instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în Corpul A, 
necesar atât pentru creșterea siguranței elevilor cât și pentru desfășurarea în condiții optime a 
examenelor naționale; 
4 octombrie 2019, Ziua Școlii, a fost un prilej de promovare a imaginii școlii prin activițățile 
organizate; 
Clubul de Robotică “CyberSouls” a școlii, înființat în octombrie 2018, a fost admis în 
competiția First Tech Challenge România competiție care promovează educația STEM_Știință-
Tehnică-Inginerie-Matematică(coord. Lazăr M.)  
În perioada 7-11 noiembrie 2019 s-au derulat în școală activitățile din cadrul proiectului 
Erasmus+ “Teaching in the Digital Age”, prin participarea unui număr de 25 de elevi și 8 
profesori din cele 4 țări partenere –Italia, Polonia, Spania, Turcia  (coordonator prof. Strugar 
Simion, colaborator prof. Burduhos Corina) 
Activitatea desfășurată în Aula Colegiului, în luna octombrie, prin participarea 
Academicianului Prof. Dr. Dorel Banabic – Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca,  având ca 
tematică “Ingineria și tehnologia informației, meserii ale viitorului”, a fost de un real interes 
pentru elevii claselor cu specializarea matematică-informatică; 
Concertul de colinde a angajat elevi şi profesori din şcoală Corul elevilor de la profilul 
pedagogic, Corul Profesorilor CNGC coordonator prof. Pop Cornel, grupul de studenți de la 
Facultatea de Teologie_Cluj,  Ansamblul  “Măgureanu”, grupul folk “Armandia” , corul 
“Laudațio” și învitați de la C.N. “Andrei Mureșanu”-Dej 
S-a cooperat cu poliţia, jandarmeria şi pompierii pe linia  prevenirii şi combaterii violenţei şi 
absenteismului şcolar 
 



Diagnoza mediului extern și intern 

1.Analiza PESTE 

Context politic – ca instituție de interes comunitar, școala noastră își desfășoară activitatea în 
concordanță cu legislația școlară în vigoare și ținând seama de STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 
JUDEȚULUI, document asumat de Consiliul Județean BN, pentru perioada 2014- 2020, precum și de 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a orașului Năsăud. Suntem receptivi la nevoile și oportunitățile 
specifice localităților din zona Năsăudului 
Contextul economic : 
Unități economice cu peste 250 de angajați – 1; 
Unități economice între 50 și 249 angajați – 7; 
Unități economice între 10 și 49 angajați – 48; 
Există un număr important de unități economice mici (care au între 1 și 9 angajați) 
Contextul social – rata șomajului este de cca. 6%. Nu se înregistrează acte semnificative sub aspectul 
violenței și infracționalității 
Contextul tehnologic – zona beneficiază de cablu TV, internet, telefoniei fixă și mobilă  
Contextul ecologic  - Ținutul este o zonă submontană, traversată de râul Someșul Mare gradul de 
poluare fiind scazut. Școala participă la activități de voluntariat privind educația ecologică. 
 



2. Analiza SWOT 

Curriculum: 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Istoricul și prestigiul instituției, școala noastră 

este prețuită în mentalul colectiv al zonei;  

- Există material curricular (planuri de 

învățământ, programe școlare, ghiduri de 

aplicare, softuri educaționale); 

- Ofertă diversă pentru CDȘ; 

- Pregătire suplimentară pentru Evaluarea 

Națională, Bacalaureat și concursuri școlare; 

- Existența unui program de consultații pentru 

pregătirea candidațiilor pentru susținerea 

probelor de aptitudini în vederea admiterii la 

profilul pedagogic; 

- Insuficienta utilizare a materialelor didactice și 

a metodelor activ-participative în demersul 

didactic; 

- Slaba implicare a personalului didactic în 

realizarea de proiecte în vederea obținerii de 

finanțări; 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri  de formare și 

perfecționare (înscrierea la grade didactice); 

- acreditarea Colegiului ca centru de formare a 

personalului didactic pentru derularea 

programelor de formare organizate de CCD; 

- Existența site-urilor specializate în oferirea de 

materiale și softuri pentru cadrele didactice și 

elevi. 

- Proliferarea unui mediu negativ al educației 

informale, care promovează valori contrare celor 

încurajate de școală (îndeosebi prin intermediul 

anumitor programe de televiziune). 



Resurse umane : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Personal didactic calificat 100 %; 

- Cadre didactice bine pregătite, dedicate 

profesiei și apreciate în comunitate; 

- Participare bună la cursurile de perfecționare și 

formare continuă; 

- Colaborarea bună între compartimentele unității, 

între conducerea școlii și personalul școlii. 

- Câteva situații de cadre didactice cu norma 

didactică la mai multe școli; 

- Elevi cu părinți plecați în străinătate, care sunt 

lăsați în grija bunicilor sau a altor rude, care nu 

au un control eficient asupra lor; 

- Elevi care revin din străinătate și se 

acomodează cu dificultate (îndeosebi elevii care 

intră pentru prima dată într-o instituție școlară 

din România); 

- Insuficienta implicare a unor cadre didactice în 

activități extrașcolare și extracurriculare. 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri de formare care vizează 

îmbunătățirea competențelor personalului 

didactic; 

- Constituirea unui grup de cadre didactice în 

vederea întocmirii de proiecte prin care să poată fi 

accesate fonduri europene (în colaborare cu 

Primăria orașului Năsăud). 

- lipsa personalului didactic calificat, titular,  

specializarea pedagogie; 

- centralizarea excesivă în sistemul de 

învățământ a mobilității personalului didactic,  

datorată de cadrul legislativ existent (lipsa 

autonomiei școlii în selectarea personalului 

didactic) 



Resurse materiale și financiare : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Existența unei baze materiale bune, săli de clasă cu 

mobilier adecvat, laboratoare și cabinete; 

-Existența unui sistem de supraveghere audio-video 

centralizat în sălile de cursuri pentru desfășurarea în 

condiții optime a examenelor naționale (EN și BAC); 

-Existența unui sistem de supraveghere și monitorizare a 

siguranței școlii realizat de către o firmă specializată 

(Forța Zero); 

-Realizarea lucrărilor necesare la clădirea Școlii de 

Aplicație în vederea obținerii  autorizației de 

securitate la incendiu; 

- Sistem de încălzire eficient bazat pe centrala termica 

proprie; 

-Completarea resurselor financiare bugetare cu sume 

atrase de la agenți economici din zonă; 

-Implicarea Asociației de părinți “Virtus Romana 

Rediviva”,  în  colectarea unor fonduri în baza 

declarației 230  

- Insuficienta dotare cu materiale necesare bunei 

desfășurări a activității la anumite discipline (laboratorul 

de chimie-biologie); 

-  resurse financiare insuficiente pentru actualizarea 

dotărilor la nivelul tehnologiilor moderne, cu un ritm de 

uzură morală rapidă;  

-Nefinalizarea lucrărilor la sala de sport pentru ciclul 

primar; 

 

Oportunități Riscuri 

- Disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a 

venii în sprijinul școlii (primărie, agenți economici, ONG 

– uri) ; 

-Atragerea de resurse materiale și financiare prin proiecte 

realizate în colaborare cu instituții din Năsăud și zona 

Năsăudului; 

-Sprijinul primariei pentru finalizarea lucrarilor de la 

sala de sport pentru ciclul primar; 

-Posibilitatea amenajarii bazei sportive cu teren sintetic 

printr-un contract cu un agent economic/asociatie 

sportiva 

- Număr redus al firmelor private puternice din punct de 

vedere economic în zona Năsăudului; 

- Venituri mici la bugetul local al orașului Năsăud; 



Relații comunitare:        

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Implicarea elevilor și personalului didactic în 

activități din școală și comunitate, excursii, 

serbări, colectare de fonduri pentru persoanele 

defavorizate, acțiuni caritabile la Centrul de 

Protecție a Copilului; 

- Realizarea unor cursuri de formare la 

laboratoarele de informatică; 

- Implicarea elevilor și profesorilor școlii în 

derularea proiectelului Erasmus+ „Teaching 

in the Digital Age” desfășurat în perioada 

2019-2020;  

- desfășurarea de acțiuni comune, a elevilor și 

profesorilor din școală, cu instituții din localitate 

(Muzeul Grăniceresc, Biblioteca Orășenească, 

Asociatiunea ASTRA, etc.); 

- Insuficienta implicare a unor cadre didactice în 

activități extrașcolare și extracurriculare; 

- Inexistența unui parteneriat între școala 

noastră și o unitate școlară din altă țară 

Europeană; 

Oportunități Riscuri 

- Promovarea imaginii școlii la nivelul 

comunității; 

- Aplicarea pentru aprobarea altor proiecte 

europene finanțate; 

- Reorganizarea rețelei școlare care să permită 

o mai bună valorificare a nevoilor de formare 

a elevilor din zona Năsăudului; 

-Stagnarea activităților economice care 

determină limitarea finanțării și sponsorizării 

activităților educative din partea agenților 

economici, părinților și Primăriei orașului; 

- Creșterea numărului de elevi cu părinți care 

pleacă pe termen lung la muncă în străinătate, 

fapt ce tensionează și dezechilibrează 

comunicarea cu reprezentanții tutoriali și 

primăriile de care aparțin acești elevi. 



Mulţumesc, în numele conducerii unităţii, 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

pentru sprijinul acordat, pentru contribuţia şi  

implicare în buna desfăşurare a activităţii din primul 

semestru al anului şcolar 2019-20120 

 

 

Dir. Prof.  ANCA-MARIANA  CÂRCU 



• Rapoartele responsabililor de 
catedre/comisii metodice  

 
 
 

• Raportul de activitate  
al coordonatorului activităţilor 

cultural-educative şcolare şi extraşcolare 



Programul de activităţi pentru semestrul 

  

al II-lea 

 
  an şcolar 2019-2020 


