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I. CONTEXTUL NAŢIONAL AL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL DIN 

ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA DEZIDERATELOR EUROPENE 

PENTRU PERIOADA 2021 – 2027;Programul Operațional Educație și 
Ocupare 

                     Din perspectiva capitalului uman, viziunea națională la orizontul anului 

2027 este de a crea „O Românie mai socială cu acces egal la ocupare durabilă, de 

calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii, stimulativ pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, o societate bazată pe solidaritate și condiții de 

viață mai bune pentru toţi cetățenii”. 

          Viziunea de dezvoltare a resurselor umane prin intermediul POEO este construită 

pe 2 obiective majore: 

 „Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului 

și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru 

resursa de forță de muncă” 

  „Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde 

cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la 

educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții”. 

                  Astfel, Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice 

potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de 

educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării 

competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Documentul programatic România 

Educată – viziune și strategie 2018-2030 a stat la baza Strategiei POEO prin 

reflectarea transversală a celor 3 piloni și anume: 

 personalizarea și asigurarea calității pentru toți elevii/studenții;    

 flexibilizarea sistemului de educație, pentru a răspunde în mod concret 

caracteristicilor beneficiarilor și actorilor implicați           precum şi 

adaptarea sistemului la schimbările externe și tendințele viitorului. 

          Agenda pentru competențe România 2025 are patru direcții de acțiune: 

 îmbunătățire a ofertei de programe de educație și formare profesională de 

calitate,    relevante și coerente;â 

  dezvoltare și actualizare competențe pentru cei cu calificare scăzută sau 

aflați în căutarea unui loc de muncă; 

  furnizare de competențe relevante în raport cu evoluțiile tehnologice și 

societale; 

  îmbunătățirea colectării, utilizării și diseminării sistematice a datelor și 

informațiilor în   materie de competențe. 

         Noua strategie de creștere europeană prevedere o Europă neutră din punct 

de vedere climatic până în 2050 și presupune schimbări semnificative în România 

prin eforturi economice susținute și asigurarea condițiilor pentru ca nimeni să nu 

fie lăsat în urmă: educație  și oportunități pentru copii și tineri, bunăstare pentru 

cei care muncesc, integrare pentru cei care încă nu au un loc de muncă. 
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                 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este prezentă în POEO care va 

crea premisele pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

ONU prin promovarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii, 

promovarea egalității de gen, promovarea unei creșteri economice susținute, 

favorabile incluziunii și durabile, a ocupării forței de muncă depline și productive, 

precum și a muncii decente pentru toți și reducerea inegalităților. 

            În contextul obiectivului de politică 4 - „O Europă mai socială” obiectivul 

general al POEO este de a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces 

egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața 

muncii și stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

         Obiectivele  specifice pentru educație sunt: 

 îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul 

de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv 

ale infrastructurii aferente; 

 prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări 

centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua 

șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare 

profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor 

didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din 

grupurile vulnerabile/dezavantajate; 

 ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se 

adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 

formările necesare și furnizarea de echipamente specifice; 

 sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și 

eficace. 

               Pentru perioada 2019-2024, Comisia Europeană își propune șase priorități, 

printre care și O Europă pregătită pentru era digitală. În cadrul acestei priorități 

un rol important îl are modernizarea sistemelor de educație din Uniunea 

Europeană, în sensul valorificării/dezvoltării competențelor digitale care să 

schimbe modul de a învăța, prin susținerea comunităților on-line, prin stabilirea 

unor experiențe de învățare personalizate, prin încurajarea dezvoltării de 

competențe  precum cele de rezolvare de probleme, colaborare și creativitate, 

astfel încât învățarea să nu mai fie o povară. 

                Având în vedere criza privind apariția coronavirusului și impactul ei major 

asupra sistemelor de învățământ, la fel ca în celelalte țări ale Europei, în care, în 

perioada pandemiei, tehnologia a fost utilizată în sistemul de educație la o scară 

fără precedent, și în România s-au făcut eforturi considerabile în acest sens, iar 

această cale, odată deschisă, va constitui o prioritate națională în următorii ani. 

               De asemenea, în contextul în care starea de pandemie continuă, se impune 

susținerea participării tuturor elevilor la educație, prin asigurarea dispozitivelor 

necesare pentru desfășurarea activităților on-line.   În același context, alte cauze 

alte riscului de abandon școlar se regăsesc în insuficiența serviciilor de sprijin și, 

uneori, în atitudini discriminatorii sau negative în ceea ce privește incluziunea 
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școlară a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale sau aparținând 

grupurilor vulnerabile. 

              Dintr-o altă perspectivă, unul dintre obiectivele educaționale actuale este 

asigurarea calității actului didactic, prin crearea unui climat favorabil dezvoltării 

și stării de bine la școală, o premisă a învățării eficiente și un indicator al calității 

vieții școlare, măsurat în rapoartele în urma aplicării testelor PISA. De asemenea, 

un obiectiv major rămâne, în continuare, implementarea unui curriculum bazat pe 

competențe, prin care se dezvoltă profilul de formare al absolventului – raportat 

la cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, cuprinse în 

recomandarea Consiliului European. 

             Direcțiile de acțiune propuse la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud au vizat, cu precădere, cultivarea atitudinilor și 

comportamentelor dezirabile, în acord cu valorile școlii/societății; siguranța 

fizică și emoțională a elevilor în școală și în afara ei; asigurarea stării de bine a 

elevilor în raport cu nevoile și particularitățile individuale/ale colectivului; 

bucuria de a învăța, de a crea ceva nou în fiecare zi. 

 

II.STRATEGIA MANAGERIALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR 

JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD – ŢINTE STRATEGICE 

             Educația permanentă rămâne o componentă importantă a procesului 

educațional din fiecare unitate de învățământ și trebuie inclusă în proiectul de 

dezvoltare instituțională al organizației școlare. Valorizarea potențialului 

individual/al grupei/clasei poate contribui la creșterea motivației pentru 

învățătură, la schimbarea percepției asupra școlii și la participarea activă a 

elevilor la viața școlii, respectiv a comunității. 

                                                             Ținte strategice 

      1. Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în 

afara ei 

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

efectelor acesteia asupra elevilor, cadrelor didactice 

     b.Susținerea strategiilor comunitare de prevenire și combatere a 

practicilor/comportamentelor indezirabile din mediul școlar (violență, bullying, 

consum de substanțe nocive, trafic de persoane etc) 

     c.Organizarea programelor și activităților de consiliere pentru dezvoltarea 

competențelor socio-emoționale ale preșcolarilor și elevilor 

     2. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea 

actului didactic și egalitatea de șanse 

     a.Desfășurarea activităților remediale/de recuperare pentru structurarea 

competențelor specifice din programele școlare parcurse în anul trecut școlar în 

perioada pandemiei 

     b. Ajustarea demersului didactic în spiritul noilor programe școlare la gimnaziu 

(implementarea noilor programe la clasa a VIII-a) și în învățământul profesional 

și tehnic, precum și pentru implementarea de calitate a programelor de liceu 
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     c.Pregătirea resursei umane pentru susținerea de activități on-line, în scopul 

creșterii calității activităților didactice 

    d. Asigurarea accesului tuturor elevilor la actul educațional 

     3.Asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ din județ 

         a. Consiliere în vederea îmbunătățirii practicilor manageriale ale directorilor 

         b. Armonizarea documentelor de proiectare ale directorilor cu documentele ISJ 

         c.Diminuarea formalismului în activitatea managerială 

         d. Digitalizarea activității manageriale 

 

     4.Promovarea unui mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune 

socială prin validarea și recunoașterea educației non-formale și informale 

(Educația complementară) 

          a. Dezvoltarea competenţelor transversale şi a competențelor cerute de piața 

muncii: creativitate, comunicare, autonomie și capabilitatea de a lua decizii 

          b. asigurarea legăturii între teorie și practică şi transferul rezultatelor învăţării 

în context nonformal 

 

III: COLEGIUL NAŢIONAL „GEORGE COŞBUC” - ISTORIC ŞI 

PREZENTARE 

 

„Liceul grăniceresc din Năsăud … mi-a dăruit primele îndrumări de 
literatură românească … A fost  totdeauna şi mai ales în zilele grele o cetate de 
românism dinamic şi un focar de cultură românească solidă. De aceea aproape toţi 
bărbaţii de seamă ai Transilvaniei s-au mândrit a fi fost măcar vremelnic elevii 
liceului năsăudean” .                                                                                   

 Liviu Rebreanu 

În ținutul Năsăudului, Colegiul Național "George Coșbuc" are un loc 

distinct în memoria colectivă a locuitorilor acestei zone. Instituția a luat ființă la 

4 octombrie 1863, cu o singură clasă de 40 de elevi, absolvenți ai anului școlar 

1870-1871. Imnul liceului avea ca autor pe teologul și profesorul Ioan Marte 

Lazăr, iar primul director al instituției a fost vicarul Grigore Moisil, viitorul 

președinte al Fondurilor Grănicerești, cel care a dirijat spre instituția școlară 

majoritatea fondurilor financiare.Prima cladire a liceului era o constructie cu un 

singur nivel si 4 sali de clasa, plus dependintele. Prin Instrumentul fundational 

din 1871 se lua hotararea edificarii unei cladiri noi, avandu-i arhitecti, pe Carol 

Kramer din Bistrita si C. W. Friedrich Moetz din Cluj, care i-au stabilit locul pe 

amplasamentul actual. Executia edificiului a fost castigata de firma I. Gaiser et I. 

Kellhofer care-l avea ca arhitect pe Paul Rozvan din Arad, iar controlor pe 

inginerul Petraczek Ferencz. 

La 4 octombrie 1887 s-a depus documentul in temelia edificiului si s-a 
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sfintit locul amplasamentului actual. La 4 octombrie 1888 s-a sfintit si predat 

beneficiarului edificiul actual. Elevii au folosit cladirea incepand cu 11 mai 1889. 

Edificiul a costat 119 966 fl si 93 cr, iar imprejmuirea circa 5000 coroane. Prima 

renovare s-a realizat in anul 1905 prin echipa lui Vasvari Janos din Seghedin in 

contul sumei de 3000 coroane. 

Din 1896 dateaza si Gradina botanica din fata cladirii ai carei arbori o 

infrumuseteaza si astazi. Cladirea impunatoare a batranului Liceu l-a impresionat 

si pe ilustrul Nicolae Iorga: "Acesta este cel mai frumos dintre cate licee au 

romanii de peste munti. Cladit dupa planuri cuminti si cumpatate, care nu sunt 

lipsite de frumusete, el cuprinde sali de clasa, de desen, de muzica, biblioteca, de 

muzeu, de experiente". 

Mii de absolvenţi ai Colegiului au ajuns mari personalităţi ale ţinutului 

năsăudean şi ale ţării: academicienii - Nicolae Bălan, George Coșbuc, Leon 

Daniello, Ilie Miron Cristea, Nicolae Drăganu, Emil Isac, Simeon Florea Marian, 

Iulian Marţian, Constantin C Moisil, Iuliu Moisil,Tiberiu Morariu, Iacob 

Mureşianu, Florian Porcius, Iuliu Prodan, Dumitru Protase, Liviu Rebreanu, 

Grigore Silaşi, Virgil Şotropa; numeroşi profesori universitari s-au evidenţiat în 

diverse universităţi şi şcoli din ţară: la Cluj - Traian Ceuca, Tiberiu Persecă, 

Eugen Moraru,Gavril Scridon, Gh. Tomuţa, Vasile Meruţiu, Victor Onişor, 

Valeriu Seni ş.a.; la Iaşi: Gavril Istrate, Alexandru Husar, Liviu Coptil s.a; la 

Bucureşti: Aurel Ianu, Aurel Cleja, Simion Mândrescu, Dumitru Homei, 

Alexandru Ciplea s.a; la Sibiu: Dumitru Acu, Silviu Borş s.a; la Braşov: Iuliu 

Morariu; la Craiova: Alexandru Buia, Ovidiu Chita; la Gherla - Emil Precup; la 

Cernăuţi - Sever Pop; în străinătate: Ioan Ciocan - la Budapesta, Francisc Cabicar 

la Praga, iar astăzi, numeroşi absolvenţi ai ultimilor ani lucrează în Canada, SUA, 

Japonia, Franţa, Germania, Anglia, Spania, Italia, Grecia, Olanda etc, de unde, 

prin intermediul Internetului pot lua legătura cu şcoala noastră, instituţie în care 

şi-au pus bazele viitoarelor performanţe. 

Numeroşi scriitori, compozitori şi artisti s-au mândrit cu faima de a fi fost 

absolvenţi ai liceului năsăudean: Ion Pop Reteganul, Vasile Gr. Borgovan, Iustin 

Ilieşiu, Valentin Raus, Ioan Oarcăsu, Paul Decei, Aurel Rău, Vasile Rebreanu, 

Valeriu Varvari, Zaharia Sângeorzan, Ioan Istrate, Domiţian Cesereanu, Dariu 

Pop,Zaharia Bârsan, Augustin Bena, Nicolae Bretan, Emil Catarig . 

Lupta susţinută a unor intelectuali năsăudeni va avea ca rezultat şi 

infiinţarea Şcolii Normale de Învăţători, dar peste mai bine de cinci decenii, în 

anul 1923. Aceasta instituţie va funcţiona în actuala clădire a Colegiului Naţional 

"George Coşbuc". Din 1924 Şcoala Normală de Învăţători va cunoaşte o perioadă 
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de prodigioasa activitate sub conducerea strălucitului profesor Sandu Manoliu. În 

timpul său unitatea avea o fermă de 102 iugăre teren arabil, livadă, măcelărie, 

uzină electrică ce asigura iluminatul şcolii şi a unei părţi din oraş. În anul şcolar 

1929-1930 această şcoală s-a mutat în localul nou, realizat din fondurile 

grănicereşti, actualul local al Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Năsăud. 

Anul înfiinţării  - 4 octombrie 1863; 

În anul şcolar 2021-2022 efectivul de elevi din unitate este de 929; 

Învăţământ primar – 127 elevi 

Învăţământ gimnazial – 108  elevi 

Învăţământ liceal –694 elevi 

Planul de şcolarizare pentru anul 2021 – 2022: 

 

Învăţământ primar 
CP I II III IV 

1 1 1 1 1 

Învăţământ gimnazial 
V VI VII VIII 

1 1 1 2 

Învăţământ liceal IX X XI XII 

FILERA TEORETICĂ 5 5 5 5 

PROFIL REAL 3 3 3 3 

Matematică-Informatică 2 2 2 2 

Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 

PROFIL UMAN 2 2 2 2 

Filologie 2 2 2 2 

FILERA VOCAŢIONALĂ 2 1 1 0 

PROFIL PEDAGOGIC 2 1 1 1 

Învățător-educatoare 1 1 1 1 

Educator-puericultor 1 0 0 0 

Statul de personal pentru anul 2021 – 2022: 

 

i. Personal didactic de predare 56,22 

ii. Personal didactic auxiliar 6,00 

Personal nedidactic 9,00 

TOTAL NORME 71,22 

 

Conducerea unităţii este realizată de către: 
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o Director – Vîju Steluța Reghina 

o Director adjunct – Pavelea Adrian Onișor 

o Coordonator de proiecte și programe educative  –Harapașcu Sofia 

o 1. Date statistice privind   elevii : 

a. Elevii cu nevoi speciale 

Programul de protecție  socială “Bani de liceu” – 68; 

Burse de merit – 245 elevi; 

Burse de studiu – 15 elevi 

Burse de orfan  - 12 elevi; 

Burse medicale – 3 elevi; 

Burse sociale – 2 elevi. 

Elevi cu CES  si dificultăți de învățare: 2; 

Elevi cu părinți plecați în străinătate: 75 

b. Rezultate la examenele naţionale: 
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REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

2017 
Prezentaţi Reuşiţi din care, după media obţinută 

Total Total sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LIMBA 

ROMANA 
18 18 0 0 2 4 5 7 0 

MATEMATICA 18 11 7 4 0 1 5 0 1 

          

2018 
Prezentaţi Reuşiţi din care, după media obţinută 

Total Total sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LIMBA 

ROMANA 
24 22 2 3 1 5 8 4 1 

MATEMATICA 24 13 11 7 2 1 2 1 0 

          

2020 
Prezentaţi Reuşiţi din care, după media obţinută 

Total Total sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LIMBA 

ROMANA 
30 30 0 3 3 6 4 12 2 

MATEMATICA 30 28 2 3 6 7 7 3 2 

          

2021 
Prezentaţi Reuşiţi din care, după media obţinută 

Total Total sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LIMBA 

ROMANA 
25 25 0 2 1 3 7 12 0 

MATEMATICA 25 24 1 4 6 5 4 5 0 
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c. Rezultate la Olimpiadele şi concursurile şcolare 

În anul școlar 2019-2020 elevii au obținut un număr de 59 de premii și 

mențiuni la concursuri și olimpiade școlare dintre care  8 premii I , 12 premii II, 

5 premii III , și 35 de mențiuni . Elevii care au obținut premiul I s-au calificat la 

faza națională care însă nu s-a ținut. 

 În anul școlar 2020-2021 , au obținut premii și mențiuni la concursuri și 

olimpiade școlare un număr de 19 elevi dintre care 1 premiul I, 1 premiul II, 5 

premii III și 12 mențiuni . 

           Menționăm că în condițiile izbucnirii pandemiei  SARS-COV 2  noi și 

elevii noștri am fost obligați de împrejurări să desfășurăm o mare parte din ore în 

regim online, context în care cele mai multe dintre concursurile și olimpiadele 

școlare au fost sistate. 

 

2. Date statistice privind  personalul didactic de predare 

În anul școlar 2021-2022 își desfășoară activitatea în școala noastră un 

număr de 63 de cadre didactice dintre care 45 sunt profesori cu norma de bază în 

unitate, 13 sunt titulari in alte unități, 3 sunt profesori  pensionari și 2 sunt 

suplinitori. 

73% dintre profesori sunt femei,  39.68% sunt profesori metodiști și  

30,16% sunt navetiști. 
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 Considerăm un atu al școlii faptul că 60,32% dintre profesorii noștri sunt 

absolvenți ai Colegiului Național “George Coșbuc” –Năsăud iar , deloc de 

neglijat,  25,40% dintre profesori sunt absolvenți ai profilului pedagogic. 

 

3. Date privind personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic 

 

 

a.Personal didactic auxiliar (6 norme): 

 

-secratar șef – 1 

-contabil șef-1 

-informatician-1 

-bibliotecar-1 

-laborant-1 

-secretar-0,5 

-administrator – 0,5 

 

b.Personal nedidactic ( 9 norme ) : 

 

-muncitor de întreținere – 2 

-îngrijitor – 7 
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4. Resurse financiare: 

 

În anul 2021  bugetul de 

venituri şi cheltuieli a fost 

aprobat în suma totală de 

6.417.969 lei, din care 

:Cheltuieli de personal 

5.632.969 lei 

Hotărâri Judecătoreşti 0 lei 

Bunuri şi servicii: din care 635.000 lei 

565.000 lei – pentru Bunuri şi servicii conform 

H.G. nr. 9/07.01.2021 – costul standard / elev 

70.000 lei – Finanţare complementară de la 

bugetul local 

Cheltuieli de capital 150.000 lei- finanțare completară de la bugetul 

local 

 

5. Resurse materiale : 

a.Biblioteca liceului dispune de circa 25.270 volume. 

b.Spaţii şcolare: 

- Clădirea liceului – 16 săli 

- Cabinete limbi moderne (engleză, franceză, germană )– 3 săli 

- Laboratoare (2 informatică, 1 chimie-biologie,1 fizică)  – 4 săli 

- Cabinet de consiliere psiho-pedagogică; 

- Corpul B – 11 săli 

- Şcoala  de  aplicaţie  – 9 săli 

- Corpul C – muzeul liceului 

- Săli de sport-3 săli 

Şcoala beneficiază de independenţă energetică posedând două  centrale 

termice racordate la reţeaua de gaz metan. 

În cadrul unităţii funcţionează un cabinet medical şcolar și un cabinet 

stomatologic pentru elevi; 

 

IV DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

 

IV.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- 2027, precum și de 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  a orașului Năsăud. Suntem 
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receptivi la nevoile și oportunitățile specifice localităților din zona Năsăudului, 

spațiu de proveniență a elevilor din unitatea noastră. 

Contextul economic - În Năsăud sunt înregistrate în prezent un total de 

443 firme, dintre care 425 firme SRL, 13 firme SRLD, 2 firme SA, 2 firme SOCO, 

1 firme COAG. Domeniile de activitate cele mai populare în Năsăud 

sunt comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun, transporturi rutiere de mărfuri și comerțul 

cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare. 

 Unități economice cu peste 250 de angajați – 2; 

 Unități economice între 50 și 249 angajați – 4; 

 Unități economice între 10 și 49 angajați – 287; 

 Unități economice între 10 și 49 angajați -148 

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). 

Potențialul economic al zonei poate fi valorificat din perspectiva turismului 

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

și culturală. 

Contextul social – rata șomajului este de cca. 3,2%. Nu se înregistrează 

acte semnificative sub aspectul violenței și infracționalității. Mediul urban este 

precar sub aspectul ofertei de evenimente culturale de calitate. 

Contextul 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 şi gaze 

Accesul în localitate se realizează cu microbuze, tren și automobile personale. 

Contextul 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. 

I.1. 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 (planuri 

- Lipsa dotării cu auxiliare curriculare 

pentru disciplinele de specialitate de la 

profilul pedagogic; 

https://termene.ro/cod_caen/4711-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+alimentare%2C+bauturi+si+tutun/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4711-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+alimentare%2C+bauturi+si+tutun/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4711-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+alimentare%2C+bauturi+si+tutun/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4941-Transporturi+rutiere+de+marfuri/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4941-Transporturi+rutiere+de+marfuri/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4719-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+nealimentare/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4719-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+nealimentare/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4719-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+nealimentare/Bistrita-nasaud/0
https://termene.ro/cod_caen/4719-Comerț+cu+amănuntul+in+magazine+nespecializate%2C+cu+vânzare+predominanta+de+produse+nealimentare/Bistrita-nasaud/0
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de învățământ, programe școlare, ghiduri 

de aplicare, softuri educaționale); 

- Pregătire suplimentară pentru Evaluarea 

Națională, Bacalaureat și concursuri 

școlare(programul de voluntariat); 

- Colaborare eficientă între cadrele 

didactice din școală pentru eficientizarea 

procesului de predare-învățare-evaluare. 

- Slaba implicare a personalului didactic în 

realizarea de proiecte în vederea obținerii 

de finanțări; 

– Formarea deficitară a cadrelor 

didactice pentru desfășurarea activității cu 

elevii cu CES sau ADHD. 

– Folosirea insuficientă a 

materialelor IT în procesul de învăţare 

 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri  de formare și 

perfecționare ); 

- Valorificarea ofertei CCD – ului; 

- Corelarea Curriculum-ului la dispoziția 

școlii cu nevoile în schimbare ale elevilor 

din punct de vedere cognitiv și al opțiunii 

profesionale; 

- Existența site-urilor specializate în 

oferirea de materiale și softuri pentru 

cadrele didactice și elevi. 

- Instabilitatea legislației școlare; 

- Proliferarea unui mediu negativ al 

educației informale, care promovează 

valori contrare celor încurajate de școală 

(îndeosebi prin intermediul anumitor site-

uri si canale de Internet). 

 

 

 

Resurse umane : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Personal didactic calificat 100 %; 

- Cadre didactice bine pregătite, dedicate 

profesiei și apreciate în comunitate; 

- Participare semnificativa la cursurile de 

perfecționare CRED, PROF, 

EVALUATOR; 

- Implicare eficientă în activitatea școlii a 

consilierului școlar și a medicului școlar; 

- Colaborarea bună între compartimentele 

unității, între conducerea școlii și 

personalul școlii. 

- Cadre didactice navetiste (acest aspect 

limitează implicarea în desfășurarea unor 

activități din școală); 

- 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 

– Cadre didactice cu norma didactică 

în mai multe școli; 

- Conturarea tendinței de ieșire din 

sistemul de învățământ îndeosebi la cadre 

didactice tinere; 
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să poată fi accesate fonduri europene (în 

colaborare cu Primăria orașului Năsăud). 

- Instabilitatea cadrului legislativ prin 

conservarea unei centralizări excesive în 

sistemul de învățământ (școala are o 

autonomie foarte limitată 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 sistemelor de supraveghere și 

monitorizare pentru asigurarea  siguranței 

in școala ; 

– Sisteme de încălzire eficiente 

bazate pe 2 centrale termice proprii; 

– Finalizarea lucrărilor la sala de 

sport pentru ciclul primar; 

– Existența unei împrejmuiri 

complete a incintei școlii; 

 

- 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; 

- Mare parte dintre sălile de clasă sunt 

dotate necorespunzător ( mobilier școlar 

învechit, lambriuri, parchet  , sobe, 

iluminat necorespunzător etc) 

Oportunități Riscuri 

- Implementarea proiectului POCU-dotari 

pe linia IT  ; 

- Implementarea proiectului 

Restaurarea,reabilitarea,modernizarea,dot

area si extinderea CNGC-proiect primarie 

- Realizarea unei baza sportive cu teren 

sintetic prin contract cu un agent 

economic interesat în domeniu; 

- Număr redus al firmelor private 

puternice din punct de vedere economic în 

zona Năsăudului; 

- Venituri mici la bugetul local al orașului 

Năsăud; 

-Sume insuficiente atrase de la agenți 

economici din zonă; 

 

Relații comunitare:        

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Relații bune de colaborare cu Poliția, 

Jandarmeria , Primăria , CJRAE . 

-Implicarea elevilor și personalului 

didactic în activități din școală și 

comunitate; 

- Realizarea unor cursuri de formare la 

laboratoarele de informatică, prin 

implicarea personalului școlii pentru 

beneficiari din Năsăud și zona 

Năsăudului; 

- Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activități extrașcolare și 

extracurriculare; 

- Lipsa acreditarii pentru proiecte Erasmus 

; 

-Lipsa parteneriatelor educaționale cu alte 

școli din județ sau din țară; 

-Insuficienta colaborare cu alte școli din 

oraș ; 
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- Existența unui proiect Erasmus in 

derulare in școală ; 

- Desfășurarea de acțiuni comune cu 

instituții din localitate (Muzeul 

Grăniceresc, Biblioteca Orășenească, 

ASTRA, etc.); 

Oportunități Riscuri 

- Promovarea imaginii școlii la nivelul 

comunității prin presa județeană site-ul 

școlii și primăriei, televiziunea locală și 

județeană, revista școlii, alte publicații; 

– Reorganizarea rețelei școlare care 

să permită o mai bună valorificare a 

nevoilor de formare a elevilor din zona 

Năsăudului; 

– Organizarea concertelor de Crăciun 

si de Paște 

– -Organizarea festivităților privind 

Ziua școlii 

- Derularea de activități educative în baza 

colaborării și susținerii de către Primăria 

orașului ; 

–  

 

- 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. 

 

V. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII 

 

VIZIUNEA. Colegiul Național „George Coșbuc” – o școală 

care continuă drumul stabilit de către întemeietori : „Litterae et virtus 

– vestra felicitas” (Fericirea voastră stă în știință și virtute). 

 

MISIUNEA. Colegiul Național „George Coșbuc”  oferă elevilor 

un nivel de pregătire în concordanță cu standardele pretinse de 

programa școlară și deschide perspective pentru învățământul 

universitar. Acordăm o mare atenție formării unei personalități 

caracterizată prin gândire critică și creativă, capacitate de cooperare, 

responsabilitate și implicare în soluționarea problemelor din 

comunitate. 

Imnul școlii : - Oda liceului (Creația lui Ioan Marte Lazăr – 

1863). 
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VI. ȚINTE  STRATEGICE 

 

1. Realizarea în școală a unui climat de siguranță fizică și 

psihică; 

2. Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor; 

3. Promovarea unui mediu educațional deschis, spirit civic și 

incluziune socială prin încurajarea educației nonformale și 

informale; 

4.  Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de 

proiecte și parteneriate în plan local, național și european; 

 

Motivarea alegerii țintelor strategice: 

Ținta 1: 

a) Este o cerință pretinsă de elevi și familiile lor, precum și de 

personalul școlii. 

b) Siguranța fizică și confortul psihic reprezintă condiții esențiale 

ale reușitei activităților educative; 

c) Atitudinea creativă, relaționarea interumană afirmativă, se 

bazează pe o imagine de sine pozitivă și pe sentimentul siguranței fizice 

și psihice; 

Ținta 2: 

a) Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în 

educație și formarea profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea 

competențelor acestora, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală; 

b) Misiunea școlii noastre subliniază importanța formării unei 

personalități caracterizate prin gândire critică și creativă, capacitate de 

cooperare și printr-o atitudine de responsabilitate; 

c) Cadrele didactice trebuie motivate să fie preocupate de 

autoperfecționare și să valorifice mai eficient resursele umane și 

materiale, tehnica informațională și metodele activ-participative; 

d) Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării și 

evaluării calității educației; 

Ținta 3: 

a) Școala trebuie să încurajeze gândirea critică și comportamentul 

autonom și responsabil; 
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b) Corelarea teoriei cu practica, sublinierea utilității practice a 

cunoștințelor; 

c) Integrarea obiectivelor educaționale, sociale și economice; 

d) Școala trebuie să genereze competențele cerute de piața muncii: 

creativitate, comunicare, autonomie și capabilitate de a lua decizii. 

Ținta 4: 

a) Noul program ”Erasmus +” oferă posibilitatea instituțiilor de 

învățământ de a implicare pentru derularea de proiecte de mobilitate 

sau parteneriate strategice; 

b) Competențele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot 

exersa și dezvolta prin participare la proiecte naționale și europene; 

c) Școala are un nivel scăzut al absorbției de fonduri pe proiecte 

europene. 

 

VII. OPȚIUNI  STRATEGICE 

 

Ţinte Opţiunea curriculară 
Opţiunea financiară şi 

dotări materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa  umană 

Opţiunea -  relaţii 

comunitare 

ȚINTA 

1 

- promovarea la toate 

disciplinele de studiu a unei 

comunicări deschise, care 

stimulează creativitatea 

elevilor. 

- susținerea în cadrul orelor 

de consiliere și orientare a 

unor teme privind educația 

rutieră, traficul de persoane, 

riscurile consumului de 

droguri și substanțe 

etnobotanice, educație 

pentru sănătate; 

- derularea în cadrul 

cabinetului de consiliere 

școlară a unor activități, la 

nivel individual și de grup 

în vederea optimizării stării 

psihice a elevilor cu 

probleme de comportament. 

- achiziționarea de 

mijloace moderne de 

supraveghere (sisteme de 

alarmă, camere video) la 

toate clădirile liceului; 

- realizarea împrejmuirilor 

școlii; 

- amenajarea unei baze 

sportive cu terenuri 

sintetice în aer liber; 

- finalizarea sălii de sport 

la Școala de Aplicație; 

- dotarea cabinetului de 

consiliere școlară cu 

mijloacele adecvate pentru 

buna desfășurare a 

activității; 

- participarea cadrelor 

didactice la programe de 

formare din perspectiva 

comunicării și negocierii; 

- derularea de activități cu 

cadrele didactice, părinții 

și elevii din școală pentru 

prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar; 

 

- parteneriate cu poliția și 

jandarmeria pentru 

întărirea pazei și 

securității din școală; 

- parteneriat între școală 

– elevi și părinți pentru 

consolidarea cooperării și 

disciplinei din unitate; 

- derularea de activități, 

în colaborare cu 

specialiști în comunicare 

mass media în vederea 

unei analize critice a 

programelor difuzate pe 

diferite canale de 

televiziune, care 

promovează violența 

sexualitatea și 

agresivitatea interumană. 

ȚINTA 

2 

- cunoașterea de către toate 

cadrele didactice a 

documentelor de politică 

educațională și 

implementarea lor prin 

planurile specifice ale 

catedrelor și comisiilor din 

școală; 

- actualizarea anuală a 

ofertei școlare – CDȘ; 

- valorificarea rezultatelor 

evaluărilor naționale (EN, 

- îmbogățirea fondului de 

carte la biblioteca școlii; 

- dotarea școlii cu 

materiale didactice  

necesare în activitatea 

desfășurată la cabinete și 

laboratoare; 

- susținerea financiară  

cadrelor didactice pentru 

participarea la cursuri de 

formare în domeniul 

- perfecționarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea 

metodelor de predare 

activ-participative; 

- pregătirea diferențiată a 

elevilor capabili de 

performanță în vederea 

participării la concursuri și 

olimpiade școlare; 

- implicarea elevilor în 

vederea responsabilizării 

individuale și colective 

- colaborarea cu 

autoritățile locale și cu 

alți parteneri de la nivel 

local și județean, 

implicate în actul 

educațional în derularea 

de proiecte și programe 

de dezvoltare școlară; 

- valorificarea tradițiilor 

specifice zonei prin 

activități cultural 

educative desfășurate în 
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II, IV, VI, EN VIII și 

Bacalaureat) în proiectarea 

demersului didactic. 

asigurării calității în 

educație. 

prin activități curriculare și 

de participare la acțiuni ale 

școlii și comunității. 

comun cu parteneri din 

zona Năsăudului 

(Maialul elevilor, 

Concertul de colinde, 

etc.). 

ȚINTA 

3 

- propunerea de către 

diriginți a unor programe de 

activități extracurriculare 

prin consultarea și cu 

participarea elevilor; 

- proiectarea și desfășurarea 

de activități în cadrul 

programului ”Să știi mai 

multe să fii mai bun” în 

vederea implicării elevilor 

în acțiuni importante pentru 

comunitate și activități de 

voluntariat; 

- desfășurarea de activități 

educative inițiate și 

organizate de către elevii 

școlii pentru a stimula 

inițiativa, capacitatea de a 

lua decizii și asumarea de 

responsabilități.   

- implicarea consiliului 

reprezentativ al părinților 

în atragerea persoanelor 

fizice sau juridice care prin 

contribuții financiare și 

materiale să susțină 

programe de modernizare 

a activității educative și a 

bazei materiale din școală; 

-  implicarea elevilor în 

valorificarea unor produse 

create de ei; 

- participarea cadrelor 

didactice și a elevilor la 

acțiuni care stimulează 

comportamentul autonom 

și responsabil în 

comunitate (acțiuni de 

ecologizare, reciclare, și  

de împădurire) 

- implicarea elevilor școlii 

pentru participarea la 

concursuri artistice și 

sportive, indiferent de 

etnie și apartenență 

religioasă; 

- derularea parteneriatului 

familie - școală prin 

includerea părinților în 

activități, lectorate, 

diseminări de bune 

practici; 

- preocuparea constantă 

personalului didactic 

pentru a asocia 

cunoștințele teoretice 

transmise elevilor cu 

utilitatea lor practică în 

rezolvarea unor probleme 

concrete. 

-diseminarea în 

comunitate a activităților 

desfășurate în școală, în 

vederea întăririi imagini 

acesteia în comunitate; 

- realizarea de întâlniri 

ale elevilor și 

profesorilor cu 

antreprenori în vederea 

conștientizării în ceea ce 

privește oportunitățile de 

pe piața muncii; 
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- informarea cadrelor 

didactice și a elevilor în 

legătură cu posibilitatea 

desfășurări unor proiecte de 

parteneriat sau de mobilitate 

a cadrelor didactice și a 

elevilor prin oportunitățile 

oferite de Erasmus +; 

- realizarea de proiecte 

comune cu alte școli 

(lingvistice, de cercetare, 

excursii tematice, etc.) din 

zonă, din țară și străinătate; 

- desfășurarea de activități 

educative prin valorificarea 

”evenimentelor” realizate în 

instituții de educație și 

cultură din țară și străinătate 

(filme, spectacole de teatru, 

muzică, dans). 

- organizarea în școală 

unui spațiu de ”programe 

europene” care este pus la 

dispoziția cadrelor 

didactice și elevilor 

implicați în realizarea de 

proiecte; 

- achiziționarea de softuri 

care să permită accesul 

virtual la produse cu 

valență educativă din 

diferite domenii ale 

culturii (filme,spectacole 

de teatru, muzică, dans, 

etc.); 

- achiziționarea aparatură 

audio-video  (laptopuri, 

videoproiectoare, ecrane). 

- participarea la cursuri de 

formare pentru realizarea 

de proiecte cu finanțare 

europeană; 

-  aplicarea la termenele 

stabilite pentru obținerea 

de granturi în programul 

Erasmus +. 

- inițierea unor proiecte 

de colaborare cu ONG –

uri, firme private, 

instituții comunitate în 

vederea realizării de 

proiecte cu finanțare 

structurală; 

-participarea personalului 

didactic și a elevilor la 

parteneriatele de înfrățire  

dintre orașul Năsăud și 

orașe din alte țări 

europene. 

 

VIII. REALIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE 

 
Proiectul de Dezvoltare a fost analizat în Consiliul Profesoral și aprobat 

în Consiliul de Administrație. Pentru realizarea obiectivelor propuse este necesară 

o mobilizare a resurselor umane și o utilizare eficientă a resurselor material-

financiare. Se impune, de asemenea, o atitudine adaptativă în raport cu 

condiționările externe, favorabile sau nefavorabile, neanticipate,conjuncturale. 

Se vor evalua rezultatele obținute  în diferite etape de aplicare a PDI și se 

vor compara rezultatele cu prioritățile stabilite.  Realizările vor fi prezentate în 

consiliile profesorale, ședințele cu părinții și Consiliul de Administrație. 
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INDICATORI- 

 Procentul de promovabilitate ; 

 Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi la EN II, IV, VI, EN VIII și 

Bacalaureat; 

 Rezultatele obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare, concursuri 

artistice și sportive; 

 Gradul de participare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă și 

obținerea de grade didactice; 

 Starea bazei didactico-materiale ale școlii; 

 Gradul de implicare în proiecte comunitare; 

 Gradul de satisfacție a beneficierilor față de activitatea școlii. 

 

IX. PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2021 - 2022 
ȚINTA  1 - Realizarea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică; 

ACTIVITATEA  I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții 

a anul şcolar 2021-2022 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Definitivarea 

încadrării personalului 

didactic, constituirea 

catedrelor şi a 

posturilor, acoperirea 

orelor vacante 

Toate posturile și 

orele vacante sunt 

încadrate cu 

personal calificat 

 

Septembrie 

2021 
Directori, Încadrarea cu personal cu 

pregătire de specialitate 

100% 

 

Realizarea lucrărilor 

de reparaţii şi 

recondiţionarea 

mobilierului şcolar în 

vederea începerii 

anului școlar 

La 31.08.2021 

școala este 

pregătită pentru 

începerea anului 

școlar 

 

August 2021 

 

Director 

Administrator 

 

Baza materiala funcțională 

 

Pregătirea şcolii pentru 

sezonul rece 

(verificarea instalaţiei 

termice) 

Școala este 

pregătită pentru 

sezonul rece din 

punct de vedere 

termic 

Octombrie 

2021 

 

Director 

Administrator 

Muncitori întreținere 

 

Instalațiile funcționează la 

parametri normali 

 

Igienizarea 

corespunzătoare a 

tuturor sălilor de clasă, 

a laboratoarelor și 

cabinetelor 

Începerea şcolii în 

condiții bune 

 

Septembrie 

2021 

 

Administrator 

 

Amenajarea corespunzătoare 

a spațiilor școlare 

 

Verificarea 

documentelor fiecarei 

comisii, păstrarea, 

arhivarea şi 

inventarierea 

documentelor din anul 

şcolar trecut 

S-a realizat 

arhivarea şi 

inventarierea 

documentelor din 

anul şcolar trecut 

 

Decembrie 

2021 

Director / director 

adjunct Secretar şef 

 

Existenţa documentelor 
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ACTIVITATEA II: Organizarea resurselor umane 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Încadrarea 

personalului didactic  

ținând seama de 

principiul continuității 

Personalul 

didactic este 

încadrat conform 

pregătirii și 

continuității 

Septembrie 

2021 

Directori 

  

 

Completarea statelor de 

funcții 

 

Normarea personalului 

didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Personalul 

didactic auxiliar şi 

nedidactic este 

normat conform 

normativelor şi 

volumului de 

muncă 

 

Septembrie 

2021 
Directori, 

 

Completarea statelor de 

funcţii/fişe de normare 

 

Identificarea elevilor 

cu CES 

Elevii 

diagnosticați cu 

CES au depus 

documentele la 

școală pentru a fi 

luați în evidența 

cabinetului psiho-

pedagogic, a 

profesorului de 

sprijin și 

/dirigintelui clasei 

Septembrie 

2021 

Director 

Consilier școlar 

Dosare și fișe de evidență 

 

Completarea fisei 

postului personalului 

didactic şi asigurarea 

corectitudinii şi 

transparenței în 

relaţiile cu acesta 

Toate fișele au 

fost completate 

corect și la termen 

 

Septembrie 

2021 
Director 

 

Toate cadrele didactice au 

completat fișa postului Fişele 

postului completate corect 

 

 

ACTIVITATEA III: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și 

psihică . 

 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Menţinerea în bună 

stare de funcţionare a 

sistemului de 

monitorizare video din 

școală 

Creșterea gradului 

de securitate din 

școală 

 

permanent 

 

Director, 

Administrator 

 

Sistemul este funcțional 

 

Instruirea elevilor în 

legătură cu normele de 

securitate și sănătate a 

muncii în clase, 

laboratoare și sala de 

sport. 

Toți elevii cunosc 

normele de 

securitate şi 

sănătate a muncii 

în clase, 

laboratoare, sala 

de sport şi nu 

există incidente 

pe parcursul 

anului școlar 

Septembrie 

2021 

Director Administrator 

 

Procese verbale de instruire 
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Asigurarea spaţiilor 

necesare arhivării şi 

păstrării documentelor 

şcolare 

Păstrarea în 

siguranță a 

documentelor 

școlare 

permanent 

 

Director, secretar șef Documentele sunt păstrate în 

condiții de siguranță – fișete 

metalice, cu cheie 

 

Asigurarea condiţiilor 

necesare privind 

iluminatul, încălzirea , 

alimentarea cu apa, 

canalizare, etc. 

Condiții optime 

de desfășurare a 

activității școlare 

 

permanent 

 

Director Administrator 

 

Condiţii bune de funcţionare, 

fără incidente 

 

Asigurarea respectării 

normelor de igienă 

şcolară, de protecţie 

civilă şi P.S.I. 

Condiții optime 

de desfășurare a 

activității școlare 

 

permanent 

 

Director Administrator 

 

Condiţii bune de funcţionare, 

fără incidente 

 

Creşterea eficienței 

serviciilor medicale 

pentru elevi 

Servicii medicale 

pentru elevi, 

prompte și 

eficiente 

permanent 

 

Director 

 

Verificarea curentă a stării de 

sănătate a elevilor 

Colaborarea cu 

organele de poliţie şi 

poliţia comunitară în 

vederea asigurării 

pazei şi siguranţei 

elevilor şi pentru 

prevenirea actelor de 

violenţă, abandonului 

şcolar şi combaterea 

delincvenţei juvenile 

O mai bună 

asigurare a pazei 

şi siguranţei 

elevilor, 

prevenirea actelor 

de violenţă, 

abandonului 

şcolar şi 

combaterea 

delincvenţei 

juvenile 

permanent 

 

Director Administrator 

 

În planificările orelor de 

dirigenţie există cel puţin o 

temă cu acest subiect 

 

Stabilirea legăturilor 

cu familiile elevilor 

pentru prevenirea şi 

combaterea 

absenteismului și a 

abandonului şcolar 

Scăderea 

numărului de acte 

de indisciplină și 

prevenirea 

absenteismului și 

abandonului 

școlar 

periodic 

 

Diriginți Procese verbale ședințe 

 

ȚINTA 2 - Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor; 

ACTIVITATEA  I: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea 

acestuia în propria formare 

Obiectiv 
Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Implementarea de 

strategii didactice care 

să faciliteze formarea 

de competențe 

Proiectarea 

demersului 

didactic se 

realizează in 

conformitate cu 

documentele de 

politică 

educaţională 

Semestrul I Director adjunct 

Responsabilii comisii 

metodice 

Planificările anuale și ale 

unităţilor de învăţare respectă 

cerințele metodologice impuse 

de curriculumul 

național/programele pe 

discipline 

Utilizarea în procesul 

didactic a informațiilor 

extracurriculare 

obținute de elevi din 

alte surse decât școala 

Elevii devin 

participanți activi 

la procesul de 

instruire 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

În proiectarea didactica a 

cadrelor didactice se regăsesc 

secvențe de valorificare a 

informațiilor venite de elevi, a 

experienței de viața a acestora 
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(presa, radio, TV, 

internet, lecturi 

diverse), făcând apel și 

la experiența lor de 

viață 

Abordarea evaluării 

din perspectiva 

metodelor alternative 

de evaluare a 

rezultatelor şcolare : 

observare sistematică, 

analiza produselor 

activităţii, proiect, 

portofoliu etc. ; 

Prin utilizarea 

metodelor 

alternative elevii 

demonstrează ceea 

ce ştiu dar, mai 

ales, ceea ce pot să 

facă 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

În planificările unităților de 

învățare este prevăzută 

evaluarea prin metode 

alternative, iar în cadrul 

asistentelor la ore este 

demonstrată utilizarea 

acestora 

Personalizarea 

predării-învăţării în 

funcţie de nivelul 

fiecărei clase şi la 

gradul de receptivitate 

al acesteia; 

Creșterea interesul 

elevilor pentru 

ore, măsurat în 

rezultate școlare 

bune și foarte 

bune, procent de 

promovabilitate în 

creștere și 

scăderea ratei 

absenteismului 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

Gradul în care elevii își 

îmbunătățesc performantele 

școlare față de evaluarea 

anterioară 

Aplicarea unor 

strategii de învățare 

diferențiată pentru 

elevii cu cerințe 

educaționale speciale 

și pentru cei cu nivel 

intelectual mai scăzut 

Ameliorarea 

rezultatelor 

școlare ale 

elevilor cu 

dificultăți de 

învățare. 

Cunoașterea 

nivelului real al 

elevului și 

adaptarea la 

particularitățile 

sale 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

Gradul în care elevii cu 

probleme de învățare au 

înregistrat progres 

Utilizarea rezultatelor 

evaluărilor ca feed-

back în proiectarea 

procesului-instructiv 

educativ viitor; 

Cunoașterea 

nivelului real al 

elevului și 

adaptarea la 

particularitățile 

sale 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

Gradul în care elevii își 

îmbunătățesc performantele 

școlare față de evaluarea 

anterioară 

Valorificarea elevilor 

capabili de 

performanţă în vederea 

participării lor la 

olimpiade şi 

concursuri - selectarea 

din timp a acestora şi 

realizarea programelor 

de pregătire; 

Creșterea 

interesului elevilor 

pentru activitatea 

de performanță 

Februarie 

2022 

Director,Responsabili 

comisii metodice 

Creșterea cu 10%  a numărului 

elevilor care au obținut premii 

și mențiuni la olimpiadele și 

concursurile județene față de 

anul școlar trecut și s-au 

obținut premii la olimpiadele 

si concursurile naționale 

 

 
ACTIVITATEA  II: Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ 
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Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Monitorizarea calității 

activităţii comisiilor şi 

colectivelor de lucru şi 

realizarea de rapoarte 

statistice pentru 

verificarea atingerii 

obiectivelor ; 

Îmbunătățirea 

calității activității 

comisiilor şi 

colectivelor de 

lucru 

permanent Director,Responsabili 

comisii metodice 

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei de 

care răspunde și le prezintă în 

CP/CA 

Verificarea aplicării 

corecte a formelor de 

evaluare 

Optimizarea 

evaluării elevilor 
periodic Director,Responsabili 

comisii metodice 

Rapoartele evidențiază 

aplicarea corectă a formelor 

de evaluare 

Informarea periodică a 

părinților despre 

situația școlară și 

disciplinară a elevilor 

Părinții i-au 

cunoștință despre 

situația școlară și 

disciplinară a 

copiilor lor, în 

cadru organizat 

sau nu (ședințe, 

consultații, 

întâlniri la 

solicitarea școlii 

sau a părintelui) 

lunar Profesori, diriginți Creșterea numărului de 

părinți care iau legătura cu 

școala față de anul școlar 

anterior 

Informarea CP si a CA 

prin rapoarte de 

analiza despre 

progresului școlar al 

elevilor şi 

performantele acestora 

la olimpiadele și 

concursurile școlare, 

alte activități educative 

în care sunt implicați 

elevii școlii 

Toți cei implicați 

în procesul 

educațional 

cunosc rezultatele 

elevilor școlii 

Cel puțin o 

dată pe 

semestru 

Responsabili comisii 

metodice 

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei de 

care răspunde și le prezintă în 

CP/CA 

 
ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ 

 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Conceperea şi 

aprobarea proiectului 

Să știi mai multe, să fii 

mai bun şi 

implementarea lui în 

bune condiţii 

Activitățile din 

proiectul Să știi 

mai multe, să fii 

mai bun au fost 

apreciate atât de 

elevi, cât și de 

părinți 

Martie 2022 Director, 

 Coordonator 

proiecte și programe 

educative 

Toate activitățile propuse au 

fost realizate 

Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru 

anul școlar 2022-2017 

pe baza studierii 

planului cadru, în 

raport cu interesele şi 

aptitudinile elevilor şi 

nevoile comunității 

Oferta 

educațională 

reflectă atât 

așteptările 

beneficiarilor 

direcți, cât și ale 

comunității 

Februarie 

2022 

Director,Responsabili 

comisii metodice 

Panoul cu oferta 

educațională, 

 Pliante de prezentare 
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Dezvoltarea unor 

programe de educaţie 

diferenţiată (pentru 

copiii cu cerinţe 

educative speciale , 

precum şi pentru copii 

capabili de 

performanţe) 

Creșterea gradului 

de satisfacție al 

elevilor și 

părinților față de 

metodele utilizate 

în predare-

învățare 

Permanent Responsabili comisii 

metodice 

Existenta programelor 

Progresul elevilor măsurat 

prin rezultatele la învățătură 

 

ACTIVITATEA IV: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Perfecţionarea prin 

examenele de grad 

didactic sau cursuri de 

perfecționare metodică 

şi în specialitate 

O bună pregătire 

metodică și în 

specialitate a 

personalului 

didactic de 

predare din 

școală, 

demonstrată prin 

lecțiile susținute 

la clasă și prin 

rezultatele elevilor 

permanent Director, resp. cu 

perfecționarea 

Majoritatea cadrelor didactice 

participă la perfecționare 

indiferent de formă 

 

Perfecţionarea 

personalului prin 

studiu individual, 

documentare 

ştiinţifică, participare 

la cercurile metodice, 

sesiuni de comunicare 

metodico-ştiinţifică, 

simpozioane, 

schimburi de 

experienţă, seminarii 

de formare 

O bună pregătire 

metodică și în 

specialitate a 

personalului 

didactic de 

predare din 

școală, 

demonstrată prin 

lecțiile susținute 

la clasă și prin 

rezultatele elevilor 

 

permanent Director, resp. cu 

perfecționarea 

Diplome Adeverințe de 

participare 

 

Prezentarea ofertelor 

în vederea formării 

continue din partea 

CCD şi altor instituţii 

abilitat 

Cadrele didactice 

cunosc oferta în 

domeniul formării 

profesionale 

 

De câte ori 

apar oferte 

 

Responsabili comisie 

perfecționare 

 

Toate cadrele didactice au 

luat cunoștință de oferta de 

programe de perfecționare 

 

Participarea cadrelor 

didactice la 

Programele Erasmus+, 

alte programe 

europene, precum şi 

realizarea de programe 

de cooperare cu școli 

din alte țări 

Creșterea 

numărului de 

cereri de 

participare la 

programele 

europene din 

partea cadrelor 

didactice ale școlii 

 

În termenul 

dat de 

organizatori 

 

Resp. comisie 

perfecționare 

 

Existenţa a cel puțin 3 cadre 

didactice participante în 

programele europene 

 

 

ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a 

VIII-a  și a Examenului de bacalaureat 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
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Prelucrarea 

metodologiei de 

desfăşurare a 

evaluărilor naționale 

II, IV, VI VIII și 

Bacalaureat. 

Toți elevii se vor 

înscrie la 

examenele de ev 

naț. și bacalaureat 

Conform 

calendarului 

Directori, diriginți, 

resp. de catedră 

Toți elevii și părinții acestora 

cunosc modul de desfășurare 

a evaluării naționale și a 

examenului de bacalaureat 

 

Realizarea 

programului de 

pregătire pentru 

evaluarea națională și 

bacalaureat la 

disciplinele de examen 

Creșterea 

promovabilității la 

examenele 

susținute de către 

elevi 

Conform 

planificării 

pe catedre 

Director,Responsabili 

comisii metodice 

Gradul de creștere a 

promovabilității elevilor la 

examenele susținute 

 
ȚINTA 3 - Promovarea unui mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială 

prin încurajarea educației nonformale și informale; 

ACTIVITATEA I: Întărirea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Reorganizarea 

Consiliului Şcolar al 

Elevilor: alegeri pentru 

preşedinte, 

vicepreşedinte şi 

secretar, alegerea 

directorilor de 

departamente şi 

stabilirea graficului de 

activităţi 

Implicarea activă 

a Consiliului 

elevilor în viaţa 

şcolii, pe tot 

parcursul anului 

şcolar 

 

Octombrie 

2021 

Director Adjunct 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Dosarul Consiliului Şcolar al 

Elevilor 

 

Creşterea vizibilităţii 

Consiliului Şcolar al 

Elevilor în cadrul 

şcolii, prin 

promovarea 

activităţilor acestuia pe 

site-ul şcolii,  la 

panourile special 

destinate, în cadrul 

şedinţelor Consiliului 

Profesoral, Consiliului 

de Administraţie şi 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

 

Fluidizarea 

comunicării elevi-

cadre didactice 

 

semestrial 

 

Director Adjunct 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Articole publicate Arhiva foto 

 

 

ACTIVITATEA II: Crearea cadrului potrivit pentru afirmarea  personalităţii elevilor şi 

interiorizării valorilor morale 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Creşterea interesului 

elevilor pentru 

activităţile 

extracurriculare la 

nivelul şcolii; 

Îmbunătăţirea 

performanţelor 

elevilor la 

concursurile 

extracurriculare 

permanent 

 

Director 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Diriginți 

Creşterea numărului elevilor 

care obţin premii la 

concursuri sau participă la 

activităţi Diplomele obţinute 
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desfășurarea de 

concursuri artistice și 

sportive, excursii 

vizite, etc. 

 

Implicarea elevilor 

şcolii în acţiuni de 

voluntariat, pentru 

întreţinerea şi 

curăţarea spaţiilor 

verzi ale şcolii, a 

mobilierului din clasă, 

a terenului de sport 

Menţinerea 

curăţeniei în 

perimetrul şcolii 

şi păstrarea în 

condiţii bune a 

mobilierului din 

clasă 

 

Lunar Diriginți Arhiva foto Programele de 

activitate 

 

Valorificarea 

evenimentelor istorice 

şi culturale, a 

evenimentelor din 

viaţa elevilor, pentru 

cultivarea respectului 

faţă de om, faţă de 

proprietatea publică şi 

privată, pentru 

respectarea protejarea 

mediului natural 

Schimbarea 

atitudinii elevilor 

faţă de ceilalţi şi 

faţă de mediul 

înconjurător, prin 

adoptarea unei 

atitudini potrivite 

situaţiei date 

 

Lunar Director 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Diriginți 

Arhiva foto Programele de 

activitate Procese verbale 

Acorduri de participare 

Produsele activităţii 

 

 

 

ȚINTA 4 - Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și 

parteneriate în plan local, național și european; 

 

ACTIVITATEA I: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+ 

 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Participarea cadrelor 

didactice la şedinţele 

de informare în 

legătură cu programul 

Erasmus+ 

 

Informarea 

corectă a cadrelor 

didactice în 

legătură cu 

posibilităţile de 

finanţare a 

proiectelor 

europene 

 

Octombrie 

2021 

Director 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Procesul verbal 

 

Conceperea de 

proiecte de mobilitate 

şi parteneriate 

strategice în cadrul 

programului 

Erasmus+, în vederea 

aplicării la termenele 

stabilite pentru 

aprobarea finanţării 

Cadrele didactice 

se implică în 

realizarea de 

proiecte europene 

 

Conform 

termenelor 

prevăzute de 

program 

Director 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Cel puţin o aplicaţie pentru 

proiecte de mobilitate şi cel 

puţin o aplicaţie pentru 

parteneriate strategice 
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ACTIVITATEA II: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Iniţierea de programe 

comunitare şi unor 

activităţi extraşcolare 

diversificate în regim 

de parteneriat la 

iniţiativa partenerilor 

sociali/ autorităţilor si 

cu participarea 

cadrelor didactice şi a 

elevilor la derularea 

acestora 

 

Realizarea de 

programe 

comunitare şi de 

activităţi 

extraşcolare la 

iniţiativa 

partenerilor 

sociali/ 

autorităţilor şi cu 

participarea 

tuturor cadrelor 

didactice şi a 

elevilor 
 

Ori de câte 

ori este 

cazul 

Directori, 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

 

Programul activităților 

Arhiva foto 

 

Organizarea zilelor 

școlii 

Prezentarea școlii 

în comunitate 

Octombrie 

2021 

Directori, 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Articole în ziarul local şi alte 

publicaţii 

 

Prezentarea 

rezultatelor obţinute de 

elevii şcolii la 

olimpiade, concursuri 

şcolare, în revista 

liceului și  pe site-ul 

școlii 

Cunoașterea școlii 

și a rezultatelor ei 

la nivelul 

comunității și în 

afara acesteia 

 

periodic 

 

Director adjunct 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Articole Diplome obținute 

 

Desfășurarea unor 

activități care 

valorifică tradițiile și 

valorile reprezentative 

ale Ținutului 

Năsăudean (Maialul 

elevilor năsăudeni, 

concertul de colinde) 

Cunoașterea 

manifestărilor 

reprezentative 

pentru tradițiile 

locale 

Conform 

calendarului 

de 

manifestări 

Directori, 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Expoziție foto, articole de 

presă 

Colaborarea cu O.N.G. 

– uri, asociaţii, 

fundaţii, instituţii de 

cultură şi artă 

 

Activități de 

colaborare cu 

O.N.G. – uri, 

asociaţii, fundaţii, 

instituţii de 

cultură 

 

permanent 

 

Directori, 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

Cel puțin 3 colaborări 

 

 

Director, 

Prof. Steluţa Reghina Vîju 

Aprobat de Consiliul de Administrație ______ / _______ / 2021 


