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Raportul activităţii desfăşurate ‚în 

semestrul al II-lea, an şcolar 2016-2017 
 

1. Structura anului şcolar 2016-2017 

Ordinul MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE nr. 4.577/20.07.2016 privind 

structura anului școlar 2016-2017. 

 În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației Naţionale și Cercetării Științifice, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE emite prezentul ordin: 

Art. I.  (1) Anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:  

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri si se încheie în data de 26 

mai 2017;  

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri si se încheie în data de 9 iunie 2017;  

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea 

stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare;  

d) pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în 

vigoare;  
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e) pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este 

de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrãtoare;  

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 

de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform 

structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;  

g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-

cadru de învățământ, în vigoare. 

Art.2 - Anul școlar 2016-2017 începe la data de 1 septembrie 2016, se încheie la data de 31 august 2017 și se structurează 

pe două semestre, după cum urmează:  

Semestrul I Cursuri – luni, 12 septembrie 2016 – vineri, 23 decembrie 2016 În perioada 29 octombrie - 6 noiembrie 2015, 

clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.  

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2016 – duminică, 8 ianuarie 2017 

 Cursuri – luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017 

Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 4 februarie 2017 – duminică, 12 februarie 2017  

Semestrul al II-lea Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017 Vacanța de primăvară – sâmbătă, 19 aprilie 

2017 – duminică, 30 aprilie 2017.  

Cursuri – marți, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017 

Vacanța de vară – sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017.  

Art. II. - Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Direcția generală 

management și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și conducerile unităților de 

învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
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Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I 

Activitatea desfășurată a avut în vedere MISIUNEA ȘCOLII, ȚINTELE STRATEGICE, OPȚIUNILE STRATEGICE, 

stabilite în Proiectul de Dezvoltare Instituțională, precum și Planul Operațional stabilit pentru anul școlar 2016-2017. 

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.  
 

 

 

 

 

 

ȚINTE  STRATEGICE 

 

1. Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor; 

2. Realizarea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică; 

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; 

 

OPȚIUNI  STRATEGICE 
 

Ţinte Opţiunea curriculară  
Opţiunea financiară şi 

dotări materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa  umană 

Opţiunea -  relaţii 

comunitare 
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ȚINTA 

1 

- 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, 

II, IV, VI, EN VIII și 

Bacalaureat) în proiectarea 

demersului didactic. 

- 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 

asigurării calității în 

educație. 

- 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 

prin activități curriculare și 

de participare la acțiuni ale 

școlii și comunității. 

- 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 

comun cu parteneri din 

zona Năsăudului 

(Maialul elevilor, 

Concertul de colinde, 

etc.). 

ȚINTA 

2 

- 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 

3 

- propunerea de către 

diriginți a unor programe de 

activități extracurriculare 

prin consultarea și cu 

participarea elevilor; 

- proiectarea și desfășurarea 

- implicarea consiliului 

reprezentativ al părinților 

în atragerea persoanelor 

fizice sau juridice care prin 

contribuții financiare și 

materiale să susțină 

- implicarea elevilor școlii 

pentru participarea la 

concursuri artistice și 

sportive, indiferent de 

etnie și apartenență 

religioasă; 

-diseminarea în 

comunitate a activităților 

desfășurate în școală, în 

vederea întăririi imagini 

acesteia în comunitate; 

- realizarea de întâlniri 
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de activități în cadrul 

programului naţional 

”Şcoala altfel” 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.   

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) 

- 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. 

ale elevilor și 

profesorilor cu 

antreprenori în vederea 

conștientizării în ceea ce 

privește oportunitățile de 

pe piața muncii; 

 

ȚINTA 

4 

- 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. 

 
PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2016 – 2017 

 

PROGRAMUL -  Calitatea procesului instructiv-educativ 

1. ȚINTA 1 - 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 Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
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aşteptate 

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 

Responsabili 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 

(presa, radio, TV, 

internet, lecturi 

diverse), făcând apel 

și la experiența lor de 

viață 

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 

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 
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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 

2017 

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 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Monitorizarea calității 

activităţii comisiilor şi 

colectivelor de lucru şi 

Îmbunătățirea 

calității activității 

comisiilor şi 

permanent Director,Responsabili 

comisii metodice 

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei de 



 8 

realizarea de rapoarte 

statistice pentru 

verificarea atingerii 

obiectivelor ; 

colectivelor de 

lucru 

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 să fie 

apreciate atât de 

elevi, cât și de 

Octombrie 

2016  

Director, 

Coordonator proiecte 

și programe 

educative 

Toate activitățile propuse  

realizate 
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părinți 

Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru 

anul școlar 2017-2018 

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 

2017 

Director,Responsabili 

comisii metodice 

Panoul cu oferta 

educațională, 

 Pliante de prezentare 

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 

O bună pregătire 

metodică și în 

specialitate a 

personalului 

didactic de 

predare din 

școală, 

permanent Director, resp. cu 

perfecționarea 

Diplome Adeverințe de 

participare  

 



 10 

metodico-ştiinţifică, 

simpozioane, 

schimburi de 

experienţă, seminarii 

de formare  

demonstrată prin 

lecțiile susținute 

la clasă și prin 

rezultatele elevilor  

 

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 

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 

 

PROGRAMUL: Condiţii de studiu şi de siguranţă  

ȚINTA  2 - Realizarea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică; 
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ACTIVITATEA  I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anul şcolar 2016-2017 
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 

2016 

Directori, Încadrarea cu personal cu 

pregătire de specialitate 

100%  

 

Realizarea lucrărilor 

de reparaţii la 

instalaţiile sanitare, 

electrice şi termice, 

igienizarea localului şi 

recondiţionarea 

mobilierului şcolar în 

vederea începerii 

anului școlar  

La 31.08.2016 

școala este 

pregătită pentru 

începerea anului 

școlar  

 

August 2016  

 

Director 

Administrator  

 

Baza materiala funcțională  

 

Pregătirea şcolii pentru 

sezonul rece 

(verificarea instalaţiei 

termice)  

Școala este 

pregătită pentru 

sezonul rece din 

punct de vedere 

termic  

Septembrie 

2016 

 

Director 

Administrator  

 

Instalația funcționează la 

parametri normali  

 

Amenajarea 

corespunzătoare a 

sălilor de clasă, a 

laboratoarelor, a 

cabinetelor și a bazei 

sportive. 

Începerea şcolii în 

condiții bune  

 

Septembrie 

2016 

 

Administrator  

 

Amenajarea corespunzătoare 

a spațiilor școlare 

 

Verificarea 

documentelor la 

fiecare comisie, 

păstrarea, arhivarea şi 

inventarierea 

documentelor din anul 

şcolar trecut şi anul 

şcolar curent  

S-a realizat 

arhivarea şi 

inventarierea 

documentelor din 

anul şcolar trecut 

şi anul şcolar 

curent  

 

Decembrie 

2016 

Director / director 

adjunct Secretar şef  

 

Existenţa documentelor  

 

 

ACTIVITATEA II: Organizarea resurselor umane 
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Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Încadrarea 

personalului didactic 

conform pregătirii de 

specialitate și ținând 

seama de principiul 

continuității 

Personalul 

didactic este 

încadrat conform 

pregătirii și 

continuității  

 

Septembrie 

2016 

Directori 

Responsabili comisii 

metodice  

 

Completarea statelor de 

funcții  

 

Normarea personalului 

didactic auxiliar şi 

nedidactic conform 

normativelor şi 

volumului de muncă  

Personalului 

didactic auxiliar şi 

nedidactic este 

normat conform 

normativelor şi 

volumului de 

muncă  

 

Septembrie 

2016 
Directori, 
Responsabili comisii 

metodice  

 

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 

2016 

Director  

Consilier școlar 

Dosare și fișe de evidență  

 

Completarea fisei 

postului pentru tot 

personalul şi 

asigurarea 

corectitudinii şi 

transparentei în 

relaţiile cu acesta  

Toate fișele au 

fost completate 

corect și la termen  

 

Septembrie 

2016 

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 Creșterea gradului permanent  Director, Sistemul este funcțional  
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stare de funcţionare a 

sistemului de 

monitorizare video din 

școală  

de securitate din 

școală  

 

 Administrator 

 

 

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 

2016 

Director 

Administrator  

 

Procese verbale de instruire 

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 

O mai bună 

asigurare a pazei 

şi siguranţei 

elevilor, 

prevenirea actelor 

de violenţă, 

abandonului 

şcolar şi 

permanent  

 

Director 

Administrator  

 

În planificările orelor de 

dirigenţie există cel puţin o 

temă cu acest subiect  
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şcolar şi combaterea 

delincvenţei juvenile  

combaterea 

delincvenţei 

juvenile  

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  

 

     

 

PROGRAMUL: Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a 

calităţii de cetăţean  

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 

2016 

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 

Fluidizarea 

comunicării elevi-

cadre didactice  

 

semestrial  

 

Director Adjunct 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative  

 

Articole publicate Arhiva 

foto  
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şedinţelor Consiliului 

Profesoral, Consiliului 

de Administraţie şi 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor  

 

 

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; 

desfășurarea de 

concursuri artistice și 

sportive, excursii 

vizite, etc. 

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  

 

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  
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PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a şcolii  

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 

2016 

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  

 

 

 

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 

Realizarea de 

programe 

comunitare şi de 

activităţi 

extraşcolare la 

iniţiativa 

partenerilor 

Ori de câte 

ori este 

cazul 

Directori, 

Coordonator de 

proiecte și programe 

educative  

 

Programul activităților 

Arhiva foto  
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cu participarea 

cadrelor didactice şi a 

elevilor la derularea 

acestora  

 

sociali/ 

autorităţilor şi cu 

participarea 

tuturor cadrelor 

didactice şi a 

elevilor 

 

Organizarea zilelor 

școlii  

Prezentarea școlii 

în comunitate  

Octombrie 

2016 

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  

 

2. Statistica cuprinzând rezultatele la învăţătură şi starea disciplinară 

 Statistica cuprinzând rezultatele la învăţătură, mişcarea elevilor şi rezultatele la examenele naţionale sunt reprezentate în  

(anexa 1) ,starea disciplinară în (anexa 2), iar rezultatele la olimpiadele şi concursurile şcolare în  (anexa 3). 
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3.Curriculum 

 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.  

 La nivelul catedrelor s-au desfăşurat activităţi de pregătire cu elevii capabili de performanţă. La nivelul şcolii au fost 

obţinute 104 de premii şi menţiuni la diverse concursuri şcolare şi la diverse discipline (82 faza judeţeană, 9 faza naţională, 

11  faza interjudeţeană şi 2 la concursurile pe echipe  sportive).  Este necesar să acordăm o importanţă mai mare selectării şi 

pregătiri elevilor în vederea participării la sesiuni de comunicări la nivel judeţean, interjudeţean şi naţional, în conformitate 

cu calendarul concursurilor şcolare şi mai ales să sporim gradul de participare a elevilor din ciclul primar la toate 

concursurile şcolare. 

 Diriginţii şi ceilalţi profesori din şcoală au desfășurat o largă diversitate de activităţi cultural-educative şi sportive şcolare şi 

extraşcolare. Un rol esenţial în coordonarea acestor activităţi l-a avut doamna profesoară Camelia Berceni, coordonator de 

proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. (anexa 4). 

 Practica pedagogică s-a desfăşurat în bune condiţii prin colaborarea dintre doamnele educatoare de la Grădiniţa cu Program 

Prelungit Năsăud, învăţătoarele de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” şi profesorii îndrumători de practică 

pedagogică, Mariana Duca, Daniel Pavelea, Hãrãpaşcu Sofia şi Suciu Cristina. Este necesar să îmbunătățim, în ceea ce 

privește practica pedagogică, secvența referitoare la îndrumarea de către profesorii metodiști a elevilor care realizează 

proiecte de activitate, precum și secvența care vizează analiza și evaluarea activităților desfășurate de către elevi. 
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 S-au derulat, potrivit metodologiilor elaborate de MENCS, simulările la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a 

VIII-a, precum și simulări la Examenul de Bacalaureat pentru clasele a XI-a și a XII-a. De asemenea s-a desfășurat în bune 

condiții evaluarea elevilor la clasele a II-a şi a IV-a, precum și examenul de Evaluare Națională și Bacalaureat. 

 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  (56 locuri), două clase profil uman specializarea filologie (56 

locuri), o clasă profil real specializarea științe ale naturii (28 locuri), o clasă profil pedagogic specializarea învățător-

educatoare (28 locuri). 
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 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 – 8.01; la profilul ştiinţe ale naturii  - 7.80; la filologie – 7,56 şi la pedagogic – 7,50.  

 Este important să menționăm că la clasa pregătitoare s-au înscris 25 de elevi iar la clasa a V-a 30 de elevi, aspect care 

evidențiază dorința părinților de a-și înscrie copiii la școala noastră;  
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 În cadrul programului ”Școala Altfel”, s-au realizate diverse activități cu caracter instructiv-educativ la nivelul școlii și în 

context comunitar; 

 În cadrul relaţiilor interumane din şcoală, direcţiunea a promovat un climat de colaborare și de respect reciproc. Este 

necesar să îmbunătățim nivelul de responsabilitate din perspectiva ritmicității evaluării, a marcării la timp în cataloage a 

notelor și absențelor, a semnării condicii de prezență, precum și a intrării la timp la ore.   

 Serviciul pe şcoală, desfăşurat de către profesori, necesită îmbunătăţiri în ceea ce priveşte supravegherea comportamentului 

elevilor. Fiecare profesor trebuie să se implice în observarea și corectarea comportamentului elevilor în timpul orelor de 

curs,  precum și pe parcursul pauzelor în vederea evitării unor manifestări cu caracter agresiv și distructiv.  

 Activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului de asistenţă psiho-pedagogică a fost eficientă. Doamna profesoară  Ioana 

Călugăru s-a implicat cu bune rezultate şi în cadrul programului de consiliere individuală și de grup precum și în activități 

de prevenire şi combatere a violenţei din şcoală. 

 Școala noastră a fost nominalizată Centru de Evaluare Naţională, Centru de Admitere, Centru de înscriere în clasa a IX-a 

precum şi 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.  

 Activitatea desfăşurată a fost evaluată de către comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unitate, iar doamna profesoară 

Mihaela Urs a elaborat un raport prin care s-au evidenţiat plusurile dar şi minusurile activităţii din şcoala noastră.  

 Examenul de certificare a calificării absolvenților la specializarea matematică-informatică s-a derulat în bune condiții, în 

conformitate cu metodologiile în vigoare. 

 

4.Resurse umane 
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 Pe parcursul semestrului s-a derulat programul ”Mișcarea personalului didactic”, pentru anul școlar 2017-2018. S-au 

titularizat  în unitatea noastră doamna profesor pentru învãţãmânt primar Martin Carmen, doamna profesor Pop Ioana 

Veronica pe 12 ore (economie şi ed. antreprenorialã) şi domnul profesor Mureşan George Florin pe 6 ore de educație fizică 

și sport; 

 Au fost sprijinite cadrele didactice pentru susţinerea activităţilor de formare şi perfecţionare prin obţinerea gradelor 

didactice: Roș Adriana și Suciu Mircea au obținut gradul didactic II și Ficior Iulia a obținut gradul didactic I. 

 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, 

sau alte organisme abilitate să desfășoare cursuri de formare; 

  În cadrul proiectului Erasmus+ „Put yourself in refugee’s shoes” coordonat de către domnul profesor Simion Strugar, s-au 

desfășurat 3 mobilități: Întâlnire transnațională(noiembrie; Italia), Schimb pe termen scurt cu elevi (februarie; Portugalia) și 

tot Schimb pe termen scurt cu elevi (mai; România);  

 Parteneriat cu o școală din Turcia tot in cadrul unui proiect Erasmus cu mobilitate în Turcia prin participarea a doi profesori 

și un elev. 

 Liceul nostru a găzduit etapa județeană a concursului ”NOI  ȘI  CHIMIA !?” – ediția XXI, clasa a VIII-a. Concursul este 

înscris în CAER – 2015 și este organizat de Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Bihor. Remarcăm implicarea  în  această activitate a profesorilor de chimie din școală, Steluța Vîju și Vasile 

Moldovan; 
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 Pentru activitatea desfăşurată s-au acordat gradație de merit următoarelor cadre didactice: Chira Daniela, Catarig Simona, 

Vîju Steluţa, Cârcu Anca, Lazãr Marius; 

 Activitatea de secretariat-contabilitate s-a desfăşurat în mod corespunzător pe baza sarcinilor prevăzute în fişa postului. 

Şcoala noastră şi-a onorat responsabilităţile  care-i revin în calitate de  Centru de Colectare a Datelor  în SIIIR – Sistemul 

Informatic Integrat al Învăţământului din România pentru unitatea noastră; 

  Biblioteca pe tot parcursul anului şcolar a desfăşurat în mod permanent activitaţile specifice în bună colaborare cu elevii şi 

cadrele didactice.  A înregistrat 553 utilizatori dintre care 95%elevi.    Au fost achiziţionate 239 exemplare sub forma 

donaţiei şi 23 provenite din fondul şcolii destinat în acest scop, în valoare de 885,06 RON. 

Biblioteca s-a implicat în proiectele educaţionale: „Alege şcoala”, „Eu şi emoţiile mele”, „Scrisoare către părinţi”, 

„Şcoala Altfel”, „Stop bullying”. 

A desfăşurat activităţi ca: „Ziua Cititului cu voce tare la biblioteca CNGC” (martie 2017), „Lumea poveştilor”( în 

colaborare cu GPP Năsăud), lectură în cadrul opţionalului „Lectura ca abilitate de viaţă”(clasa a VII-a). A primit vizita unui 

grup de elevi de la Şcoala Generală Romuli. 

Bibliotecarul a participat la activităţile metodico-ştiinţifice ale CCD Bistriţa, precum: „Luna octombrie-luna 

bibliotecilor şcolare”, „Biblioteca şcolară/CDI-factor activ în formarea culturii informaţiei”(ianuarie 2017), „Ziua poeziei la 

Biblioteca Judeţeană”(martie 2017) şi comunitatea BS sau CoBiSo- dezvoltarea profesională prin partajarea ideilor, 

desfăşurată la Colegiul Naţional Liviu Rebreanu( iunie 2017). 

 

5.Resurse financiare şi materiale 

S I T U A Ț I E 

Cu  privire la Execuția  Bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul I + II 2016-2017 
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                  În semestrul I,  anul școlar 2016-2017, respectiv incepând cu luna septembrie 2016  - luna  decembrie   2016,  am avut prevederi  

bugetare dupa cum urmează : 

      -În perioada septembrie – decembrie 2016 ( luna septembrie 2016 care face parte din trimestrul III al anului 2016 + trimestrul IV )  am  avut 

un Buget de venituri și cheltuieli în sumă de 1.079.667.00 lei din care Cheltuieli de personal  957.667.00 lei ,   Cheltuieli cu Bunuri și servicii  

122.000.00 lei  și 10.000,00 Burse. 

 În perioada  01ianuarie – 31  august  2017   - la cheltuieli de personal am avut un Buget de venituri și cheltuieli în sumă de 2.219.000.00 lei   iar 

plațile la data de 31.08.2017 au fost de  2.218.927.00 lei. 

          Pentru   plata  utilităților la gaz, energie electrică, apă, salubrizare și alte materiale   pentru întreținere și funcționare precum si prestări de 

servicii in perioada 1 ianuarie  -  31 august 2017 am avut un plan de  292.000.00 lei și am cheltuit suma de 220.363.00 lei  din care : 

          La furnituri de birou  am achitat în perioada septembrie  - decembrie 2016  suma de 13.459.00 lei din care 5.393.00 lei din cota pt.pers.cu 

handicap cf.Legii 448/2006, iar in perioada ianuarie –august 2017  s-a achitat suma de 6159.00 lei. 

           La materiale de curățenie  am achitat suma de 2.391.00 lei în perioada septembrie – decembrie 2016 iar in perioada ianuarie – august 2017 

suma de 1.637.00 lei. 

          S-au achitat facturile la gaz în sumă de 21704.00 lei, energie electrică 10.438.00 lei perioada septembrie –decembrie 2016 iar în perioada 

ianuarie – august 2017 s-a achitat suma de 125.932.00 lei din care  consum gaze naturale  pentru incălzire suma de 100.279.00 lei iar pentru 

energie electrică suma de 25.653.00 lei. 

          Apă, canal,salubritate – 10.840.00 lei pentru sem. I – pt.sem II 18.716.00 lei 

          Suma de 3.045.00 lei, telefon,internet – Semestrul I  și 5068 Semestrul II , respectiv ianuarie –august 2017. 

          Cheltuieli cu prestări servicii și materiale de funcționare  - 9.387.00lei (abonament legislație,abonament Răsunetul ,Forța zero, 

Prosoft,Compania de informatică Neamț,procurări de materiale pentru întreținere etc )- în perioada septembrie – decembrie 2016  și – suma de -

10.566.00 lei în perioada ianuarie – august 2017. 

           La alte cheltuieli cu bunuri  și servicii suma de  - 7.765 lei din care : 810.00 lei reparare poarta intrare,4560.00 lei realizat sistem de 

supraveghere video,1201.00 lei montat corpuri de iluminat in săli de clasă, sediu –in perioada septembrie – decembrie 2016  și suma de  - 

4.608.00 lei în perioada ianuarie – august 2017. 

            La reparații curente – am achitat în luna  septembrie 2016 suma de 23.781.00 lei din care: 3365.00 lei înlocuit corpuri de iluminat, 

5220.00 lei rep.curente instalația electrică și 15.196.00 lei geamuri Corp B-clădire internat iar în perioada ianuarie – august 2017  am achitat 

Lucrări de  Reparații curente în sumă de  32.894.00 lei din care : 

            -Reparații curente Exterior Clădire Sediu și reparat jgheaburi suma de 24.850.00 lei 

            - Confecționat 2 uși Clădire Corp C –internat  pentru Securitate la incendii în sumă de 5.248.00 lei și  înlocuit ușa  intrare laterală  Sediu 

Colegiu – în sumă de 2.797.00 lei ,  necesară   amenajarii  rampei pentru persoane cu dizabilități. 

           S-au achizitionat  obiecte de inventar în valoare de 67.267,00 lei după cum urmează: calculatoare informatică în valoare de 31.080.00 lei-

21 buc. Bănci pentru clasa preg. în valoare de 3480.00 lei,18416.00 lei mobilier sala profesorală, perdele cabinet germană + sala profesorală în 

sumă de 1104.00 lei,7528.00 lei 2 aspiratoare +2 fiare de călcat și mese ,uscător de mâini etc. în perioada septembrie –decembrie 2016 iar în 

perioada ianuarie – august 2017 s-a achitat  suma de 3.254.00 lei .  
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           Tot in perioada septembrie – decembrie 2016 am achitat deplasări în sumă de 2183.00 lei, iar în perioada ianuarie – august 2017  am 

achitat deplasări în sumă de 1.378.00 lei. 

           Am achitat Anuarul școlii în valoare de 3000.00 lei și achiziționat carte pentru biblioteca școlii in valoare de cca.1000.00 lei în perioada 

septembrie – decembrie 2016, în perioada ianuarie – august 2017 am achitat suma de 415.00 lei pentru achiziția de cărți și publicații.. 

            Cursuri de perfecționare în sumă de 4964.00 lei în  perioada sempembrie – decembrie 2016 ,în perioada ianuarie – august 2017  suma de 

345.00 lei cursuri  igienă pentru îngrijitori. 

            La alte cheltuieli aprobate prin dispoziții legale am achitat  în perioada septembrie – decembrie 2016 suma de 17.326.00 lei din care: 

- verificare  CT  -4440.00 lei 
- achiziționat materiale diverse din Cota personae cu handicap-Legea  448/2006-2613.00 lei 
- naveta cadrelor didactice pentru perioada septembrie- decembrie 2016 – 8109.00 lei 

În perioada ianuarie – august 2017 am  achitat suma de 9.389.00 lei din care : 

6.601.00 naveta  cadrelor didactice  pentru lunile ianuarie – iunie 2017. 

             La art. 59.01-Burse- am achitat  suma de 10.000.00 lei  din care 7000.00 lei pentru elevii din înv. liceal și 3000.00 lei pentru înv. 

gimnazial în perioada septembrie – decembrie 2016 și suma de 15.906.00 lei Burse sociale ,merit,studii , performanță din care : 

                    -     5.466.00 pentru înv.gimnazial  

                   –  10.440.00  Burse  la înv. liceal  

În perioada ianuarie –august 2017 am achitat suma de 6.138.00 lei pentru –copii cu CES 

             La Venituri proprii în perioada septembrie – decembrie 2016 am încasat venituri în sumă de  

3336.00 lei din care  : -venituri din inchirieri                                     -3.172.00 lei 

                                        - alte venituri din domeniul învățământului – 164.00 lei    

În perioada ianuarie – august 2017 am încasat  suma de 6.271.00 lei din inchirieri de spații și sala de sport  și suma de 944 lei- alte venituri din 

domeniul învățământului,respectiv  eliberări acte studii.  

               La  Cheltuieli am achitat în perioada septembrie – decembrie 2016  suma de 6.945.00 lei din care : 

- Lucrări de dezinsecție- dezinfecție                         - 3.485.00 lei 
- Vizitele medicale obligatorii                                    -     794,00 lei 
- Deplasări                                                                      -     290.00 lei 
- Reparații curente-zugrăveli sala prof.                     - 1.200.00 lei 
- Achitat chirie ap.protocol                                         -  1.176.00 lei       

La  sfârșitul anului 2016  am avut venituri totale pe anul 2016 in sumă de 9.156.00 lei și cheltuieli în sumă de  7.655.00 lei , înregistrând un 

excedent in sumă de 1.501.00 lei . 

În anul 2017 până la data de 31.08.2017 nu am făcut plăți din Venituri proprii. 

 

 

                                                                                     Contabil  șef 

                                                                                 Ec. Tomi Voichița 

 



 26 

      
  

6.Dezvoltare şi relaţii 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. 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 şi informaticianul Călin Ciuta; 

 Ediţia din anul 2017 a „Maialului elevilor năsăudeni” s-a desfășurat în contextul sărbătoririi ”Zilei costumului popular”, 

eveniment la care pe lângă elevii și profesorii școlilor din Năsăud, au participat formații artistice din județ și din țară, şcoala 

noastrã având ca invitaţi elevi şi profesori de la C. N. „Andrei Mureşanu” din Dej şi de la C. N. „Petru Rareş” din 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, Fondurile Grănicerești 

Năsăudene și Centrul Județean de Cultură.; 

 În cadrul programului „Școala Altfel” 12 clase de elevi, însoțite de diriginți, au participat la acțiuni de ecologizare a 

malurilor râului Someș; 

 Acţiunile organizate la nivelul şcolii au fot popularizate de reprezentanții mass media locală și județeană: Mesagerul, 

Răsunetul, Timponline, Sângeorz TV, etc.  
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  Pentru aspectele pozitive înregistrate în activităţile pe parcursul celui de-al doilea semestru a anului şcolar 2016-

2017 adresăm mulţumiri membrilor  Consiliului de Administraţie,  personalului didactic, didactic auxiliar şi de îngrijire din 

unitate. 

  Aspectele negative trebuie analizate, urmând a fi luate măsuri pentru ca activitatea şcolii să fie îmbunătăţită. 

  Prezentarea  detaliată a activităţilor desfăşurate este evidențiată în rapoartele responsabililor de catedră şi în raportul 

coordonatorului activităţilor cultural-educative şcolare şi extraşcolare. 

7. 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 Evaluarea 

Națională, Bacalaureat și concursuri 

școlare; 

- Colaborare eficientă între cadrele 

didactice din școală pentru eficientizarea 

procesului de învățare-evaluare. 

- Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice și a metodelor activ-

participative în demersul didactic; 

- Slaba implicare a personalului didactic 

în realizarea de proiecte în vederea 

obținerii de finanțări; 

 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri  de formare și 

perfecționare (înscrierea la grade 

- Instabilitatea legislației școlare; 

- Proliferarea unui mediu negativ al 
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didactice); 

- 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. 

educației informale, care promovează 

valori contrare celor încurajate de școală 

(îndeosebi prin intermediul anumitor 

programe de televiziune). 

 

 

 

 

Resurse umane : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Personal didactic calificat 100 %; 

- Cadre didactice bine pregătite, dedicate 

profesiei și apreciate în comunitate; 

- Participare bună la cursurile de 

perfecționare și formare continuă; 

- 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 la 

mai multe școli; 

- Elevi cu părinți plecați în străinătate, 

care sunt lăsați în grija bunicilor sau a 

altor rude, care nu au un control eficient 

asupra lor; 

- Elevi care revin din străinătate și se 

acomodează cu dificultate (îndeosebi 

elevii care intră pentru prima dată într-o 

instituție școlară din România); 

- Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activități extrașcolare și 

extracurriculare. 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri de formare care 

vizează îmbunătățirea competențelor 

personalului didactic; 

- Constituirea unui grup de cadre 

- Instabilitatea personalului didactic care 

are tendința de migrare spre centre 

urbane mai mari; 

- Conturarea tendinței de ieșire din 
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didactice în vederea întocmirii de 

proiecte prin care să poată fi accesate 

fonduri europene (în colaborare cu 

Primăria orașului Năsăud). 

sistemul de învățământ îndeosebi la cadre 

didactice tinere; 

- 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 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; 

- Insuficienta dotare cu materiale 

necesare bunei desfășurări a activității la 

anumite discipline (laboratorul de 

chimie-biologie); 

-  resurse financiare insuficiente pentru 

actualizarea dotărilor la nivelul 

tehnologiilor moderne, cu un ritm de 

uzură morală rapidă;  

- Nefinalizarea lucrărilor la sala de sport 

pentru ciclul primar; 

- Inexistenţa autorizaţiei de securitate la 

incendiu pentru cladirea Şcolii de 

Aplicaţie 

Oportunități Riscuri 

- Disponibilitatea și responsabilitatea 

unor instituții de a venii în sprijinul școlii 

(primărie, agenți economici, ONG – uri) ; 

- Atragerea de resurse materiale și 

- Număr redus al firmelor private 

puternice din punct de vedere economic 

în zona Năsăudului; 

- Venituri mici la bugetul local al 
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financiare prin proiecte realizate în 

colaborare cu instituții din Năsăud și 

zona Năsăudului (Împrejmuirea incintei 

școlii); 

- Derularea de activități educative în baza 

colaborării și susținerii de către Primăria 

orașului și a Consiliului Județean (prin 

Centrul Județean de Cultură și Societatea 

de Concerte – Bistrița); 

- Realizarea unei baza sportive cu teren 

sintetic prin contract cu un agent 

economic interesat în domeniu; 

orașului Năsăud; 

 

 

Relații comunitare:        
Puncte Tari Puncte Slabe 

- Implicarea elevilor și personalului 

didactic în activități din școală și 

comunitate, excursii, serbări, colectare de 

fonduri pentru persoanele defavorizate, 

acțiuni caritabile la Centrul de Protecție a 

Copilului; 

- Realizarea unor cursuri de formare la 

laboratoarele de informatică, prin 

implicarea personalului școlii pentru 

beneficiari din Năsăud și zona 

Năsăudului; 

- Participarea formațiilor artistice ale 

școlii la evenimente culturale și sportive 

în localități din zona Năsăudului; 

- Implicarea elevilor și profesorilor școlii 

în derularea proiectelor de înfrățire dintre 

- 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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Năsăud și localități din alte țări; 

- desfășurarea de acțiuni comune, a 

elevilor și profesorilor din școală, 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; 

-Parteneriat cu Casa de Cultură „Liviu 

Rebreanu” pentru a permite desfășurarea 

în bune condiții a unor spectacole de 

muzică, teatru, dans, etc. 

- 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. 
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ANEXA 3 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE 

ŞCOLARE 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

OLIMPIADA - FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Profesor la clasa Disciplina Premiul 

1.  Georgescu Paula XI Catarig Simona Biologie 
I calificat faza 

naţională 

2.  Cosma Cristiana Ioana XII Şchiopu Elisabeta Biologie 
I calificat faza 

naţională 

3.  Buzilă Alexandra V Harapaşcu Sofia Limba şi lit. română 
I calificat faza 

naţională 

4.  Mihalka Maria IX Suciu Cristina Limba şi lit. română 
I calificat faza 

naţională 

5.  Cosma Cristiana XII Sermeşan Gabriela Limba şi lit. română 
I calificat faza 

naţională 

6.  Domide Lăcrimioara X Suciu Cristina Lingvistică 
I calificat faza 

naţională 

7.  Pop Ioan XI Coc Dorel Psihologie 
I calificat faza 

naţională 

8.  Domide Lăcrimioara X Cârcu Anca 
Matematică „A. 

Haimovici” 

I calificat faza 

naţională 

9.  Vasile Cristina XII Urs Mihaela 
Matematică „A. 

Haimovici” 

I calificat faza 

naţională 
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10.  Tîrlişan Ioan Paul Petru X Ioviţă Edith Matematică 
I calificat faza 

naţională 

11.  Moldovan Vasilica XI Cârcu Anca Matematică 
I calificat faza 

naţională 

12.  Căldărea Cristian XII Ioviţă Edith Matematică 
I calificat faza 

naţională 

13.  Căldărea Cristian XII Strugar Simion Informatică 
I calificat faza 

naţională 

14.  Pop Leea Miriam XII Costea Simona 
Limba Engleză 

secţiunea B 

I calificat faza 

naţională 

15.  Tîrlişan Ioan Paul Petru XA Haitonic Ioan Fizică 
II calificat faza 

naţională 

16.  Iuga Ciprian VIII Sermeşan Gabriela Lingvistică 
II calificat faza 

naţională 

17.  Mocanu Laura IX Suciu Cristina Lingvistică 
II calificat faza 

naţională 

18.  Linul Niculina V Harapaşcu Sofia 
C. Interdisciplinar 

„Ionel Teodoreanu” 

I calificat faza 

naţională 

19.  Domide Lăcrimioara X Coc Dorel Psihologie generală 
II calificat faza 

naţională 

20.  Domide Lăcrimioara X Suciu Cristina 
Concursul Național 

„Next Generation” 

I calificat faza 

naţională 

21.  Tîrlişan Ioan Paul Petru X Lazăr Marius Informatică 
Menţiune calificat 

faza naţională 

22.  Mureşan Paul XIA Costea Simona Engleză I 

23.  Fetinca Florin X Strugar Simion 
Acadnet – secţiunea 

reţele 
I 

24.  Domide Lăcrimioara X Suciu Cristina O LAV II 

25.  Ignat Anamaria X Pop Maria Religie II 

26.  Iuga Ciprian Grigore VIII Haitonic Ana Fizică II 

27.  Linul Niculina V Harapaşcu Sofia Lingvistică II  

28.  Pop Alina Ioana XII Suciu Cristina O LAV II 

29.  Rus Nicolae Dochian XA Moldovan Vasile Chimie II 

30.  Tănase-Foșlui Teodora IX Suciu Cristina Limba şi lit. română II 
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31.  Bosbiciu Liviu XII Ioviţă Edith Matematică  III 

32.  Ivanciuc Ovidiu Vasile IX Şchiopu Elisabeta Biologie III 

33.  Negru Emanuela XII Sermeşan Gabriela Limba şi lit. română III 

34.  Oancea Gligor Dan XIA Burdeţi Paula Geografie III 

35.  Pupeză Sanda IX Suciu Cristina Limba şi lit. română III 

36.  Sidor Iulia Maria X Suciu Mircea Istorie III 

37.  Simionese Maria XI Chira Daniela Limba şi lit. română III 

38.  Alexi Vasile Cosmin XA Haitonic Ioan Fizică Menţiune 

39.  Căldărea Cristian Daniel XIIA Haitonic Ana  Fizică Menţiune 

40.  Chifa Roxana IX Suciu Cristina Limba şi lit. română Menţiune 

41.  Chiorean Georgiana VIII Sermeşan Gabriela Limba şi lit. română Menţiune 

42.  Ciuta Marius XIS Moldovan Vasile Chimie Menţiune 

43.  Cosma Alexandra VIII Sermeşan Gabriela O LAV Menţiune 

44.  Danciu Camelia Maria IXA Haitonic Ana Fizică Menţiune 

45.  Domide Lăcrimioara X Suciu Cristina Limba şi lit. română Menţiune 

46.  Dumitru Sebastiana IXP Roş Adriana Franceză Menţiune 

47.  Farcaş Ovidiu IXA Vîju Steluţa Chimie Menţiune 

48.  Frim Paul XIA Burdeţi Paula Geografie Menţiune 

49.  Horătău Veronica XS Roş Adriana Franceză Menţiune 

50.  Ioviţă Andrada XI Catarig Simona Biologie Menţiune 

51.  Ioviţă Andrada XIA Costea Simona Engleză Menţiune 

52.  Isip Aurel IXS Şchiopu Elisabeta Biologie Menţiune 

53.  Linul Niculina V Harapaşcu Sofia Limba şi lit. română Menţiune 

54.  Linul Niculina V Urs Mihaela Matematică Menţiune 

55.  Manciu Mihai VII Marian Monica Fizică Menţiune 

56.  Manciu Mihai VII Burdeţi Paul 
Concursul judeţean 

Geografie „Terra” 
Menţiune 

57.  Mîti Andrei X Şchiopu Elisabeta 

Sesiune de 

comunicări ştiinţifice 

Biologie 2015-2016 

Menţiune 

58.  Mîti Andrei Ştefan XA Moldovan Vasile Chimie Menţiune 

59.  Moldovan Vasilica XI Lazăr Marius Informatică Menţiune 
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60.  Nati Marius Alin XA Haitonic Ioan Fizică Menţiune 

61.  Nedelea Gabriel VII Catarig Simona Biologie Menţiune 

62.  Nicoară Petrică X Suciu Sorin Istorie  Menţiune 

63.  Niculai Simona XIA Haitonic Ioan Fizică Menţiune 

64.  Oancea Dan XIA Costea Simona Engleză Menţiune 

65.  Oniţa Ionela Mara IXS Şchiopu Elisabeta Biologie Menţiune 

66.  Petrican Florin Daniel XC Ficior Iulia Geografie Menţiune 

67.  Pop Elvin XS Burduhos Corina Engleză Menţiune 

68.  Rus Nicolae Dochian XA Şchiopu Elisabeta Biologie Menţiune 

69.  Sandu Ioana Oniţa XI Duca Mariana Psihologia vârstelor Menţiune 

70.  Simionese Maria XI Vaida Floare Istorie Menţiune 

71.  Stoian Iulia XIA Costea Simona Engleză Menţiune 

72.  Suciu Ioana IX Chira Daniela O LAV Menţiune 

73.  Ţeran Ana IXA Costea Simona Engleză Menţiune 

74.  Urs Alexandra IX Suciu Cristina O LAV Menţiune 

75.  Vasile Cristina XII Suciu Cristina Lingvistică Menţiune 

76.  Bosbiciu Liviu Paul XII Strugar Simion Secțiunea C # Menţiune 

77.  Lup Nicolae Robert IX Lazăr Ludovica Secţiunea TIC III 

78.  Bulz Gabriela IX Lazăr Ludovica Secţiunea TIC Menţiune 

79.  Danciu Camelia Maria IX Strugar Simion Secţiunea TIC Menţiune 

80.  Fetti Horea Florin X Lazăr Marius Secţiunea TIC Menţiune 

81.  Babă Emma Theodora XI Romocea Mariana 
Matematică „A. 

Haimovici” 

II calificat faza 

naţională 

82.  Pop Dănuţ XI Romocea Mariana 
Matematică „A. 

Haimovici” 
Menţiune 

83.  Străjeru Adina IX 

Haitonic Ana 

Vîju Steluța 

Catarig Simona 

Științe pentru juniori Mențiune 

84.  Strugar Ana IX 

Haitonic Ana 

Vîju Steluța 

Catarig Simona 

Științe pentru juniori Mențiune 
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ECHIPA DE BASCHET FETE – LOCUL II – FAZA JUDEŢEANĂ PROF. NICOLAE BUZILĂ 

Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa 

1.  Stroe Lorena IXS 

2.  Ivan Andreea IXS 

3.  Nistor Bianca XIS 

4.  Pop Diana XA 

5.  Năşcuţiu Liviuţa XIS 

6.  Ţeran Ada IXA 

7.  Tomi Ancuţa XIS 

8.  Mureşan Iuliana XS 

9.  Ioviţă Andrada XIA 

ECHIPA DE HANDBAL FETE – LOCUL II – FAZA JUDEŢEANĂ PROF. NICOLAE BUZILĂ 

Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa 

1.  Babă Emma XIS 

2.  Sângeorzan Mara XA 

3.  Fontu Maria XD 

4.  Gliga Ana Maria XA 

5.  Pânzariu Florina XIA 

6.  Stoian Iulia XA 

7.  Pop Diana XIS 

8.  Năstuţă-Petri Florina XS 

9.  Lupoaie Andreea XS 
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10.  Ani Vasilica IXA 

11.  Horj Adina IXA 

 

OLIMPIADĂ - FAZA NAŢIONALĂ 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Profesor la clasa Disciplina Premiul 

1.  Tîrlişan Ioan Paul Petru X A Ioviţă Edith Matematică 
Brevet Medalia 

de aur 

2.  Cosma Cristiana XII C Sermeşan Gabriela 
Limba şi lit. 

română 
Menţiune 

3.  Pop Ioan XI C Coc Dorel Psihologie Menţiune 

4.  Cosma Cristiana XII C Şchiopu Elisabeta Biologie Premiu Special 

5.  Georgescu Paula XI A Catarig Simona Biologie Premiu Special 

6.  Pop Ioan XI C Coc Dorel Psihologie Premiu Special 

7.  Tîrlişan Ioan Paul Petru X A Ioviţă Edith Matematică Premiul I 

8.  Domide Lăcrimioara X P Coc Dorel 
Psihologie 

generală 
Premiul II 

9.  Cosma Cristiana XII C Suciu Sorin 
Memoria 

Holocaustului 
Menţiune 

10.  Domide Lăcrimioara XP Suciu Cristina 

Concursul 

Național „Next 

Generation” 

Premiul II 

11.  Vasile Cristina XIIs Urs Mihaela 

Concursul de 

Matematică 

Adolf 

Haimovici 

Menţiune 

12.  Domide Lăcrimioara XP Cârcu Anca 

Concursul de 

Matematică 

Adolf 

Haimovici 

Menţiune 

 

CONCURSURI  INTERJUDEŢENE 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 
Clasa 

Profesor la 

clasa 
Disciplina Premiul 

1.  
Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 
X A 

Ioviţă Edith Conc. Interjud. « Matematica de drag » 

B-ta 

Premiul  

I 

2.  
Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 
X A 

Ioviţă Edith Concurs interjudeţean de matematică 

« Alexandru Papiu Ilarian » - Tg. Mureş 

Premiul 

III 

3.  
Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 
X A 

Ioviţă Edith Concurs interjudetean « Argument » 

Baia Mare 

Premiul  

I 

4.  
Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 
X A 

Ioviţă Edith Concursul « Stefan Dârţu »Vatra Dornei  Premiul  

I 

5.  
Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 
X A 

Ioviţă Edith Concursul  Taberei regionale de 

matematică – Vatra Dornei 

 

Premiul  

I 

6.  
Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 
X A 

Ioviţă Edith Concursul interjudeţean « Grigore 

Moisil » Satu- Mare 

Premiul II 

7.  Moldovan Vasilica XI A 
Cârcu Anca Conc. Interjud. « Matematica de drag » 

B-ta 

Menţiune 

8.  Tîrlişan Paul  X A 
Ioviţă Edith Concursul Gazeta Matematica si Viitori 

Olimpici.ro- Campulung Muscel 

Premiul I 

9.  Tîrlişan Paul X A 

Ioviţă Edith Concursul Gazeta Matematica si Viitori 

Olimpici.ro- Campulung Muscel 

Brevet 

Medalia 

de aur 

10.  Tîrlişan Paul X A 

Ioviţă Edith Premiul Universitatii de Vest din 

Timisoara (la faza nationala de 

matematica) 

Premiu de 

Excelenta 

11.  Tîrlişan Paul X A 
Ioviţă Edith Concursul interjudetean de matematica si 

informatica ''Marian Tarina'' -Turda 

Premiul I 

 
Director, 

Prof. ANCA MARIANA CÂRCU 
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ANEXA 1  

Elevi după situaţia şcolară în învăţământul primar 

  

Elevi înscrişi la 
început de an 

şcolar (15 
septembrie 

2016) 

Elevi veniţi prin 
transfer de la 

alte unităţi 
şcolare 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin : 
Elevi în 

evidenţă la 
sfârşit de an 
şcolar (31 

august 2017) 

Transferaţi în 
alte unităţi 

şcolare 

Stabilirea în 
străinătate 

Abandon şcolar Decedaţi 
Exmatriculaţi 

definitiv 
Alte situaţii 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

94 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 93 45 

28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 27 15 

26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10 

15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 

25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 

 

Elevi în învăţământul PRIMAR după rezultatele examenului de corigenţă 

Cod 
rând 

Clasa 

Elevi în 
evidenţă la 

sfârşit de an 
şcolar (31 

august 2017) 

Elevi promovaţi 
Elevi repetenţi 

din cauza 
situaţiei şcolare 

Elevi 
exmatriculaţi în 
cursul anului cu 

drept de 
reînscriere 

Elevi cu situaţia 
neîncheiată 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 TOTAL 93 45 93 45 0 0 0 0 0 0 

2 Clasa  preg 27 15 27 15 0 0 0 0 0 0 

3 Clasa a II-a 26 10 26 10 0 0 0 0 0 0 

4 Clasa a III-a 15 7 15 7 0 0 0 0 0 0 

5 Clasa a IV-a 25 13 25 13 0 0 0 0 0 0 
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Elevi după situaţia şcolară în învăţământul GIMNAZIAL 

Clasa 

Elevi înscrişi la 
început de an 

şcolar (15 
septembrie 

2016) 

Elevi veniţi 
prin transfer 

de la alte 
unităţi şcolare 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin : 
Elevi în 

evidenţă la 
sfârşit de an 

şcolar (31 
august 2017) 

Transferaţi în 
alte unităţi 

şcolare 

Stabilirea în 
străinătate 

Abandon şcolar Decedaţi 
Exmatriculaţi 

definitiv 
Alte situaţii 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TOTAL 75 37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 74 37 

Clasa a V-a 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 

Clasa a VII-a 27 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 26 13 

Clasa a VIII-a  18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 

 

Elevi în învăţământul GIMNAZIAL după rezultatele examenului de corigenţă 

Cod 
rând 

Clasa 

Elevi în 
evidenţă la 

sfârşit de an 
şcolar (31 

august 2017) 

Elevi promovaţi 
Elevi repetenţi 

din cauza 
situaţiei şcolare 

Elevi 
exmatriculaţi în 
cursul anului cu 

drept de 
reînscriere 

Elevi cu situaţia 
neîncheiată 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 TOTAL 74 37 64 35 1 1 0 0 0 0 

2 Clasa a V-a 30 15 16 9 0 0 0 0 0 0 

3 Clasa a VII-a 26 13 25 12 1 1 0 0 0 0 

4 Clasa a VIII-a 18 9 23 14 0 0 0 0 0 0 
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Elevi în învăţământul GIMNAZIAL după media generală 

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 73 36 23 19 31 

2 Clasa a V-a 30 15 9 8 13 

3 Clasa a VII-a 25 12 8 7 10 

4 Clasa a VIII-a 18 9 6 4 8 

 

 

Rezultatele Examenului de Evaluare Naţională 

  
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 

MEDIA EV. NAȚIONALĂ 18 16 2 4 2 3 6 1 0 
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Elevi după situaţia şcolară în învăţământul LICEAL 

  

Clasa 

Elevi înscrişi la 
început de an 

şcolar (15 
septembrie 

2016) 

Elevi veniţi prin 
transfer de la 

alte unităţi 
şcolare 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin : 
Elevi în 

evidenţă la 
sfârşit de an 
şcolar (31 

august 2017) 

  
Transferaţi în 

alte unităţi 
şcolare 

Stabilirea în 
străinătate 

Abandon şcolar Decedaţi 
Exmatriculaţi 

definitiv 
Alte situaţii 

  Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din 

care 
feminin 

  B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
TOTAL 
UMAN 243 171 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 240 171 

UMAN 

IX 57 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 36 

X 59 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 40 

XI 63 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 62 46 

XII 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 49 

  
TOTAL 
REAL 324 186 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 322 185 

REAL 

IX 84 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 57 

X 83 42 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 42 

XI 77 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 76 40 

XII 80 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 46 

  
TOTAL 
PEDA 111 104 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 108 102 

PEDAGOGIC 

IX 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26 

X 30 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 26 

XI 27 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 25 24 

XII 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

TOTAL LICEU 678 461 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 670 458 

 PE CLASE 

IX 169 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 119 

X 172 108 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 108 

XI 167 113 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 163 110 

XII 170 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 121 
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Elevi în învăţământul liceal după rezultatele examenului de corigenţă 

  

Clasa 

Elevi în 
evidenţă la 

sfârşit de an 
şcolar (31 

august 2017) 

Elevi promovați 
Elevi repetenţi din 

cauza situaţiei 
şcolare   

  Total 
din 

care 
feminin 

Total 
din care 
feminin 

Total 
din care 
feminin 

  B             

  TOTAL UMAN 241 171 240 171 1 0 

UMAN 

IX 57 36 56 36 1 0 

X 58 40 58 40 0 0 

XI 62 46 62 46 0 0 

XII 64 49 64 49 0 0 

  TOTAL REAL 324 187 329 195 2 2 

REAL 

IX 84 57 84 57 0 0 

X 84 44 82 42 2 2 

XI 76 40 89 53 0 0 

XII 80 46 74 43 0 0 

  TOTAL PEDA 108 102 108 102 0 0 

PEDAGOGIC 

IX 28 26 28 26 0 0 

X 29 26 29 26 0 0 

XI 25 24 25 24 0 0 

XII 26 26 26 26 0 0 

TOTAL LICEU 673 460 677 468 3 2 
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Elevi în învăţământul LICEAL după media generală 

  

Clasa 

Elevi în 
evidenţă la 

sfârşit de an 
şcolar (31 

august 2013) 

  

  din care, după media generală 

  Total 
din 

care 
feminin 

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

  B           

  TOTAL UMAN 240 171 6 143 91 

UMAN 

IX 56 36 2 50 4 

X 58 40 4 37 17 

XI 62 46 0 27 35 

XII 64 49 0 29 35 

  TOTAL REAL 322 185 6 183 133 

REAL 

IX 84 57 0 60 24 

X 82 42 4 40 38 

XI 76 40 2 47 27 

XII 80 46 0 36 44 

  TOTAL PEDA 108 102 0 63 45 

PEDAGOGIC 

IX 28 26 0 21 7 

X 29 26 0 20 9 

XI 25 24 0 10 15 

XII 26 26 0 12 14 

TOTAL LICEU 670 458 12 389 269 
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Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

An școlar 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. 

elevi  

Nr. elevi 

eliminati 

Numar 

de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: neprez. 

  

< 5 5 - 5.99   
6 - 6.99 

7 –  8 – 9 –  
10 

  7.99 8.99 9.99 

2015-2016 
156 100% 0% 0% 3,21% 100% 0% 96,79% 5,3% 23,84% 31,79% 39,07% 0% 

156 156 0 0 5 5 0 151 8 36 48 59 0 

2016-2017 
169 99,41% 0,59% 0% 3,57% 100% 0% 96,43% 3,09% 21,6% 32,1% 43,21% 0% 

169 168 1 0 6 6 0 162 5 35 52 70 0 
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SITUATIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎNCEPÂND CU ANUL 2005 

              

AN 
Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: 

Nr. elevi reusiti 
Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

2005 
137 137 0 0 0 0 0 137 4 43 61 29 0 

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 3% 31% 45% 21% 0% 

2006 159 159 0 0 0 0 0 159 1 12 54 92 0 

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 8% 34% 58% 0% 

2007 
157 157 0 0 0 0 0 157 1 15 75 66 0 

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 10% 48% 42% 0% 

2008 
158 158 0 0 0 0 0 158 0 14 74 70 0 

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 9% 47% 44% 0% 

2009 
121 121 0 0 0 0 0 121 0 0 53 68 0 

% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 43.80% 56.20% 0.00% 

2010 
106 106 0 0 1 1 0 105 4 27 49 25 0 

% 100.00% 0.00% 0.00% 0.94% 0.75% 0.00% 99.06% 3.77% 25.47% 46.23% 23.58% 0.00% 

2011 
133 133 0 0 8 5 3 125 21 33 42 29 0 

% 100.00% 0.00% 0.00% 6.02% 3.76% 2.26% 93.98% 15.79% 24.81% 31.58% 21.80% 0.00% 

2012 
162 162 0 0 11 10 1 151 20 47 54 30 0 

% 100.00% 0.00% 0.00% 6.79% 6.17% 0.62% 93.21% 12.35% 29.01% 33.33% 18.52% 0.00% 

2013 
165 165 0 0 6 5 1 159 25 46 58 30 0 

% 100.00% 0.00% 0.00% 3.64% 3.03% 0.61% 96.36% 15.15% 27.88% 35.15% 18.18% 0.00% 

2014 
167 165 2 1 10 5 5 155 26 45 39 45 0 

% 98.80% 1.20% 0.60% 5.99% 2.99% 2.99% 92.81% 15.57% 26.95% 23.35% 26.95% 0.00% 

2015 
188 186 2 0 10 7 3 176 20 37 69 50 0 

% 98.94% 1.06% 0.00% 5.32% 3.72% 1.60% 93.62% 10.64% 19.68% 36.70% 26.60% 0.00% 

2016 
159 159 0 0 4 4 0 155 11 37 48 59 0 

% 100.00% 0.00% 0.00% 2.52% 2.52% 0.00% 97.48% 6.92% 23.27% 30.19% 37.11% 0.00% 

2017 169 168 1 0 6 6 0 162 5 35 52 70 0 
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% 99,41% 0,59% 0 3,57% 1 0 96,43% 3,09% 21,6% 32,1% 43,21% 0.00% 
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EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL   

CLASEI a II-a -2017   

RAPORTUL ȘCOLII   

          

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE   

          

I. TABEL SINTETIC          

          

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți 
la             

„CITIT-
LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenți 
la „SCRIS - 

LIMBA 
ROMÂNĂ” 

prezenți la 
„SCRIS-CITIT 

în limba 
română 

secții și școli 
cu predare 
în limbile 

minorităților 
națiionale” 

prezenți la 
„MATEMATICĂ” 

prezenți la 
„CITIT-
LIMBA 

MATERNĂ” 

prezenți la 
„SCRIS-
LIMBA 

MATERNĂ” 

cu C.E.S. integrați 

înscriși 
teste 
adaptate 

26 2 24 24 0 24 0 0 1 0 

          

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST „CITIT-LIMBA ROMÂNĂ”       

          

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor      

cu 
răspuns 
corect 

cu 
răspuns              
parțial 
corect 

cu 
răspuns 
incorect 

cu răspuns 
lipsă      

I. 1 23 0 0 1      

I. 2 22 0 0 2      

I. 3 20 0 2 2      
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I. 4 22 0 1 1      

I. 5 20 0 2 2      

I. 6 20 0 3 1      

I. 7 19 0 5 0      

I. 8 8 8 5 3      

I. 9 20 0 3 1      

I. 10 20 12 4 0      

I.11 6 0 4 2      

I.12 0 0 0 0      

          

          

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST „SCRIS-LIMBA ROMÂNĂ”       

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor      

cu 
răspuns 
corect 

cu 
răspuns              
parțial 
corect 

cu 
răspuns 
incorect 

cu răspuns 
lipsă      

I. 1 0 0 0 0      

conținut 16 5 1 2      

scrierea corectă a cuvintelor 13 8 1 2      

semnele de punctuație 19 2 1 2      

complexitate 19 0 3 2      

I. 2 0 0 0 0      

alcătuirea corectă a propozițiilor 20 1 2 1      

scrierea corectă a cuvintelor 7 12 4 1      

semnele de punctuație 20 2 1 1      

complexitate/originalitate/titlu 18 4 1 1      

          

 

V. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST „MATEMATICĂ”   

Numărul itemului din test Numărul elevilor 
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cu 
răspuns 
corect 

cu răspuns              
parțial 
corect 

cu răspuns 
incorect cu răspuns lipsă 

I. 1 19 0 3 2 

I. 2 21 0 1 1 

I. 3 18 0 4 2 

I. 4 13 4 4 3 

I. 5 7 10 5 2 

I. 6 19 0 4 1 

I. 7 13 2 7 2 

I. 8 22 0 0 2 

I. 9 12 1 8 3 

I. 10 17 0 5 2 

I. 11 22 0 0 2 

I. 12 13 4 5 2 

     

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL 

CLASEI a IV-a -2017 

RAPORTUL ȘCOLII 
CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE 

       
I. TABEL 
SINTETIC       

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți la             
„LIMBA 

ROMÂNĂ” 
prezenți la 

„MATEMATICĂ” 

prezenți la                      
„LIMBA 

MATERNĂ 
MAGHIARĂ” 

cu c.e.s. integrați 

înscriși cu teste adaptate 

25 2 23 23 0 1 0 

 
       

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST „LIMBA ROMÂNĂ”    

Numărul Numărul elevilor   
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itemului din 
test 

cu răspuns 
corect 

cu răspuns              
parțial corect 

cu răspuns 
incorect cu răspuns lipsă   

I. 1 20 0 3 0   

I. 2 21 0 2 0   

I. 3 21 0 2 0   

I. 4 22 0 1 0   

I. 5 20 0 3 0   

I. 6 20 2 1 0   

I. 7 16 0 7 0   

I. 8 19 0 4 0   

I. 9 22 0 1 0   

I. 10 19 0 4 0   

I. 11 17 4 2 0   

I. 12 16 4 2 1   

I. 13 17 4 2 0   

I. 14 18 3 2 0   

I. 15 8 12 2 1   

       

       

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST „MATEMATICĂ”    

       

Numărul 
itemului din 

test 

Numărul elevilor   

cu răspuns 
corect 

cu răspuns              
parțial corect 

cu răspuns 
incorect cu răspuns lipsă   

I. 1 21 0 2 0   

I. 2 18 0 5 0   

I. 3 13 0 9 1   

I. 4 20 0 3 0   

I. 5 18 0 5 0   

I. 6 18 0 5 0   

I. 7 14 4 4 1   

I. 8 11 5 5 2   
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I. 9 17 2 4 0   

I. 10 9 8 6 0   

I. 11 16 1 6 0   

I. 12 11 0 12 0   

I. 13 18 0 5 0   

I. 14 11 0 12 0   

I. 15 18 1 4 0   

I. 16 10 6 6 1   

I. 17 9 8 5 1   

I. 18 17 4 2 0   

I. 19 20 0 3 0   

I. 20 19 3 0 1   
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