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Dezbătut și avizat în  Consiliul Profesoral din 23.02.2022 
Aprobat în Consiliul de Administrație din _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

    Raportul activităţii desfăşurate în semestrul I  

                  an şcolar 2021 -2022  
1. Anul  școlar este structurat pe două semestre, 34 de săptămâni : 

Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (13 septembrie 2021 - 14 ianuarie 2022)  

Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (17 ianuarie -10 iunie 2022)  

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:  

 Vacanța forțată (23 octombrie 2021 – 7 noiembrie 2022)  

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2021 - 2 ianuarie 2022) 

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022)-învățământ primar 

Vacanța de primăvară (15 aprilie- 01 mai 2022) 

o Paștele Catolic (17 aprilie)  

o Paștele Ortodox (24 aprilie)  

Vacanța de vară (11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile 

anului școlar 2021-2022).  

           Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din 

învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 

mai 2022.Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie 

la data de 3 iunie 2022. 

 

2. Statistica cuprinzând  rezultatele la învăţătură şi starea disciplinară 
        Statistica cuprinzând rezultatele la învăţătură (anexa 1) şi starea disciplinară, 

precum şi mişcarea elevilor (anexa 2) .  

 

 

http://www.gcosbucnasaud.ro/
mailto:colegiulcosbucnasaud@yahoo.com


2 
 

3. Managementul curriculum-ului 
      Activitatea desfăşurată în primul semestru a avut la bază proiectul propus de Consiliul 

de Administraţie şi aprobat de Consiliul Profesoral. S-au actualizat noile structuri 

organizatorice: Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Calitate, 

Consiliul Elevilor, Consiliul reprezentativ al părinţilor și toate celelalte comisii care 

funcţionează la nivelul şcolii.  

S-a realizat baza de date, documentele curriculare bazate pe Lege a Educaţiei 

Naţionale şi alte documente care completează Legea 1/2011. Curriculum-ul la decizia 

şcolii a fost stabilit şi aplicat în funcţie de oferta profesorilor, opţiunile elevilor şi acordul 

părinţilor.  

Documentele de planificare şi proiectare didactică au fost întocmite în mod 

corespunzător, în concordanţă cu curriculum naţional şi cu programele şcolare.  

Cadrele didactice au participat la consfătuirile organizate de către ISJBN pe 

discipline de studiu. Proiectarea didactică şi planurile de lecţii au fost întocmite conform 

metodologiei, pe unităţi de învăţare şi cu resurse procedurale;  

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 ,elevi 

care fac parte din grupele de excelență de la diverse discipline(anexa 3) ;  

La nivelul unităţii prin colaborarea dintre diriginţi şi coordonatorul de proiecte şi 

programe educative , a fost conceput un calendar al activităţilor extraşcolare în a cărui 

componenţă sunt precizate activităţi extracurriculare de tipul campaniilor de informare, 

evenimentelor naţionale și județene;  

S-au desfăşurat de către diriginţi şi ceilalţi profesori din şcoală o serie de activităţi 

cultural-educative. Un rol esenţial în coordonarea acestor activităţi l-a avut profesoara 

Harapașcu Sofia – coordonatorul de proiecte si programe educative (anexa 4);  

Practica pedagogică pentru învățământul primar a elevilor de la profilul pedagogic  

s-a desfășurat la Şcoala de Aplicație a Colegiului Național „George Coșbuc” Năsăud 

(clasa a XI-aP) și la Grădiniţa cu Program Prelungit Năsăud (clasa a XII-aP).   

Coordonatorii de practică, prof. Daniel Pavelea şi prof. Anamaria Toderic au coordonat 

întreaga activitate. De remarcat o mai bună colaborare a coordonatorilor cu profesorii 

metodiști și învățătoarele/educatoarele implicate; 

În decembrie 2021,directorii școlii au participat la Conferința Națională a Asociației 

colegiilor și liceelor pedagogice ,prilej cu care a fost actualizată și baza de date a 

membrilor ANCLP.  

Repartiţia de ore s-a realizat la timp, respectându-se principiul continuităţii, iar orarul 

s-a întocmit ţinând seama de situaţiile speciale ale unor colegi (profesori navetişti, 

metodiști ISJ,mentori de practică pedagogică ,profesori cu norma în două sau mai multe 

unități);  

În cadrul relaţiilor interumane din şcoală, conducerea s-a străduit să instituie un 

climat de respect reciproc şi de colaborare. Apreciem că sub aspectul disciplinei şi a 

asumării de responsabilităţi profesorii şcolii s-au încadrat în cerinţele pretinse de 

legislaţia şcolară. Continuă însă să se manifeste carenţe sub aspectul intrării la timp la 
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ore, ritmicităţii evaluării şi marcării la timp în cataloage a notelor şi absenţelor. Aceste 

aspecte generează probleme pentru diriginţi, care nu pot sesiza părinţii în timp util în 

cazul unor situaţii critice şi drept urmare , nu se pot lua măsuri optime pentru soluţionarea 

problemelor.  

Serviciul pe şcoală , deși a fost susținut de întreg personalul unității, a fost ineficient,  

în incinta instituției  reușind să pătrundă diverși indivizi fără ca profesorii noștri de 

serviciu să știe. Deși înțelegem că profesorul respectiv poate avea ore în mai multe 

corpuri de clădire, dorim să menționăm că este nevoie de mai multă responsabilitate în 

îndeplinirea acestei sarcini de serviciu; 

Sunt necesare intervenţii din parte diriginţilor şi a întregului personal pentru o mai 

bună supraveghere a elevilor în vederea evitării unor comportamente ce duc la distrugeri 

de diverse bunuri din şcoală (îndeosebi la grupurile sanitare, mobilier şcolar, etc.) dar și la 

apariția fenomenelor de bullying. 

Anul școlar a debutat cu o serie de măsuri organizatorice impuse de pandemie 

(circuite de intrare-ieșire, pauze decalate ,ore cuplate pentru aceeași disciplină ,evitarea 

deplasărilor elevilor prin școală ,purtarea permanentă a măștii, supravegherea strictă a 

elevilor în pauze ,etc.) ,măsuri care ne-au îngreunat tuturor activitatea dar pe care am fost 

obligați să le respectăm în vederea asigurării unui oarecare climat de siguranță ;  

La finalul lunii octombrie am intrat într-o vacanță forțată de două săptămâni,acest 

lucru  ducând la mari neajunsuri în ceea ce privește pregătirea pentru susținerea tezelor 

dar și efectuarea concediul nostru.  

  Situația privind vaccinarea personalului unității precum și stocurile de măști și 

materiale dezinfectante se regăsește în anexa 5. 

S-a continuat acordarea cu contract de comodat a 14 laptopuri dintre care 10 pentru 

profesori, 3 pentru învățătoare și unul pentru informatician;  

Proiectul  nr. 145078 cu titlul „Infrastructura TIC pentru o educație a viitorului” care 

a fost depus la data de 06/11/2020, a fost aprobat cu statusul de rezervă ,motivul invocat 

fiind lipsa resurselor financiare; 

Activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului de consiliere psiho-pedagogică a fost 

eficientă prin implicarea doamnei profesoare Ioana Călugăru care a desfășurat activităţi 

de consiliere individuală şi de grup a copiilor şi adolescenţilor şi a avut discuţii cu părinţii 

și diriginții/învățătoarele în probleme legate de comunicare, conflicte, probleme afective 

şi de abandon şcolar. (anexa 9) 
A fost întocmit proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023, 

proiect care a fost avizat de către ISJ-BN. În anul școlar următor sunt prevăzute: 25 locuri 

pentru clasa pregătitoare, 28 locuri pentru clasa a V-a, 26 locuri la clasa a IX-a 

specializarea matematică-informatică, 52 locuri la clasa a IX-a specializarea filologie, 52 

locuri la clasa a IX-a specializarea științe ala naturii , 24 locuri la clasa a IX-a 

specializarea învățători – educatoare și 24 locuri la clasa a IX-a specializarea educator –

puericultor. 

Ținând cont de specializările claselor, opțiunile elevilor și ale părinților s-a stabilit 

Curriculum la decizia Școlii pentru anul școlar 2022-2023, acesta constând într-un număr 

de 67 de ore repartizate conform anexei 6.  
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S-a întocmit Proiectul de Încadrare pentru anul școlar 2022-2023, proiect care a fost  

aprobat de către Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud .Funcționăm cu un număr de 

72,88 norme. Am solicitat și am obținut întregirea normei de administrator patrimoniu a 

d-nului Marian Roș ,capitol la care am fost deficitari de prea multă vreme. 

 

4.Managementul resurselor umane 

Încadrarea personalului unității s-a realizat prin respectarea numărului de norme 

aprobate de către C.A. al ISJBN, pentru fiecare categorie de personal,respectiv 72,88 

norme din care 57,38 personal didactic, 6,5 - personal didactic auxiliar, 9 - personal 

nedidactic.  

Baza de date referitoare la personalul unității s-a transmis la ISJBN;  

Personalul şcolii a efectuat controlul medical anual, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

S-au stabilit diriginţii la clasa a V-a și la clasele a IX-a, solicitările cadrelor didactice 

pentru această funcție fiind dezbătute în Consiliul Profesoral și hotărâte în Consiliul de 

Administrație. Învățătoarele și diriginții şi-au planificat activităţile educative şcolare şi 

extraşcolare şi au prezentat conducerii şcolii la timp situaţiile solicitate;  

În semestrul I al acestui an școlar au revenit la catedră profesorii Haitonic Ana și 

Haitonic Ioan (fizică), și-a completat norma prof. Coman Samuel și s-a titularizat pe orele 

de limba latină prof. Crișan Laura; 

La nivelul catedrelor s-a manifestat preocuparea pentru utilizarea unor strategii de 

predare eficientă, ţinându-se seama de resursele disponibile din şcoală;  

Au fost sprijinite cadrele didactice pentru susţinerea activităţilor de formare şi 

perfecţionare, 12 profesori au urmat diverse cursuri de perfecționare.  

Activitatea de secretariat-contabilitate s-a desfăşurat în mod corespunzător pe baza 

sarcinilor prevăzute în fişa postului, deși modificările legislative privind modul de 

acordare a burselor școlare a creat un volum mare de muncă și de ore peste program. S-au 

acordat 476 de burse dintre care 437 de merit, 7 de studiu, 21 de orfani, 4 medicale și 7 de 

ajutor social (51,1% dintre elevi sunt bursieri); 

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; 

 La final de decembrie a fost organizat Concertul de Colinde unde Corul 

profesorilor Colegiului a fost la mare înălțime alături de ceilalți invitați. Reprezentanți ai 

întregii comunități au fost de față ceea ce ne-am făcut să înțelegem încă o dată  că suntem 

prețuiți în arealul nostru :inspectorul școlar general ,inspectori școlari ,directori de 

instituții ,reprezentanți ai ASTREI,consilieri locali,consilieri județeni ,reprezentantul 

primarului,preoți ai mai multor culte-toți aceștia ne-au fost alături în acea seară minunată 

de decembrie. 
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5.Managementul resurselor financiare şi materiale 

S I T U A T I E 

Cu privire la cheltuielile realizate pe semestrul I an școlar 2021-2022 

Perioada 01.09.2021– 31.12.2021 

 

În semestrul I, anul școlar 2021-2022, respectiv incepând cu luna SEPTEMBRIE 

2021 am avut prevederi bugetare după cum urmează :  

DIN BUGETUL LOCAL :  

In perioada Septembrie 2021 – 31.12.2021 am avut un Buget de venituri si 

cheltuieli de la Bugetul Local dupa cum urmeaza :  

Cheltuieli cu Bunuri si servicii Plan 260.000 lei.  

Burse Buget Local Plan 218.000 lei, plati efectuate in perioada susmentionată in 

suma de 133.836 lei din care –20.178 lei la invatamintul gimnazial si 113.836 lei la 

învatamânt liceal.  

Asistenta sociala- elevi cu CES- 5.000 LEI - Plan anual iar plati efectuate -1.790 lei 

reprezentind norma zilnica de hrana lunar si suma 1/2 cuvenita pentru cazarmanet .  

Plata pentru septembrie – decembrie 2021 achitat 1.484 normă de hrană și 306 

cazarmament.  

Din suma alocata pentru Bunuri si Servicii am asigurat plata utilitatilor gaz, 

en.electrica, apa, salubrizare si alte materiale pentru intretinere si functionare precum si 

prestari de servicii. Cheltuielile detaliate pe articole si alieniate sunt:  

La furnituri de birou 20.01.01 am achitat in aceasta perioada suma de 6.826 lei. 

La materiale de curatenie 20.01.02 am achitat suma de 11.884 lei  

S-au achitat facturile la gaz si energie electrica-20.01.03- in suma de 60.611 lei,  

din care : 10.056 energie electrică și 50.555 gaze naturale.  

Apa, canal,salubritate -20.01.04– 13.875 lei – august decembrie 2021. 

Telefon, internet -20.01.08–suma de 5.208 lei  

Cheltuieli cu prestari servicii si materiale de functionare art. 20.01.09 – 26.441 lei 

(abonament legislatie, abonament Rasunetul , Forta zero, Prosoft, Compania de 

informatica Neamt, procurari de materiale pentru intretinere etc ),  din care 14.648 lei 

sistem securitate internat FORTZA ZERO, 1825 lei prestări servicii SSM. 

La alte cheltuieli cu bunuri si servicii art.20.01.30 suma de - 44.235  Lei din care : 

s-au achitat materiale pentru intretinere si functionare in suma de 17.339 lei , confecții 

metalice și copertine Școala de Aplicație și Sala de Sport, intrare de platou clădire sediu – 

3.810 lei dezinfecție deratizare, 3.750 lei verficare centrale termice, 8250 lei reparații 

instalație electrică internat și sediu, 1.360 lei achitat vizite medicale pentru personalul 

unității și 2.003 lei verificat și încărcat instinctoare. 

La reparații curente -20.02– am achitat suma de 84.608 lei lei-reprezentind :  

- reparații hol intrare de pe platou și zugrăvit 9.997 lei; 

- reparat și zugrăvit 5 săli de clasă și parchetat – 61.070 lei; 
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- reparat acoperiș sala de sport aplicație – 4.658 lei; 

- zugrăveli și reparații și vopsitorii laborator chimie – 8.883 lei 

S-au achiziționat obiecte de inventar 20.05.30-in valoare de 45.709 lei din care: 

- 10.000 lei mobilier sală de sport Aplicație; 

- 10.898 lei scaune și catedră laborator chimie; 

- 17.280 lei mese laborator chimie; 

- 499 lei frigider pentru teste salivă; 

- 2.498 lei videoproiector  - catedră limba engleză; 

- 4.533 lei calculator secretariat și laptop direcțiune. 

 Tot în perioada septembrie – decembrie 2021 am achitat deplasări -20.06.01-in 

suma de 1.276 lei.  

Cărti si publicatii suma de -20.11 - 5.999 lei  

La alte cheltuieli aprobate prin dispozitii legale 20.30.30- am achitat suma de 

13.653 lei din care:  

-  naveta cadrelor didactice pentru perioada septembrie – decembrie 2021 – 9.571 lei.  

- carnete elevi – 2.824 lei 

- 1258 lei reparat multifuncțional sala profesorală 

 La cheltuieli de capital am avut alocată suma de 150.000 lei de la Primăria Orașului 

Năsăud, din care s-a achitat suma de 149.307 lei pentru lucrări de finalizare sala de sport 

aplicație.  

 Finanțarea complementară de la Primăria Orașului Năsăud pe anul 2021 s-au primit 

următoarele sume: 

- 70.000 lei din care: 

o 40.000 lei navetă cadre didactice; 

o 5.000 lei analize medicale obligatorii 

o 25.000 lei obiecte de inventar (laborator chimie) 

 Venituri proprii sept 2021- decembrie 2021  s-au încasat venituri  de 2.890 lei. 

 Cheltuieli din venituri proprii -  am achitat suma de 6.404 lei din care:  

 - 2.524 lei 50% din veniturile încasate virate la Primăria Năsăud, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

- 3.880 lei achitat parțial lucrare reparații instalație electrică subsol arhivă.  

 Bugetul de stat: cheltuieli de personal 01.09.2021 – 31.12.2021 – deschideri de 

credite bugetare 1.799.559 lei, din care am achitat salarii în sumă de 1.799.559 lei. 

 Din bugetul de stat avem finanțare pentru asistență socială  

-  navetă elevi 19.221 lei , 01.09.2021 – 31.12.2021 

- 1500 lei materiale examene naționale; 

- 2.660 lei deplasări examene naționale. 

Alte cheltuieli art. 59.00 am achitat suma de 76.521 lei din care: 

- bursa „bani de liceu” 42.273 lei 
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- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 34.248 lei. 

Cheltuielile susmenționate au fost efectuate cu respectarea încadrării pe articole și 

alineate în conformitate cu prevederile bugetare aprobate. 
6.Managementul dezvoltării şi relaţiilor comunitare 

 Cooperarea cu Primăria s-a desfăşurat în condiţii excelente, şcoala noastră fiind 

sprijinită financiar pentru a-şi derula activităţile propuse și pentru a moderniza și dota 

laboratorul de chimie-biologie. De asemenea a fost achiziționată un copiator 

multifuncțional de mare capacitate (sala profesorală); 

 În semestrul I al anului școlar 2021-2022, s-a realizat securizarea corpului  B prin 

montarea unor camere de supraveghere monitorizate (Fortza Zero). 

 Au fost achiziționate cărți de specialitate pentru clasele profilului pedagogic în 

valoare de 2.000 lei – dotare bibliotecă școlară; 

 În corpul A a fost reabilitată intrarea dinspre curte (tencuit, zugrăvit, aplicare 

baomit); 

Clubul de Robotică “CyberSouls” a școlii a obținut o reală susținere, prin 

sponsorizări, din partea Asociației de părinți VRR, S.C. Marecom, S.C. Dimex, S.C. 

Influent, făcând astfel prezentă școala în comunitate (coordonatori prof. Lazăr Marius și 

Cârcu Anca).  

  Pentru a sărbători Ziua școlii (4 octombrie) un grup de elevi a realizat un film 

constând într-o serie de interviuri a unora dintre profesorii noștri. De asemenea, a fost 

realizată de către catedra de istorie o prezentare Power Point pe care diriginții au 

distribuit-o la clase. Linkul filmulețului poate fi accesat la adresa  

https://www.facebook.com/cngcosbuc/videos/564519151431017 

 S-a cooperat bine cu poliţia, jandarmeria şi pompierii pe linia prevenirii şi 

combaterii violenţei şi absenteismului şcolar, încheindu-se noi contracte de colaborare 

între şcoala noastră şi toate aceste instituţii. Reprezentanţi ai poliţiei au fost prezenţi și au 

desfășurat diverse activităţi în şcoală,pentru a prezenta  materiale de informare care 

vizează siguranţa şi sănătatea elevilor („Necunoașterea legii nu te absolvă de a suporta 

consecințele ei” -  prezentare comisar de poliție Sângeorzan Ramona, biroul siguranță 

școlară. 

 În ceea ce privește derularea proiectelor Erasmus în 21-27 noiembrie2021 a avut 

loc prima mobilitate a proiectului ”We will build a new school with smart technology”și 

am avut ca oaspeți elevi și profesori din Polonia,Italia și Turcia. Cei din Macedonia de 

Nord nu au putut participa fizic dar ne-au fost alături prin intermediul canalelor 

electronice de comunicare. Ne-au fost oaspeți 6 profesori și 17 elevi .Mulțumesc pe 

această cale echipei de proiect(coordonator-prof.Simion Strugar,pers.de contact-

prof.Camelia Berceni,membri-prof.Steluța Vîju și prof.Speranța Cira,contabil-ec.Voichița 

Tomi, secretar-ec.Dorina Tămaș),tuturor celor care s-au implicat și ne-au sprijinit și mai 

ales celor 25 de elevi români care au derulat întreaga activitate. 

https://photos.google.com/share/AF1QipN4MGaRtbD3rRnvG-

https://www.facebook.com/cngcosbuc/videos/564519151431017
https://photos.google.com/share/AF1QipN4MGaRtbD3rRnvG-Ik5ppUUZCUFlvgVY7amsWpBq4ImMouSPccqEHqSxzPoXSfGg?key=WktfUXYtTm9hZzdnZ1lVcEl4WDczbW1BeHFYT1p3
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Ik5ppUUZCUFlvgVY7amsWpBq4ImMouSPccqEHqSxzPoXSfGg?key=WktfUXYtTm9

hZzdnZ1lVcEl4WDczbW1BeHFYT1p3 

 La final de semestru am aplicat la clasele V-XII, un chestionar de feedback 

(conform metodologiei nou apărute) în scopul analizării și reglării  relației profesor – elev 

la nivel de clasă. 

 În ceea ce privește semnarea condicilor de prezență de către personalul didactic, în 

urma analizei deficiențelor constatate (în Consiliul Profesoral anterior) situația s-a 

îmbunătățit simțitor. 

          Mulţumesc, în nume personal ,domnului prof.Adrian Pavelea pentru totala sa 

implicare în bunul mers al școlii și pentru maniera în care a știut să construiască și să 

mențină unită echipa de conducere.  

     Mulțumesc în numele conducerii școlii , personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic pentru contribuția și  implicarea în buna desfăşurare a activităţii din primul 

semestru al anului şcolar 2021-2022.   

Prezentarea detaliată a activităţilor desfăşurate este precizată în rapoartele 

responsabililor de catedră precum şi în raportul de activitate al coordonatorului 

activităţilor cultural-educative şcolare şi extraşcolare.            

7. Diagnoza mediului extern și intern 
7.1. Analiza PESTE  

7.1. 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 2021-2020, precum și de STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ a orașului Năsăud. Suntem receptivi la nevoile și 

oportunitățile specifice localităților din zona Năsăudului, spațiu de proveniență a 

elevilor din unitatea noastră.  

Context economic : 

o Unități economice cu peste 250 de angajați – 1; 

o Unități economice între 50 și 249 angajați – 7; 

o Unități economice între 10 și 49 angajați – 48; 

o Există un număr important de unități economice mici (care au între 1 și 9 angajați).  

Zona se caracterizează printr-o migrație masivă a forței de muncă în diferite țări din 

Europa (Spania, Italia, Irlanda, etc.). Acest aspect facilitează repatrieri financiare 

semnificative pentru cei rămași acasă, dar conduce și la aspecte negative în ceea ce 

privește populația școlară (plecări în străinătate, situații de abandon școlar, scăderea 

gradului de supraveghere și îndrumare din partea familiei).  

https://photos.google.com/share/AF1QipN4MGaRtbD3rRnvG-Ik5ppUUZCUFlvgVY7amsWpBq4ImMouSPccqEHqSxzPoXSfGg?key=WktfUXYtTm9hZzdnZ1lVcEl4WDczbW1BeHFYT1p3
https://photos.google.com/share/AF1QipN4MGaRtbD3rRnvG-Ik5ppUUZCUFlvgVY7amsWpBq4ImMouSPccqEHqSxzPoXSfGg?key=WktfUXYtTm9hZzdnZ1lVcEl4WDczbW1BeHFYT1p3
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Potențialul economic al zonei poate fi valorificat din perspectiva turismului 

(proximitatea Munților Rodnei și Țibleș), precum și obiective cu valență istorică și 

culturală. 

Context social – rata șomajului este de cca. 6%. Nu se înregistrează acte semnificative 

sub aspectul violenței și infracționalității. Mediul urban este precar sub aspectul ofertei 

de evenimente culturale de calitate.  

Context tehnologic – zona beneficiază de cablu TV, internet, telefoniei fixă și mobilă 

de la mai mulți furnizori. În oraș și în majoritatea localităților limitrofe există racordare la 

apă curentă, canalizare, energie electrică. Accesul în localitate se realizează cu 

microbuze, tren și automobile personale.  

Context ecologic  - conform datelor furnizare de Agenția pentru Protecția Mediului se 

evidențiază tendința generală de diminuare a emisiilor de poluați în atmosferă. Ținutul 

este o zonă submontană, traversată de râul Someșul Mare. Școala participă la activități 

de voluntariat privind educația ecologică. În general nivelul curățeniei este bun, zona 

nefiind poluată.  

7.2. Analiza SWOT 

Curriculum: 

Puncte Tari Puncte Slabe 

-Istoricul și prestigiul instituției, școala noastră este 

prețuită în mentalul colectiv al zonei;   

-Există material curricular corespunzător pentru 

fiecare nivel de școlarizare ; 

-Ultima medie de admitere a avut  valori mari pentru 

unele specializări (8,40 Științele naturii); 

-Ofertă diversificată pentru CDȘ;  

-Colaborare eficientă între cadrele didactice din 

școală pentru eficientizarea 

procesului de învățare-evaluare.  

 -Participarea profesorilor la cursurile  

CRED ,de evaluator ,de mentorat ,etc(12 profesori) 

-Înscrierea în Corpul Național al profesorilor 

Evaluatori  

-Insuficienta utilizare a  metodelor activ participative 

în demersul didactic;  

-Slaba implicare a personalului didactic în realizarea 

de proiecte în vederea  

obținerii de finanțări;  

--Ultima medie de admitere a avut  valori mici 

specializarea matematică-informatică (5,20); 

-Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 

desfășurarea activității cu elevii cu CES sau ADHD.  

-Insufienta cunoaștere a legislației școlare de către 

profesorii noștri. 

-60% dintre elevii de nivel liceal sunt navetiști 

(Anexa 7) 

-186 de elevi din 930 fac parte din grupuri 

vulnerabile (orfani, familii monoparentale, reveniți 

din străinătate, cu CES, etc.) – Anexa 8  

Oportunități Riscuri 
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-Participarea la cursuri  de formare și perfecționare 

precum și înscrierea la grade didactice ;  

-Valorificarea ofertei CCD – ului; 

- Corelarea Curriculum-ului la dispoziția școlii cu 

nevoile în schimbare ale elevilor -Existența site-

urilor specializate în oferirea de materiale și softuri 

pentru cadrele didactice și elevi.  

-Instruirea  profesorilor  în  vederea  

realizării lecțiilor online . 

- Instabilitatea legislației școlare; 

- Proliferarea unui mediu negativ al educației 

informale, care promovează valori contrare celor 

încurajate de școală (îndeosebi prin intermediul 

anumitor programe de televiziune). 

- Menținerea vechilor programe la nivel liceal desi 

au fost schimbate programele pentru ciclurile primar 

și gimnazial. 

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; 

- Implicare eficientă în activitatea școlii a 

consilierului școlar și a medicului școlar; 

- Colaborarea bună între compartimentele unității, 

între conducerea școlii și personalul școlii. 

- Câteva situații de cadre didactice cu norma 

didactică în mai multe școli și cadre didactice 

navetiste (acest aspect limitează implicarea în 

desfășurarea unor activități din școală); 

- Elevi cu părinți plecați în străinătate 

- 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,  pentru 

predarea specialităților învățământului  pedagogic; 

- 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 în toate cele 3 corpuri 

ale instituției ; 

- Existența unui sistem de supraveghere și 

monitorizare a siguranței școlii realizat de către o 

firmă specializată (Forța Zero); 

- Sistem de încălzire eficient bazat pe centrală 

termică proprie; 

- Implicarea Asociației de părinți “Virtus Romana 

Rediviva”în dotarea cu  aparatură necesară 

- Insuficienta dotare cu materiale necesare bunei 

desfășurări a activității la anumite discipline; 

-  Resurse financiare insuficiente pentru actualizarea 

dotărilor la nivelul tehnologiilor moderne, cu un ritm 

de uzură morală rapidă;  

-10 săli de clasă din corpul A necesită modernizare 

cât mai urgentă. 

-Nu există laborator de biologie în școală. 
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desfășurării activităților școlare(3 videoproiectoare); 

Oportunități Riscuri 

- Disponibilitatea unor instituții de a veni 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; 

- Derularea de activități educative în baza colaborării 

și susținerii de către Primăria orașului și a Casei de 

Cultura „Liviu Rebreanu” din Năsăud ; 

- Posibilitatea amenajării bazei sportive cu teren 

sintetic printr-un contract cu un agent 

economic/asociație sportive 

-Implementarea proiectului de 

reabilitare,modernizare,extindere și dotare a CNGC. 

- Număr redus al firmelor private puternice din punct 

de vedere economic în zona Năsăudului; 

- Venituri mici la bugetul local al orașului Năsăud; 

-Fonduri insuficiente pe proiecte de mare anvergură 

la ministerele de resort. 

 

Relații comunitare:        

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Implicarea elevilor și personalului didactic în 

activități din școală și comunitate; 

- Implicarea elevilor și profesorilor școlii în 

derularea proiectului Erasmus
+
 „We will build a new 

school with smart technology” desfășurat în 

noiembrie 2021 ; 

-Organizarea Concertului de Colinde din decembrie 

2021; 

-desfășurarea de acțiuni comune, a elevilor și 

profesorilor din școală, cu instituții din localitate 

(Muzeul Grăniceresc, Asociatiunea ASTRA, etc.); 

- Insuficienta implicare a unor cadre didactice în 

activități extrașcolare și extracurriculare; 

- Inexistența unei acreditări pe proiecte Erasmus; 

-Insuficienta colaborare cu alte școli din oraș și 

inexistența unor colaborări cu alte școli din județ și 

din țară. 

 

 

Oportunități Riscuri 

- Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității 

prin presa județeană site-ul școlii și primăriei, 

televiziunea locală și județeană, publicații; 

- Aplicarea pentru aprobarea altor proiecte europene 

finanțate; 

- Încheierea de contracte în calitate de Bază de 

Practică Pedagogică cu facultăți și universități din 

zonă. 

Realizarea unor cursuri de formare la laboratoarele 

de informatică, prin implicarea personalului școlii 

pentru beneficiari din Năsăud și 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. 

 

 

 

Director, 

Prof. Steluța Reghina Vîju 


