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Nr. 2342  din  23.09.2022                             

Avizat în ședința de Consiliul de Administraţie  din data de 23.09.2022 

Prezentat în Consiliul Profesoral  din data de 26.09.2022 

 

Raport de activitate privind starea învățământului  

pentru anul şcolar 2021 -2022 
1.Structura anului școlar este următoarea: 
Semestrul I 

• Luni, 13 septembrie 2021 — vineri, 22 octombrie 2021 – cursuri 

• Sâmbătă, 23 octombrie — duminică, 7 noiembrie 2021 – vacanță forțată 

• Luni, 8 noiembrie 2021 — joi, 23 decembrie 2021 – cursuri  

Vacanța de iarnă: 

• Vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 2 ianuarie 2022, vacanță pentru toate clasele din 

învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal 

• Vineri, 24 decembrie 2021 — duminică, 9 ianuarie 2022, vacanță pentru grupele/clasele din 

învățământul preșcolar și primar. 

• Luni, 3 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, cursuri pentru clasele din învățământul 

gimnazial, liceal, profesional și postliceal 

• Luni, 10 ianuarie 2022 — vineri, 14 ianuarie 2022, cursuri pentru grupele/clasele din 

învățământul preșcolar și primar. 

Semestrul al II-lea 

• Luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022 – cursuri 

• Vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022 – vacanța de Paște (primăvară) 

• Luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022 – cursuri 

• Sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 

2022—2023 – vacanța de vară 

• clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă încheie cursurile la data de 27 mai 2022; 

• clasa a VIII-a încheie cursurile la data de 3 iunie 2022; 

• clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și învățământul profesional încheie 

cursurile la data de 1 iulie 2022. 

 

2.Statistica cuprinzând rezultatele la învăţătură şi starea disciplinară;  

Statistica privind  rezultatele la Examenele Naționale și Admiterea în   

învățământul liceal 
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Statistica cuprinzând situația elevilor înscriși în unitate precum și rezultatele la 

învăţătură şi starea disciplinară, precum şi mişcarea elevilor (anexa 1);  

Învățământ primar – mișcarea elevilor 

 

Învățământ primar – situația școlară după  examenul de corigență 

 

Învățământ gimnazial – mișcarea elevilor 

 

Învățământ gimnazial – situația școlară după  examenul de corigență 
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Învățământ gimnazial – situația școlară după  media de absolvire 

Cod 
rând 

Clasa TOTAL 
din care 
feminin 

din care, după media generală 

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

A B 1 2 3 5 7 

1 TOTAL 107 52 1 44 62 

2 Clasa a V-a 28 16 0 4 24 

3 Clasa a VI-a 24 14 0 7 17 

4 Clasa a VII-a  30 12 1 19 10 

5 Clasa a VIII-a  25 10 0 14 11 
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Rezultate la învățătură – situație pe unitate 
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Starea disciplinară a elevilor  - situație pe unitate 
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Statistica privind rezultatele la examenele naționale și admitere în învățământul 

liceal (anexa 2);   

Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

 

REPREZENTAREA SITUAȚIEI ELEVILOR LA 
EXAMENUL DE BACALAUREAT PERIOADA 2017-

2022  

BAC Respinsi 

Din care cu medii:  

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10  

2017 5 5 35 52 70 0  

2018 10 11 28 61 53 1  

2019 13 18 29 57 51 0  

2020 4 12 23 56 71 0 
 

2021 10 17 26 83 31 0  

2022 4 17 46 38 64 0  

 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat – reprezentare grafică 
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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 

 

2022 
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 4 5 5 7 4 0 

MATEMATICA 25 24 1 2 11 6 3 1 1 

 

Admitere 2022 

  
Matematică-
Informatică 

Filologie 
Științe Ale 

Naturii 
Învățători-
Educatoare 

Educator-
Puericultor 

Prima Medie 2021 9.75 8.86 9.80 9.14 7.57 

Ultima Medie 2021 5.20 6.08 8.27 7.39 6.64 

Prima Medie 2022 9.84 9.72 9.64 9.15 7.51 

Ultima Medie 2022 8.39 7.34 7.60 7.55 6.57 
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3.Managementul curriculum-ului 

Activitatea desfăşurată în al doilea semestru a avut la bază proiectul propus de 

Consiliul de Administraţie şi aprobat de Consiliul Profesoral.  

➢ S-a urmărit asigurarea calităţii educaţiei, a modului în care s-a planificat și s-a realizat 

activitatea la nivelul colectivelor metodice şi a fiecărui cadru didactic în parte, 

parcurgerea ritmică a materiei, evaluarea elevilor şi desfăşurarea lucrărilor semestriale, 

aspecte care s-au desfăşurat în bune condiţii.  

➢ S-au întocmit rapoarte de analiză a activităţii desfăşurate pe parcursul semestrului I, din 

anul şcolar 2021-2022, atât la nivelul catedrelor, cât şi al unităţii şcolare; 

➢ Documentele de planificare şi proiectare didactică pentru semestrul al doilea au fost 

întocmite în mod corespunzător,în concordanţă cu curriculum naţional şi cu programele 

şcolare. 

➢ La nivelul catedrelor s-au desfăşurat activităţi de pregătire a elevilor capabili de 

performanţă precum și activități de pregătire a elevilor în vederea susținerii examenelor 

naționale (programul de voluntariat ”Educația ține de noi” –inițiat de către primăria 

orașului Năsăud și desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al județului BN ). 
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TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE 

ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 – ANEXA 3 

Nr. 

crt. 
Disciplina/Disciplinele Olimpiada/Concursul 

Etapa 

jud./region./naț. 

Nume 

prenume 

elev/echipă 

Clasa/Cla

sele 

Rezultatul obținut 

Premiul 

/Mențiune/Mențiune 

specială 

Profesor 

îndrumător 

1 Biologie 
Olimpiada Națională 

de Biologie 
Națională Bolbos Daniel a IX a Premiul  I 

Catarig 

Simona 

2 Fizică 
Olimpiada Națională 

de Fizică 
Națională 

Izvoran 

Oltean Ștefan 

Petru 

a X a Medalie de bronz 
Haitonic 

Ana 

3 Matematică 
Olimpiada Națională 

de Matematică 
Națională 

Izvoran-

Oltean Ștefan 

Petru 

a X-a A Medalie de bronz 
Urs 

Mihaela 

4 Limba română 
Olimpiada Națională 

de Lingvistică 
Națională 

Ilovan 

Cristian 

Nicolae 

a VIII a Mențiune 
Harapascu 

Sofia 

5 Chimie  
Olimpiada Națională 

de Chimie 
Națională 

Ilovan 

Cristian 

Nicolae  

a Vlll-a  Mențiune 
Moldovan 

Vasile  

6 Limba romana 
Olimpiada Națională 

de lingvistică 
Națională 

Zinveliu 

Diana 
a V-a Mențiune 

Suciu 

Cristina 

7 Pedagogie 
Olimpiada Națională 

de Pedagogie 
Națională 

Druhora 

Iasmina 

Magdalena 

a IX-a  I Mențiune 
Toderic 

Ana-Maria 

8 Religie ortodoxă 
Olimpiada Națională 

de Religie 
Națională 

Sălvan 

Alexandra 

Mădălina 

a XI a Mențiune Pop Maria  

9 Informatica Olimpiada Județeană 

Caldarea 

Ciprian-

Iulian 

a VIII-a Premiu I 
Strugar 

Simion 
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10 Religie ortodoxă Olimpiadă Județeană 

Sălvan 

Alexandra 

Mădălina  

a XI -a Premiu I Pop Maria 

11 Biologie Olimpiada Județeană Bolbos Daniel  aIXa S Premiul  I 
Catarig 

Simona 

12 Romana Olimpiada Județeană Ani Andreea a IX-a Premiul I 
Suciu 

Cristina 

13 Chimie Olimpiada  Județeană Bolbos Daniel  a-IX-a Premiul I 
Moldovan 

Vasile  

14 Biologie Olimpiada Județeană 

Buzila 

Alexandra 

Raluca 

a  X -a Premiul I 
Schiopu 

Elisabeta 

15 Română 
Olimpiada de lectură 

LAV 
Județeană 

Buzilă 

Alexandra 

Raluca 

a X a Premiul I 
Harapașcu 

Sofia  

16 Istorie Olimpiada Județeană Cira Daria a XI-a Premiul I 
Suciu 

Mircea 

17 Educație fizica Olimpiada Județeană 
Echipa de 

baschet 
IX-XII  Premiul I 

Buzila 

Nicolae 

18 Pedagogie Olimpiada Județeană Font Daniela a XI-a P Premiul I 
Toderic 

Ana-Maria 

19 Matematică Olimpiada Județeană 
Gonda 

Bogdan-Luis 
a XII-a Premiul I 

Cârcu 

Anca 

20 Chimie Olimpiada  Județeană 

Ilovan 

Cristian 

Nicolae  

a VIII-a Premiul I 
Moldovan 

Vasile  

21 Fizica Olimpiada Județeană 

Izvoran-

Oltean Stefan 

Petru 

a X a Premiul I 
Haitonic 

Ana 
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22 Matematică Olimpiada Județeană 

Izvoran-

Oltean Stefan 

Petru 

a X-a Premiul I 
Urs 

Mihaela 

23 Pedagogie Olimpiada Județeană Leonte Adina a X-a P Premiul I 
Toderic 

Ana-Maria 

24 educație fizica Olimpiada Județeană 
Pop Andreea 

Estera  
aXaS Premiul I 

Cira 

Narcisa 

25 Matematică Olimpiada Județeană 
Pupeză 

Ciprian 
a IX-a Premiul I 

Ioviță 

Edith 

26 Română Olimpiada  Județeană 
Todor 

Geanina 
a X-a Premiul I 

Sermeșan 

Gabriela 

27 Biologie Olimpiada Județeană 
Spermezan 

Valentina 
a IX a  S Premiul  II 

Catarig 

Simona 

28 Informatică Olimpiadă Județeană Bachiș Ovidiu a-X-a A Premiul II 
Lazăr 

Marius 

29 Istorie Olimpiada Județeană Brici Victor a IX-a Premiul II 
Vaida 

Floare 

30 Română 

Cultură și 

Spiritualitate 

românească 

Județeană 
Druhora 

Iasmina 
a IX-a Premiul II 

Sermeșan 

Gabriela- 

Pop Maria 

31 Geografie  Olimpiada Județeană 
Ganea Lucian 

Andrei 
a  X-a A Premiul II 

Burdeți 

Paula 

32 Matematică Olimpiada Județeană Ilovan Nicolae a VIII-a Premiul II 
Ioviță 

Edith 

33 Geografie Olimpiada Județeană 
Ivanciuc 

Alexandru 
a XII a D Premiul II Ficior Iulia 



 -13- 

34 Biologie Olimpiada Județeană 

Izvoran-

Oltean Stefan 

Petru 

a  X -a Premiul II 
Schiopu 

Elisabeta 

35 Stiintele pamântului Olimpiada Județeană 

Izvoran-

Olteanu 

Stefan 

a X-a A Premiul II 

Haitonic 

A./Viju 

S/Burdeți 

P./Schiopu 

E. 

36 Română 
Cultură și 

spiritualitate 
Județeană Leonte Adina a X a Premiul II 

Harapașcu 

Sofia  

37 Franceza Olimpiada Județeană 
Moldovan 

Lucian 
a XII-a Premiul II 

Ros 

Adriana 

38 Fizica Olimpiada Județeană 
Niculai 

Marius 
a X a Premiul II 

Haitonic 

Ana 

39 Franceza Olimpiadam Județeană Palage Paula a IX-a Premiul II 
Moldovan 

Cristina 

40 Istorie Olimpiada Județeană Pop Ionuț a XII-a Premiul II 
Vaida 

Floare 

41 Romana Olimpiada Județeană Rus Sofia a X-a Premiul II 
Suciu 

Cristina 

42 Limba engleză  Olimpiadă  Județeană 
Rus Sofia 

Alexandra  
a X-a C Premiul II 

Burduhos 

Corina  

43 
Geografie Biologie 

Fizică Chimie 

Olimpiada ”Științele 

pământului” 
Județeană 

Izvoran-

Oltean Stefan 

Petru 

a X-a A Premiul II 

Burdeți 

Paula   

Șchiopu 

Elisabeta 

Haitonic 

Ana          

Vîju 

Steluța 
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44 Istorie Olimpiada Județeană Timar Nicola  a X-a Premiul II Suciu Sorin 

45 Româna  
Cultură și 

spiritualitate  
Județeană 

Chisăliță 

Petruța l 
a X a Premiul III 

Harapașcu 

Sofia  

46 Pedagogie Olimpiada Județeană 
Druhora 

Iasmina 
a IX-a I Premiul III 

Toderic 

Ana-Maria 

47 Română Olimpiada Județeană 
Gorgenyi 

Annamaria 
a IX-a Premiul III 

Sermeșan 

Gabriela 

48 Biologie Olimpiada Județeană Ceuca Maria aIXa S Premiul  III 
Catarig 

Simona 

49 Biologie Olimpiada Județeană Suciu Diana aIXa  S Premiul  III 
Catarig 

Simona 

50 Limba engleză  Olimpiada  Județeană 
Nemeș Paul 

Aurelian  
a XII-a S Premiul III 

Costea 

Simona  

51 Istorie Olimpiada Județeană 
Prădan Ionela 

Diana 
a X-a Premiul III 

Vaida 

Floare 

52 Informatică Olimpiada Județeană 
Rebrean 

Ionuț Sidor 
a VII-a  Premiul III 

Lazăr 

Marius 

53 Istorie Olimpiada Județeană 
Buraciuc Ema 

Alexandra 
a IX-a Premuil III 

Suciu 

Mircea 

54 Pedagogie Olimpiada Județeană 
Burduhos 

Ioana 
a X-a P Mențiune 

Toderic 

Ana-Maria 

55 Romana Olimpiada Județeană 
Dobos-Lari 

Soraya 
a IX-a Mențiune 

Suciu 

Cristina 
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56 Româna 
Olimpiada  de 

Lingvistică 
Județeană 

Izvoran- 

Oltean Stefan 
a X a Mențiune 

Harapașcu 

Sofia 

57 Romana Olimpiada Județeană 
Pavelea 

Luana 
a V-a Mențiune 

Suciu 

Cristina 

58 Biologie Olimpiada Județeană 
Tiolan Maria 

Victorita 
a  X -a Mențiune 

Schiopu 

Elisabeta 

59 Biologie  Olimpiada Județeană 

Tuturuga 

Amalia 

Mihaela 

a  X - a Mențiune 
Schiopu 

Elisabeta 

60 Biologie Olimpiada Județeană 
Varvari 

Sabina 
aIX a S Mențiune 

Catarig 

Simona 

61 Fizica Olimpiada Județeană Bachis Ovidiu a X a Mențiune 
Haitonic 

Ana 

62 Fizica Olimpiada Județeană Bojor Florin a XI a Mențiune 

Urs 

Floarea/ 

Haitonic 

Ioan 

63 Geografie 

Concursul Național 

de Geografie 

„TERRA” 

Județeană 
Bot Cristian 

Andrei 
a VII-a Mențiune 

Burdeți 

Paula 

64 Română 
Olimpiada de 

Lectură 
Județeană 

Constantin 

Andreea 
a IX-a Mențiune 

Sermeșan 

Gabriela 

65 Geografie 

Concursul Național 

de Geografie 

„TERRA” 

Județeană 
Crișan 

Dayana Irina 
a V-a Mențiune 

Burdeți 

Paula 

66 Istorie Olimpiada Județeană 
Ianul Andrei 

Darius 
a IX-a Mențiune 

Suciu 

Mircea 

67 Geografie 

Concursul Național 

de Geografie 

„TERRA” 

Județeană 
Tofeni Ionela 

Maria 
a VI-a Mențiune 

Burdeți 

Paula 
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68 Fizica Olimpiada Județeană 

Zinveliu 

Dumitrita 

Anastasia 

a X a Mențiune 
Haitonic 

Ana 

69 Limba engleză  Olimpiada  Județeană Ani Andreea  a IX-a S Mențiune 
Burduhos 

Corina  

70 Matematică  Olimpiada  Județeană Bachiș Ovidiu a X-a A Mențiune 
Urs 

Mihaela 

71 Limba engleză  Olimpiada  Județeană 

Buraciuc 

Emma 

Alexandra  

a IX-a S Mențiune 
Burduhos 

Corina  

72 Limba engleză  Olimpiada Județeană 
Cloșcă Dinuța 

Oana  
a X-a C Mențiune 

Burduhos 

Corina  

73 Limba engleză  Olimpiada  Județeană Daroci Flavia a XI-a P Mențiune 
Costea 

Simona  

74 Educație fizica Olimpiada  Județeană 
Echipa de 

volei 
IX-XII Mențiune 

Cira 

Narcisa 

75 Informatica Olimpiada Județeană Ganea Vasile a IX-a A Mențiune 
Strugar 

Simion 

76 Matematică  Olimpiada  Județeană Marc Bogdan a X-a A Mențiune 
Urs 

Mihaela 

77 Matematică  Olimpiada  Județeană 
Marian 

Alexandru 
a XI-a A Mențiune 

Ioviță 

Edith 

78 Istorie Olimpiada Județeană Marica Ioana a XI-a Mențiune 
Vaida 

Floare 

79 Limba engleză  Olimpiada  Județeană Marica Ioana  a X-a A Mențiune 
Costea 

Simona  
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80 Limba engleză  Olimpiada Județeană 

Mureșanu 

Dan 

Alexandru  

a XII-a S Mențiune 
Costea 

Simona  

81 Matematică  Olimpiada  Județeană Nistor Ana  a VII-a  Mențiune 
Lazăr 

Lucreția 

82 Limba engleză  Olimpiada  Județeană 
Palage Paula 

Cristina  
a IX-a C Mențiune 

Costea 

Simona  

83 Limba engleză  Olimpiada  Județeană 
Perzsi Bradea 

Paul  
a VII-a Mențiune 

Berceni 

Camelia  

84 Informatica Olimpiada Județeană 
Pupeza 

Ciprian 
a IX-a A Mențiune 

Strugar 

Simion 

85 Matematică  Olimpiada Județeană 
Rebrean 

Ionuț 
a VII-a  Mențiune 

Lazăr 

Lucreția 

86 Limba engleză  Olimpiada  Județeană 
Rus Bianca 

Margareta  
a X-a B Mențiune 

Burduhos 

Corina  

87 Matematică  Olimpiada  Județeană Tănase Luisa a XII-a A Mențiune 
Cârcu 

Anca 

88 Matematică  Olimpiada  Județeană 
Zinveliu 

Diana 
a V-a Mențiune 

Urs 

Mihaela 

89 Chimie Olimpiada  Județeană 
Seica Delia 

Gabriela  
a-XI-a S Mențiune 

Moldovan 

Vasile  
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Numărul elevilor participanți la Olimpiadele și concursurile școlare a crescut mult 

față de anul școlar anterior ca urmare a ridicării interdicțiilor privind prevenirea COVID.  

Este necesar să acordăm o importanţă  mai mare selectării şi pregătiri elevilor în 

vederea participării și la alte concursuri școlare/ sesiuni de comunicări la nivel judeţean, 

interjudeţean şi naţional, în conformitate cu calendarul concursurilor şcolare. 

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

programe educative, a fost conceput un calendar al activităţilor extraşcolare pentru 

semestrul al doilea în a cărui componenţă au fost precizate activităţi extracurriculare de 

tipul campaniilor de informare, excursiilor, evenimentelor naţionale, istorice şi literare; 

➢ S-au desfăşurat de către diriginţi şi ceilalţi profesori din şcoală o largă diversitate de 

activităţi cultural-educative şi sportive şcolare şi extraşcolare. Un rol esenţial în 

coordonarea acestor activităţi l-a avut profesoara Harapașcu Sofia – coordonatorul de 

proiecte si programe educative, raportul acestor activități fiind prezentat în anexa 4; 

➢ Practica pedagogică a elevilor de la profilul pedagogic s-a desfăşurat la Grădiniţa cu 

Program Prelungit Năsăud, la Şcoala de Aplicație a unității precum și la Creșa orașului. 

Coordonatorii de practică, d-na prof. Toderic Anamaria şi d-l prof. Daniel Pavelea au 

asigurat desfășurarea în bune condiții a întregii activități. Colaborarea profesorilor 

coordonatori cu profesorii metodiști și cu învățătorii, respectiv educatorii responsabili 

cu îndrumarea practicii pedagogice,  a fost mult mai eficientă comparativ cu anul 

anterior, ca urmare a revenirii la efectuarea orelor de practică la Școala de Aplicație a 

colegiului. 

➢ S-au derulat, potrivit metodologiilor elaborate de MEN, simularea Examenului de 

Bacalaureat pentru clasele a XI-a și a XII-a. Conform rapoartelor întocmite și înaintate 

la ISJ-BN .În cazul simulării Examenului de evaluare națională remarcăm prezența de 

92,3% și rezultatele de promovare a examenului de 95,8% la limba și literatura română 

și de 65,38% la matematică. 

➢ În ceea ce privește simularea Examenului de bacalaureat prezența a fost de 96,4% iar 

promovabilitatea a fost de 82,2%(6 elevi cu note sub 5 și 23 de elevi cu note sub 6). 

➢  De asemenea s-a desfășurat în condiții bune Evaluarea Națională a elevilor din 

clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a (anexa 5) .Prezența a fost de 91,3% la clasa a II-a,96,3% 
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la clasa a IV-a și 100% la clasa aVI-a.Rezultate bune și foarte bune au fost înregistrate 

atât la limba română cât și la matematică,așa cum reiese din raportul înaintat 

Inspectoratului Școlar Județean. 

➢ Școala noastră a fost centru zonal pentru admiterea computerizată. Planul de 

școlarizare s-a realizat pe următoarea structură: două clase profil real specializarea 

matematică-informatică  (52 locuri), două clase profil uman specializarea filologie (52 

locuri), o clasă profil real specializarea științe ale naturii (26 locuri), o clasă profil 

pedagogic specializarea învățător-educatoare (24 locuri) și educator-puericultor (24 

locuri). 

 

 

➢ Analizând mediile elevilor admişi în clasa a IX-a în colegiu, constatăm că cea mai 

mică medie de admitere la profilul matematică-informatică a fost  8,39, la profilul 

ştiinţe ale naturii 7,60; la filologie  7,34, la pedagogic învățători-educatoare 7,55 

respectiv pedagogic educator-puericultor 6,57. 



 -20- 

➢ Este important să menționăm că la clasa pregătitoare s-au înscris 27 de elevi iar la 

clasa a V-a 25 de elevi, aspect care evidențiază dorința părinților de a-și înscrie copiii la 

școala noastră; 

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

climat de respect reciproc , colaborare și deschidere față de problemele fiecărui angajat. 

Apreciem că sub aspectul disciplinei şi a asumării de responsabilităţi, profesorii şcolii s-

au încadrat în cerinţele pretinse de legislaţia şcolară şi conducerea şcolii. Continuă totuşi 

să se manifeste unele carenţe, sub aspectul intrării la timp la ore, a ritmicităţii evaluării şi 

marcării la timp în cataloage a notelor şi absenţelor. Aceste aspecte generează probleme 

pentru diriginţi, care nu pot sesiza părinţii în cazul unor situaţii critice şi nu pot lua 

măsurile optime pentru soluţionarea problemelor.  

➢ Serviciul pe şcoală desfăşurat de către profesori s-a desfășurat mai bine decât în anul 

anterior  dar încă necesită îmbunătăţiri semnificative. Considerăm că sunt necesare 

intervenţii din parte diriginţilor şi a întregului personal didactic pentru o mai bună 

supraveghere a elevilor în vederea evitării unor comportamente ce contribuie la 

distrugeri de diverse bunuri din şcoală (îndeosebi la grupurile sanitare, mobilier şcolar, 

etc.) și crearea unor tensiuni între elevi ce oricând ar putea degenera în conflicte cu 

violență. Măsuri suplimentare se impun și din perspectiva aplicări legii siguranței și 

securității în muncă și a legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului 

produselor din tutun. 

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

eficientă.  Doamna profesoară  Călugăru Ioana a desfăşurat activităţi de consiliere 

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

probleme legate de comunicare, conflicte, bullying  şi de abandon şcolar.  

➢ Școala noastră a fost nominalizată Centru de Evaluare Naţională, Centru de 

Admitere computerizată, Centru de înscriere în clasa a IX-a , Centru Județean de 

înscriere la Examenul de Titularizare și Centru de Bacalaureat . Cadrele didactice 

precum şi personalul didactic auxiliar al unităţii s-au implicat în desfăşurarea 

examenelor de Evaluare Națională, Admitere și Bacalaureat la nivelul școlii și la alte 

unități școlare din județ. Se impune mai multă deschidere de participare a profesorilor 
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din școală în comisii de desfășurare a examenelor naționale, mai ales pentru funcția de 

asistent în cadrul acestor comisii; 

➢ Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților de la specializările 

matematică-informatică și învățători-educatoare s-a derulat în bune condiții, în 

conformitate cu metodologiile în vigoare;  

➢ În perioada 30.05-08.06.2022 am fost numiți ”Centru de aplicare a testelor 

standardizate”alături de alte 528 de unități școlare din țară. S-au aplicat un număr de 647 

teste din totalul de 708(elevi în clasele1-XI),procentul de elevi care au participat la 

testare fiind de 91,38%.În luna curentă am primit și rezultatele acestor testări ,urmând ca 

acestea să fie interpretate și dezbătute într-un consiliu profesoral ulterior. 

4.Managementul resurselor umane 

➢ Pe parcursul anului s-a derulat programul ”Mișcarea personalului didactic”, pentru 

anul școlar 2021-2022. Domul profesor Șchiopu Ionuț a devenit titularul unității pe o 

normă întreagă de matematică-fizică,d-na prof. Sălvan Alina titulară pe ½ normă limba 

română iar d-na prof. Ștefănuț Aurica a primit detașare la cerere pe catedra de 

pedagogie. 

➢  Profesorii din școala noastră, metodiști ai ISJBN,  au participat la inspecții pentru  

obținerea gradelor didactice și înscrierea candidaților la examenul de titularizare; 

➢ Personalul didactic și didactic auxiliar a participat la cursuri de formare și 

perfecționare organizate prin CCD BN, ISJBN. Din cei 34 de titulari cu normă întreagă 

67,65% au urmat cursuri de perfecționare: Prof. I. Prof. II, Evaluator, CRED, etc. 

➢ În cadrul proiectului Erasmus+ „We Will build a New School with Smart 

Technology” coordonat de către domnul profesor Simion Strugar, în semestrul I am fost 

gazde pentru profesorii și elevii din Turcia,Italia,Polonia iar în semestrul al II-lea ne-am 

deplasat în Macedonia de Nord și în Turcia. In septembrie 2022 urmează vizita în Italia 

iar în decembrie 2022  se va desfășura și ultima mobilitate din cadrul proiectului în 

Polonia.  

➢ De asemenea în anul școlar trecut d-na prof. Camelia Berceni a depus un proiect 

”Profesori motivați,elevi fericiți” în domeniul formării profesionale VET ,proiect care a 

fost respins din lipsă de fonduri și pe care ,după retușări, îl vom redepune.  
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➢ Pentru activitatea desfăşurată în  ultimii 5 ani, în sesiunea anului 2022, s-au acordat 

gradații de merit următorilor colegi: Vîju Steluța, Cârcu Anca, Chira Daniela, Suciu 

Sorin, Lazăr Marius, Lazăr Ludovica, Catarig Simona, Buzilă Nicolae și Tămaș Dorina;  

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

sarcinilor prevăzute în fişa postului. Şcoala noastră şi-a onorat toate responsabilităţile  

care i-au revenit ( SIIIR , EDUSAL, FOREXEBUG, ARACIP, ISJ-BN) ;întâmpinăm 

dificultăți în ceea ce privește preluarea dosarelor de burse datorită numărului mare de 

solicitări (aglomerație,comportamente inadecvate). 

➢ Biblioteca pe tot parcursul anului şcolar a desfăşurat în mod permanent activitaţile 

specifice în bună colaborare cu elevii şi cadrele didactice.  A înregistrat 721 utilizatori 

dintre care 97%elevi.    Fondul de carte existent este de 25053 volume, partial actualizat, 

gestionarea lui fiind 100% informatizatã, numărul volumelor împrumutate în anul școlar 

2021-2022 fiind de 2165. 

➢ Biblioteca s-a implicat în proiectele educaţionale: ”Să ne cunoaştem 

biblioteca”(septembrie-octombrie 2021), „Ziua internațională a cititului”(1 febr.2022), 

”Ce carte dăruiești”(proiect județean) -implementat cu ocazai Zilei internaționale a 

cititului(15 februarie), „Știință și lectură”(martie 2022)-implementat la clasa a VI-a, 

proiectul ”Arta care luminează”(mai-iunie 2022),implementat la clasele primare și  

gimnaziale—scriitor Elena Hajna ,”Copilul și cartea”(aprilie-mai 2022,preșcolari 

grădiniță),conferința regională ”Trăistuța poveștilor românești” ,Vizita preşcolarilor  de 

la Grădinița cu Program Prelungit Năsăud şi vizita elevilor de la alte şcoli; 

➢ La bibliotecă,în parteneriat cu Facultatea de Litere din cadrul  UBB-Cluj-Napoca ,au 

desfășurat practica de specialitate două studente de anul Ii(în ambele semestre) 

➢ Bibliotecara s-a ocupat, împreună cu directorul adjunct, de gestionarea manualelor 

şcolare și a făcut parte din comisia de preluare a dosarelor de înscriere la examenul de 

titularizare,din comisia de examen de la școala Gimnazială Năsăud și este secretara 

Consiliului de Administrație al școlii.(anexa 6-raportul de activitate al bibliotecii 

2021/2022). 
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5.Managementul resurselor financiare şi materiale 

 În semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022, respectiv începând cu luna februarie 

2022, au fost următoarele prevederi bugetare: 

- Din bugetul local: în perioada februarie 2022 – august 2022, un buget de venituri și 

cheltuieli de la bugetul local după cum urmează: 

o Cheltuieli cu bunuri și servicii, Burse, CES– plan 1.300.000 lei din care plati 

efectuate  în sumă de    997.012 lei din care : 

o  Burse buget local – plan 730000, plăți efectuate în perioada menționată de 

483944 lei  din care 106608 lei la învățământ gimnazial și 375336 lei la 

învățământ liceal; 

o Asistență socială elevi cu  CES – plan 8000 lei, iar plăți efectuate 4913 lei 

reprezentând norma zilnică de hrană lunar  ianuarie-iunie 2022,iar 50% din suma 

anuală cuvenită conform prevederilor legale în vigoare  pentru cazarmament, a 

fost achitate in luna septembrie 2022 pentru cei 3 elevi cu cerinte educationale 

speciale in suma de 918 lei. 

o Plata utilităților (gaz, energie electrică, apă, salubrizare și alte materiale pentru 

întreținere și funcționare, precum și prestări servicii), detaliate pe articole și 

aliniate sunt: plan ianuarie –august 2022 -562000 lei 

-    Furnituri de birou –  5107 lei; 

▪ Materiale de curățenie – 5863 lei; 

▪ Facturi la gaze și energie electrică  TOTAL 298274 lei , reprezentind 

facturile  aferente lunilor decembrie 2021-pina la 31.august 

2022,respectiv:- gaze  lei si energie electrica; 

▪ Apă canal salubritate – 22305 lei  

▪ Telefon, internet  - 10055 lei; 

▪ Presări servicii și materiale de funcționare – 14439 lei; 

▪ La alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 4818 lei ( Forța Zero, Prosoft 

Center, Compania Informatică Neamț si alte cheltuieli. 

▪ Reparații curente - 84874 lei-zugravit,schimbat parchet,vopsitorii la 5 Sali 

de clasa,parter Sediu.,urmind ca pina la sfirsitul anului respectiv in trim.IV 

2022 sa se achite si lucrarile executate la cladire fost Internat casa scarii si  

cabinetul de consiliere scolara . 

▪ Obiecte de inventar 26952 lei ( 4740 lei chiuvete laborator 

chimie,mobilier chimie-8330 lei-blaturi si dulapioare chiuvete,mobilier 

directiune si administrator 5944 lei,5417-laptop salarizare,multifunctioal 

Canon,2350-boxa + microfoane Aula,foarfeca pt.gard viu 406 lei. 

▪ Pregatire profesionala 850 lei. 

▪ Alte cheltuieli: olimpiade școlare – 9589 lei 
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                      -  navetă cadre didactice –23044 lei 

               La Sectiunea de dezvoltare am avut Plan 10000 lei –si s-a achizitionat un  

multifuncțional   in valoare de 8990 lei. 

o Venituri propri: s-au încasat venituri în sumă de 3950 lei din care 3770 lei   

închirieri și 180 alte taxe.La cheltuieli din venituri propri 0 lei. 

- Din bugetul de stat  - finanțarea cheltuielilor de personal începând cu 2018 din 

bugetul de stat prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud; 

o Cheltuieli de personal - s-au achitat salarii în perioada ianuarie –august 2022 în 

valoare de 3928823 lei .  

o Asistență socială – navetă elevi  - s-a achitat 39230 lei 

o Alte cheltuieli : 

▪ Bursa bani de liceu  s-au achitat 72950 lei; 

▪ Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 44924 lei; 

▪ Recuperat CM din anii precedenți -836 lei 

De menționat că în anul școlar anterior au fost acordate 546 de burse ,ceea ce 

reprezintă 58,64% din totalul elevilor colegiului. Dintre acestea 63 au fost la ”Bani de 

liceu”,185 burse de merit,46 burse de studiu,24 burse de orfan,4 burse medicale,18 burse 

sociale ,202 burse mediu rural ,2 burse familie monoparentală și 2 burse copil în 

plasament. 

6.Managementul dezvoltării şi relaţiilor comunitare 

➢ În baza protocoalelor semnate cu instituţiile de învăţământ superior ale Jandarmeriei, 

Pompierilor, Poliţia,  SRI, Ministerul Apărării Naţionale s-au organizat întâlniri cu elevii 

din clasele terminale pentru a se prezenta oferta de şcolarizare; 

➢ S-a cooperat cu poliţia, jandarmeria, pompierii pe linia  prevenirii şi combaterii unor 

evenimente aflate în atenţia acestor instituţii precum și pe linia  prevenirii şi combaterii 

violenţei şi absenteismului şcolar.  Reprezentanţi ai poliţiei sunt prezenţi în mod curent 

la diverse activităţi desfăşurate în şcoală şi pentru a prezenta materiale de informare care 

vizează siguranţa şi sănătatea elevilor. S-au organizat două exerciții de alarmare cu 

evacuarea elevilor din spațiile școlare  pentru situații de incendii;  

➢ S-a actualizat pagina web a şcolii de către prof. Marius Lazăr, informaticianul Călin 

Ciuta și s-a insistat pe o promovare a imaginii școlii prin postarea în spațiul virtual a 

activităților instructiv-educative și culturale prin pagina de facebook a liceului; 

➢ Echipa de robotică ”Cyber Souls”, a participat la competiția de robotică organizată 

de ONG-ul”Nație prin Educație” precum și, la competiții amicale(demo-uri) organizate 
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de școlile partenere Colegiul Național “Andrei Mureșanu” Dej și Colegiul Național 

“Petru Rareș” Beclean; 

➢ Elevii şi profesorii şcolii s-au implicat în diverse activităţi organizate la nivelul 

oraşului. Reprezentanţii Consiliului Local, precum şi reprezentantul primarului au fost 

prezenţi la şedinţele Consiliului de Administraţie din şcoală;  

➢ Profesori și elevi din colegiu au participat la activități inițiate de către Muzeul 

Grăniceresc, Casa de cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud. În mai 2022 în Aula școlii s-a 

desfășurat simpozionul județean „Academicianul Sever Pop”, la care am avut cca. 150 

de invitați (profesori, bibliotecari, autorități, etc.) printre care reprezentanți ai Academiei 

Române ,ai primăriei Poiana-Ilvei,ai autorităților județene și locale. 

➢ Acţiunile organizate la nivelul şcolii au fot popularizate de reprezentanții mass 

media locală și județeană: Mesagerul, Răsunetul, Timponline, Sângeorz TV, etc.  

➢ În aula liceului, s-au desfăşurat evenimente cultural-educative la care au participat 

elevi şi profesori din şcoală, precum şi invitaţi ai comunității locale(anexa  4-raport 

activități educative). 

Mulţumesc, în numele conducerii unității, personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic pentru sprijinul acordat, pentru contribuția și  implicarea în buna desfăşurare a 

activităţii din anul şcolar 2021-2022.  

Prezentarea detaliată a activităţilor desfăşurate este precizată în rapoartele 

responsabililor de catedre precum şi în raportul de activitate al coordonatorului activităţilor 

cultural-educative şcolare şi extraşcolare. 

7. Diagnoza mediului extern și intern 

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 2014-2020, 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.  

Contextul 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; 
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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).  

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. 6%. 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. 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.  

 

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 

(planuri de învățământ, programe școlare, 

ghiduri de aplicare, softuri educaționale); 

- Ofertă diversă pentru CDȘ; 

- Pregătire suplimentară pentru olimpiade 

și concursuri școlare; 

- existența unui program de consultații 

pentru pregătirea candidaților pentru 

susținerea probelor de aptitudini în 

vederea admiterii la profilul pedagogic; 

- existența unui program de consultații 

pentru pregătirea candidaților pentru 

susținerea probelor la examenul de 

bacalaureat la disciplinele unde 

promovabilitatea nu este de 100%; 

- Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice și a metodelor activ-

participative în demersul didactic; 

- Slaba implicare a personalului didactic 

în realizarea de proiecte în vederea 

obținerii de finanțări; 

- Formarea deficitară a cadrelor didactice 

pentru desfășurarea activității cu elevii cu 

CES sau ADHD; 

- sprijin insuficient pentru formarea și 

perfecționarea profesorilor. 
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-desfășurarea practicii pedagogice pentru 

învățământul primar la Școala de 

Aplicație a Colegiului Național „George 

Coșbuc” 

- Colaborare eficientă între cadrele 

didactice din școală pentru eficientizarea 

procesului de învățare-evaluare. 

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 

programe de televiziune). 

 

 

 

Resurse umane : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Personal didactic calificat 100 %; 

- Cadre didactice bine pregătite, dedicate 

profesiei și apreciate în comunitate; 

- Cadre didactice motivate în susținerea 

activității educațive a școlii (cluburi, 

formații artistice, echipe sportive) 

-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. 

- Cadre didactice cu norma didactică în 

mai multe școli; 

- Cadre didactice navetiste (acest aspect 

limitează implicarea în desfășurarea unor 

activități din școală); 

-asigurarea defectuoasă a graficelor de 

suplinire întocmite de conducerea unității 

datorată de nerespectarea de către unele 

cadre didactice a acestor supliniri și de 

orarul „compact” a unor profesori în 

situația metodiștilor ISJ sau chiar din 

„comoditatea” unora; 

- 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. 
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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). 

- Instabilitatea personalului didactic care 

are tendința de migrare spre centre 

urbane mai mari; 

- Conturarea tendinței de ieșire din 

sistemul de învățământ îndeosebi la cadre 

didactice tinere; 

- instabilitatea cadrului legislativ (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 unui sistem de supraveghere 

video; 

- Existența unui sistem de supraveghere 

și monitorizare a siguranței școlii realizat 

de către o firmă specializată (Forța Zero); 

- Sistem de încălzire eficient bazat pe 

centrala termica proprie; 

- Completarea resurselor financiare 

bugetare cu sume atrase de la agenți 

economici din zonă pentru susținerea 

activităților elevilor; 

- Existența unui sistem centralizat de 

supraveghere audio-video în Corpul A 

ducând la creșterea gradului de siguranță 

al elevilor și  buna desfășurare a 

examenului de Bacalaureat  

- Finalizarea lucrărilor la sala de sport 

pentru ciclul primar; 

- Insuficienta dotare cu materiale 

necesare bunei desfășurări a activității la 

anumite discipline (dotarea cu laptopuri 

și videoproiectoare a sălilor de clasă 

pentru utilizarea manualelor digitale); 

-  resurse financiare insuficiente pentru 

actualizarea dotărilor la nivelul 

tehnologiilor moderne, cu un ritm de 

uzură morală rapidă;  

- Inexistența unui teren de sport ,baza 

fiind nefuncțională .  

- Lipsesc două camere de supraveghere în 

corpul B(holuri elevi). 

-Slaba capacitate de a atrage fonduri 

extrabugetare. 

 

Oportunități Riscuri 

- Disponibilitatea și responsabilitatea 

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; 

-Sprijinul primariei pentru finalizarea 

- Număr redus al firmelor private 

puternice din punct de vedere economic 

în zona Năsăudului; 

- Venituri mici la bugetul local al 

orașului Năsăud; 
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lucrărilor de la sala de sport pentru ciclul 

primar; 

- Depunerea documentației, prin primăria 

orașului Năsăud, pentru obținerea 

finanțării unui program de reabilitare a 

clădirii și a întregii baze materiale a 

școlii; 

- Implicarea Asociației de părinți “Virtus 

Romana Rediviva”, prin sensibilizarea 

părinților și angajaților unității de a 

orienta 2% din impozitul anual pe venit 

în bugetul asociației, pentru sprijinirea 

școlii în vederea desfășurării activităților 

propuse 

- 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 sportivă 

 

Relații comunitare:        
Puncte Tari Puncte Slabe 

- Implicarea elevilor și personalului 

didactic în activități din școală și 

comunitate, excursii, serbări, colectare de 

fonduri pentru persoanele defavorizate, 

acțiuni caritabile la Centrul de Protecție a 

Copilului; 

- Acreditarea instituției ca și Centru de 

formarea prin implicarea CCD Bistrița-

Năsăud 

- Derularea, în cadrul programului 

Erasmus+, a proiectului ”We will build a 

new school with smart technology”  pentru 

anul școlar 2021-2022. 

- Participarea formațiilor artistice ale 

școlii la evenimente culturale și sportive 

în localități din zona Năsăudului; 

-desfășurarea de acțiuni comune, a 

elevilor și profesorilor din școală, cu 

instituții din localitate (Muzeul 

Grăniceresc, Biblioteca Orășenească, 

- Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activități extrașcolare și 

extracurriculare; 

- Inexistența unui parteneriat între școala 

noastră și o unitate școlară din altă țară 

Europeană; 
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Asociatiunea ASTRA, etc.); 

-Depunerea unui nou proiect Erasmus + 

de către d-na prof.Berceni Camelia 

,proiect adresat profesorilor 

- Derularea unui program de promovare a 

școlii și a ofertei școlare în special pentru 

clasele de profil predagogic . 

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; 

- Reorganizarea rețelei școlare care să 

permită o mai bună valorificare a 

nevoilor de formare a elevilor din zona 

Năsăudului; 

 

- Stagnarea activităților economice care 

determină limitarea finanțării și 

sponsorizării activităților educative din 

partea agenților economici, părinților și 

Primăriei orașului; 

- Creșterea numărului de elevi cu părinți 

care pleacă pe termen lung la muncă în 

străinătate, fapt ce tensionează și 

dezechilibrează comunicarea cu 

reprezentanții tutoriali și primăriile de 

care aparțin acești elevi. 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
PROF. STELUȚA VÎJU 

 


