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1. CÂTEVA IMAGINI DINTR-O ISTORIE CITADINĂ
„Fiind buni europeni, sfârşim prin a fi buni români” spunea economistul şi sociologul Ştefan Zeletin. Dar, pentru a ajunge cu adevărat buni români şi buni
europeni, trebuie în primul rând să fim buni cetăţeni ai oraşului în care trăim – în cazul nostru, să fim buni bistriţeni. Iar asta, deoarece în universul nostru, oraşul, prin
tot ce înseamnă el, ocupă un loc mai important decât statul sau continentul, prin simplul motiv că ne este mult mai aproape. Astfel, cunoscându-ne originile şi locurile
apropiate nouă şi dezvoltându-ne ceea ce se numeşte patriotism local, fiecare dintre noi ajungem, pe merit, să ne întrebăm ce avem noi de oferit, ca bistriţeni,
României şi Europei? Prin ce ne definim şi ne individualizăm? Răspunsul la aceste întrebări nu vine nici de la Bruxelles sau Strasbourg şi nici de la Bucureşti, ci din
micul univers al fiecăruia dintre noi. De pe strada, din cartierul, sau în cazul acesta, de la şcoala în care învăţăm sau am învăţat.
Bistriţa este şi a fost, încă de la începuturi, un oraş cu un farmec aparte şi cu o mare individualitate, pe care cei mai mul ţi dintre noi, trăind aici, nici nu o mai
observăm. Datorită situării sale geografice, la graniţa de răsărit a Transilvaniei, la întretăierea rutelor comerciale ce legau Ungaria şi întreg Occidentul Europei de
zonele răsăritene şi Polonia de Orientul Apropiat, Bistriţa avea o mare însemnătate economică şi strategică pentru întregul Principat. Astfel, oraşul nostru era una
dintre cele 7 cetăţi transilvănene, alături de Sibiu, Braşov, Sighişoara, Mediaş, Sebeş şi Cluj, fiind reprezentată chiar pe stema provinciei. Deşi prima atestare
documentară a oraşului apare abia în 1241, se crede că primii colonişti saşi, care au întemeiat această urbe, au ajuns aici spre sfârşitul secolului XI, concomitent cu cei
colonizaţi în regiunea Sibiului, primul nume ce l-au dat localităţii fiind cel de Nosen, iar regiunii din jur, Nosenland. Abia mai târziu s-a încetăţenit denumirea de
origine slavă, Bistriţa (Bistritz în germană).
Importanţa şi individualitatea oraşului este dată şi de statutul pe care îl avea în interiorul Transilvaniei. Deşi era unul din cele 7 oraşe colonizate de germani,
Bistriţa nu a fost organizată ca scaun săsesc, ci, la fel ca şi Braşovul, a primit denumirea de district, formă de organizare specifică românilor, în acea epocă. De-a
lungul istorie sale medievale, oraşul nostru s-a aflat, de foarte multe ori, în centrul evenimentelor militare, cum ar fi luptele împotriva lui Petru Rareş sau folosirea sa
ca bază de către Mihai Viteazul, pentru campania din Moldova, în anul 1600. Un episod foarte interesant şi puţin cunoscut s-a desfăşurat imediat după ce Mihai
Viteazul a fost ucis, la Câmpia Turzii, în 1601. Pentru a pedepsi Bistriţa fiindcă a acordat ajutor domnului român, generalul Basta, cel care a dat ordin ca acesta să fie
ucis, a pornit o campanie împotriva oraşului. Bistriţenii, deşi aveau o garnizoană de doar câteva sute de oameni, a hotărât să nu se predea, toţi oamenii apţi de luptă
angajându-se să apere oraşul. Printre aceştia se găsea şi un fierar, pe nume Pfafenbruder. Deşi armatele imperiale au reuşit să străpungă zidurile de apărare,
Pfafenbruder, înarmat cu uriaşul său ciocan de fierar, a ucis în luptă numeroşi inamici, bistriţenii reuşind să respingă atacul. Astfel, ucigaşul lui Mihai Viteazul a fost
învins de vitejii apărători al oraşului.
Pe lângă această componentă militară a oraşului, din punctul meu de vedere o mare importanţă în dezvoltarea sa a avut-o multilingvismul şi
multiculturalismul. Acest multiculturalism autentic s-a dezvoltat în urma convieţuirii paşnice, încă de la întemeierea oraşului, dintre saşi, români, unguri, evrei şi
ţigani, fiecare naţionalitate contribuind de-a lungul secolelor la crearea unei identităţi bistriţene. Acestă componentă aparent eterogenă a oraşului, în care trăiau 5

naţionalităţi de 5 confesiuni diferite, reprezintă, de fapt, adevărata identitate bistriţeană. O identitate formată în jurul toleranţei şi a respectului faţă de celălalt.
Componenta aceasta se regăseşte şi s-a regăsit încă de la edificare, şi în clădirea care astăzi poartă numele de Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”.

O SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BISTRIŢEAN
În ceea ce priveşte învăţământul, cu siguranţă cea mai mare influenţă asupra dezvoltării Bistriţei au avut-o şcolile de limbă germană. Iar asta, din 2 motive
extrem de obiective. În primul rând, până în secolul XIX, Bistriţa a fost un oraş exclusiv săsesc. Bucurându-se de autonomia câştigată în evul mediu, saşii bistriţeni nu
permiteau nici unei persoane de alte naţionalităţi să se stabilească în interiorul oraşului, mai exact în interiorul zidurilor de apărare. Asta nu înseamnă că în oraş nu
munceau şi trăiau români, unguri, evrei sau ţigani. Însă, aceştia aveau cartiere separate, la marginea oraşului, în afara zidurilor de apărare. Ei puteau munci în timpul
zilei în oraş, însă la lăsarea serii, erau obligaţi să părăsească urbea. Deci, fiind singurii „cetăţeni” ai oraşului, doar saşilor le era permis să deţină funcţii administrative
şi de conducere şi erau, astfel, singurii care se puteau bucura de un învăţământ de calitate, construirea primelor şcoli maghiare şi româneşti în interiorul cetăţii fiind
permisă abia în secolul XIX.
Al doilea motiv este reprezentat de vechimea învăţământului bistriţean în limba germană. Este cunoscută importanţa pe care saşii au dat-o dintotdeauna
învăţământului. Astfel, este mai mult ca sigur că printre primii colonişti aduşi în Transilvania, se găseau preoţi şi învăţători, în jurul cărora s-au format primele unităţi
de învăţământ. Totuşi, prima mărturie scrisă ce ne certifică existenţa unei şcoli în Bistriţa, este din anul 1436. Aceasta a devenit una de prestigiu în Transilvania acelei
epoci, deoarece într-un document din anul 1500, ni se spune că în cadrul ei studiau elevi veniţi de la Cluj şi Sighişoara, centre mult mai puternice din punct de vedere
cultural. Din acest moment, învăţământul german a cunocut o perioadă de înflorire, ce a culminat cu înfiinţarea, în 1717, a gimnaziului romano-catolic al piariştilor, ce
avea latina şi germana ca principale limbi de predare, cu sediul în actuala clădire a parohiei romano-catolice, pe strada ce se numea atunci „Uliţa Spitalului”. La
această şcoală a învăţat, între 1769-1770 şi Gheorghe Şincai, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene. Însă, începând cu secolul XIX, şcolile
săseşti au intrat într-o perioadă de declin, în special din lipsa fondurilor şi a stundenţilor, chiar acest gimnaziu al piariştilor fiind desfiinţat în anul 1848.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL MAGHIAR1
Înainte de 1867, anul în care Transilvania a fost alipită Ungariei, pierzându-şi autonomia internă de care se bucura, populaţia maghiară a Bistriţei era
insignifiantă. După recensământul din 1880, din totalul de 8.063 de locuitori ai oraşului, doar 7% erau maghiari, rata acestora ajungând în anul 1910 la 21%, datorită
politicilor statului ungar de colonizare şi maghiarizare a zonelor în care această populaţie era minoritară. Crescând numărul locuitorilor maghiari, aceştia şi-au zidit în
primul rând biserici, creând totodată pe lângă ele şi şcoli elementare confesionale. Prima dintre ele a fost şcoala confesională romano-catolică, ce a început să
funcţioneze în anul 1884, în clădirea fostului gimnaziu al piariştilor, pe actuala stradă Gheorghe Şincai. În legătură cu aceasta, demn de remarcat este faptul că la
început limba de predare a fost germana, acest lucru putând fi legat de tendinţa de recatolicizare ce era dusă în acele vremuri de Imperiul Austro-Ungar în rândul
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populaţiei maghiare, reformate, şi a celei germane, evanghelice. După ce elementul maghiar a devenit mai numeros şi mai puternic din punct de vedere economic, s-a
trecut la limba de predare maghiară, limba oficială de atunci. Această şcoală şi-a păstrat caracterul confesional până la reforma învăţământului din 1948. În
„Sociologia oraşelor şi judeţelor Ungariei”, apărută în limba maghiară în 1941 şi în care este abordată şi situaţia Bistriţei, se face referire la o şcoală confesională
reformată, ce ar fi existat în oraş încă din secolul XVIII, însă a cărei existenţă nu a putut fi probată.
Istoria Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” se leagă de înfiinţarea, în anul 1884, de către statul ungar, a primei şcoli elementare cu predare în limba
maghiară. Această şcoală, fiind de stat, a fost prima ce a înglobat cu adevarat caracterul multietnic şi multicultural al Bistriţei, deoarcere în cadrul ei, pe lângă copii
maghiari, au studiat şi copii români şi evrei, ce aveau astfel şansa de a învăţa limba oficială. Primii învăţători au fost Herzhauser Mária şi Bogár Samu. În primul an
şcoala a fost frecventată de 63 de elevi, 34 băieţi şi 29 fete. Din 1887 a avut local propriu. În septembrie 1893 a avut o nouă învăţătoare, Bartók Paula, mama
viitorului compozitor Bartók Béla. A predat la Bistriţa numai un an. Începând cu anul 1888, fiecare elev a plătit o taxă pentru dezvoltarea bibliotecii şcolare. Până în
anul 1912, aceasta a funcţionat pe strada Spiru Haret, iar apoi s-a mutat în localul nou construit, actualul Colegiu Naţional „Andrei Mureşanu”.
În acelaşi timp, autorităţiile maghiare au hotărât înfiinţarea la Bistriţa a unei şcoli cu caracter mediu. Astfel a luat fiinţă, în anul 1885, Şcoala civilă de stat
pentru băieţi, cu sprijinul baronului Dezideriu Banfi, comite suprem al comitatului Bistriţa-Năsăud. Începutul acesteia a fost unul modest, şcoala funcţionând în primul
an cu o singură clasă, în care erau înscrişi 14 elevi, dezvoltându-se treptat şi ajungându-se ca în anul şcolar 1890-1891, să aibă un număr de 6 clase, la care predau 9
cadre didactice. Absolvirea celor 6 clase, dădea dreptul elevului de a se înscrie la orice facultate, cei mai mulţi dintre ei alegând Farmacia, din cadrul Universităţii de
la Cluj, sau chiar Budapesta. Mai târziu însă, când instituţiile de învăţămând superior şi-au ridicat standardele cerute candidaţilor, în special în privinţa cunoştinţelor
de limba maghiară, existenţa formei de învăţământ cu 6 clase nu şi-a mai găsit justificarea, şcoala reducându-şi numărul claselor la doar 4 ani de studiu. La început a
funcţionat în casa „Textoris”. Între anii 1893-1894 a fost construită clădirea de pe str. Odobescu după planul arhitectului vienez Frölisch. Clădirea a fost proprietatea
oraşului. În anii 1894-1918 a funcţionat aici Şcoala civilă comunală pentru băieţi, subvenţionată de stat. Aici au învăţat împreună romano-catolici, greco-catolici,
reformaţi, lutherani, ortodocşi şi izraeliţi, fiecare având propriul profesor de religie. Această şcoală a funcţionat la început în diverse clădiri particulare până în anul
1895, când s-a mutat în clădirea actualei Şcoli Generale nr. 2, de pe strada Alexandru Odobescu.
În cei 34 de ani de funcţionare a acestei instutuţii de învăţământ, s-au perindat pe băncile acesteia 5.150 de elevi, dintre care 1.443 evrei, 1.272 maghiari,
1.263 germani, 1.159 români şi 10 slovaci. Astfel, putem observa că, deşi această şcoală avea ca limbă de predare doar maghiara, numărul elevilor de această
naţionalitate a reprezentat doar 24% din numărul total de elevi, la egalitate cu ponderea românilor şi germanilor şi mai mică chiar decât a evreilor. Numărul mare al
acestora din urmă se explică în primul rând prin necesitatea de a cunoaşte limba maghiară, fără de care tinerii nu puteau ocupa nici o funcţie publică şi nu le era
permis accesul la nici o universitate. Însemnătatea acestor cifre, aparent nesemnificative, vor fi prezentate mai detaliat mai târziu.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC
Învăţământul românesc din judeţul Bistriţa-Năsăud s-a dezvoltat în jurul a două mari coordonate, relativ interconectate: şcolile grănicereşti de la Năsăud şi
şcolile confesionale greco-catolice. Înainte de 1918, între Bistriţa şi Năsăud nu exista practic nici un fel de legătură culturală. Dacă Năsăudul intra în sfera autonomiei
grănicereşti, reprezentând principalul centru cultural al românilor din această parte a Transilvaniei, Bistriţa era vazută ca un oraş al Ungariei, cu o mare comunitate de
saşi, în care singurele acceptate oficial erau limba şi cultura germană şi maghiară. Astfel, când la sfârşitul secolului XIX, românii din Bistriţa au cerut permisiunea de

a construi o şcoală românească în oraş, autorităţiile le-au răspuns foarte clar: „Aici doar maghiară şi germană. Vreţi română, mergeţi la Năsăud.” În acest fel erau
privite lucrurile înainte de 1918.
Dacă la început numărul românilor din Bistriţa era relativ mic, aceştia fiind în special servitori şi argaţi, începând cu secolul XVIII, când întreg Imperiul
Habsburgic era străbătut de ideile iluministe, populaţia românească începe să crească. Astfel, în anul 1786, românii bistriţeni primesc de la magistratul oraşului un loc
pentru a-şi construi biserică, în suburbia Hrube, unde erau concentraţi majoritatea acestora. Aici, lângă bisericuţa de lemn (românilor le era interzis în toată
Transilvania să realizeze construcţii din piatră, lemnul fiind singurul material permis), a fost construită şi o căsuţă ce a servit ca primă şcoală românească din Bistriţa.
Numărul copiilor români crescând tot mai mult, problema spaţiului devenea una din ce în ce mai gravă, astfel că după câţiva ani s-a construit, lângă vechea şcoală, o
nouă clădire, cu 2 săli, în care învăţau 70-80 de elevi. Aceaştia se trăgeau în special din familiile sărace, de muncitori sau ţărani, fiii familiilor mai înstărite fiind
trimişi să înveţe la şcoala germană, iar apoi la liceul german din localitate. De remarcat este faptul că această şcoală românească nu se bucura deloc de sprijinul
autorităţilor, fiind susţinută şi întreţinută de către comunitatea greco-catolică din oraş, la fel ca şi toate şcolile româneşti din Transilvania. Aceasta a fost, practic,
singura instituţie de învăţământ de a cărei existenţă s-au putut bucura românii bistriţeni pâna în anul 1918.
ŞCOALA ÎNAINTE DE ŞCOALĂ (1884-1912 )
Încă de la începuturi, întreg învăţământul transilvănean, deci şi cel bistriţean, s-a împărţit în trei mari categorii. Pe de o parte funcţionau şcolile confesionale.
Acestea erau organizate şi întreţinute de către comunităţiile religioase locale sau de către Biserică, de cele mai multe ori persoana învăţătorului fiind aceeaşi cu a
preotului. Aceste şcoli erau relativ intependente faţă de stat, având atât o programă şcolară cât şi, uneori, examene proprii. Astfel, pe lângă noţiunile elementare de
citire, scriere şi matematică, un mare accent se punea pe studiile religioase. În Bistriţa, astfel de şcoli confesionale s-au organizat pe lângă aproape toate lăcaşurile de
cult, de toate confesiunile.
O situaţie particulară era reprezentată şi de şcolile şi gimnaziile germane. Până în anul 1867, Bistriţa, la fel ca şi celelalte scaune săseşti, se bucura de o largă
autonomie în cadrul Transilvaniei, pierdută odată cu încorporarea acestei regiuni în statul ungar. Singurul domeniu în care saşii şi-au putut păstra libertatea a fost
învăţământul. Până la reforma întreprinsă de regimul comunist în anul 1948, învăţământul german din Bistriţa s-a bucurat de cea mai largă autonomie. Astfel, evoluţia
acestuia a fost una naturală şi unitară, nefiind decât foarte puţin afectată de contextele socio-istorice ale momentului.
Nu acelaşi lucru poate fi spus în ceea ce priveşte şcolile de stat, a căror evoluţie s-a schimbat odată cu regimurile politice. Acest lucru face din istoria
Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” una mult mai complicată, dar şi mult mai interesantă decât a oricărei şcoli bistriţene, în povestea acestuia oglindindu-se, de
fapt, situaţia întregii Transilvanii. De-a lungul timpului, în clădirea ce împlineşte 100 de ani în 2012, au funcţionat mai mult de jumătate din şcolile oraşului, de cele
mai multe ori concomitent. De la Şcoala primară „Andrei Mureşanu” la Gimnaziul de fete, de la Şcoala de ucenici, la Liceul „Hunyadi János”, toate şi-au pus, mai
mult sau mai puţin amprenta asupra actualei instituţii de învăţământ.
În anul 1911, când au început lucrările pentru clădirea al cărei centenar îl sărbătoreşte generaţia 2012, unităţile de învăţământ ce urmau să funcţioneze aici
erau de mult timp înfiinţate. Astfel, istoria Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu”, ca moştenitor al tuturor acestor şcoli, începe, după cum am prezentat mai sus, în
anul 1884, odată cu înfiinţarea primei şcoli maghiare de stat din Bistriţa. Aceasta era destinată învăţământului primar şi a funcţionat, până în anul 1912 pe actuala

stradă Spiru Haret. Pentru a pernite elevilor absolvenţi să îşi continue studiile, statul maghiar a completat-o, un an mai târziu, cu o Şcoală civilă de stat pentru băieţi –
cu 6 clase, iar mai apoi cu 4 – corespondentă astăzi cu o şcoală gimnazială. Aceasta a funcţionat, din 1895, în clădirea actualei Şcoli generale nr. 2
Chiar şi aşa, sistemul de învăţământ bistriţean, cu excepţia celui german, era unul încă deficitar. Dacă băieţii puteau urma o şcoală medie în oraş, fetelor le
erau închise toate porţile dupa absolvirea ciclului primar de 4 ani. Astfel, s-a luat decizia înfiinţării unei Şcoli medii de fete, cu aceeaşi organizare ca şi cea de băieţi.
Fiind o unitate de învăţământ maghiară, primul document românesc ce vorbeşte despre înfiinţarea acestei şcoli este «Anuarul şcoalelor române de stat pentru băieţi şi
fete în Bistriţa», pentru anul şcolar 1919-1920, publicat de directorul acestor şcoli din acea perioadă, domnul Macedon Linul.
„Această şcoală îşi are începutul în anul şcolar 1897-1898, cu 12 ani mai târziu după înfiinţarea şcoalei civile de băieţi din această localitate. Inspectorul de
şcoale regale ungureşti de pe atuncia, Dr. Csernátony Gyula are meritul principal la înfiinţarea acestei şcoale.
Scopul acestei şcoale era cuprins în trei cuvinte: «a creşte mame maghiare» (magyar anyákat nevelni), într-un judeţ aproape curat românesc. (Vezi raportul
anului şcolar 1911-1912)”.
Acelaşi anuar ne oferă principalele informaţii cu privire la prima organizare a acestei şcoli :
„Şcoala s-a deschis în 1897-1898 cu clasa I-a civilă, în casa Horger, etaj, strada ungurească (n.a. actuala stradă Nicolae Titulescu), cu un număr de 45 de
eleve.
În anul şcolar următor 1898-1899 s-au deschis clasele I. şi II. cu 70 eleve, în anul şcolar 1899-1900 clasele I, II. şi III. cu 93 eleve, iar în anul următor şcoala a
fost completată la 4 clase, cu un număr de 109 eleve.”
Astfel, putem observa, că asemeni şcolii civile de băieţi, chiar dacă aparţinea de stat, şi această unitate de învăţământ a funcţionat, în prima etapă a existenţei
sale, într-o casă privată. Însă, din punctul de vedere al numărului de eleve, încă de la început, şcoala de fete a fost net superioară faţă de cea de băieţi. Dacă în primul
an de funcţionare, şcoala de băieţi avea doar 14 elevi, putem foarte uşor vedea că în primul an de existenţă, în clasa I a şcolii de fete s-au înscris peste 45 de eleve,
numărul lor aproape dublându-se în al doilea an. Ţinând cont că numărul elevelor creştea în fiecare an, încăperea în care funcţiona întreaga şcoală s-a dovedit imediat
a fi insuficientă. Astfel:
„În edificiul modest din strada ungurească a rămas această şcoală numai 3 ani, căci în 1 Septemvrie 1900 şcoala s-a mutat în localul Beszterczei kor, parter,
astăzi (n.a. în anul 1920) Centrul Cultural din Strada Principele Carol (Str. Michaelis)” (astăzi strada Alexandu Odobescu).
„Aici a rămas şcoala 12 ani, până în Maiu 1912 când şcoala s-a mutat în edificiul propriu din Bulevardul Regina Maria (str. Fleischeralle)” – clădirea
actualului Colegiu Naţional „Andrei Mureşanu”.
Despre activitatea şcolii din aceşti 12 ani, tot acest anuar publicat de domnul Macedon Linul ne oferă singurele informaţii: „Primul anuar tipărit apare în 19021903, fiind directoare Illyes Gizella, cu un corp didactic de 5 membri, care mai târziu s-a completat la 7, având învăţători deosebiţi pentru desemn, când şi
gimnastică.”

SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ A MOMENTELOR IMPORTANTE DIN ISTORIA UNUI COLEGIU
15 mai 1912
Are loc inaugurarea noii clădiri a Şcolii Civile Regale de Stat pentru Fete, aflată pe strada Fleischeralle/Aleea Măcelarilor (actualul CNAM), un adevarat „Palat al
muzelor”, în care vor funcţiona de acum cele 4 clase maghiare de gimnaziu pentru fete, dovada vie a multiculturalităţii oraşului Bistriţa. Astfel, aici vor învăţa, în
proporţii aproximativ egale, eleve de naţionalitate română, germană, maghiară şi israelită. Totodată, în aceeaşi clădire va funcţiona şi o şcoală primară de stat cu
predare în limba maghiară.
1915-1917
Şcoala de fete este mutată temporar în partea de est a clădirii, unde funcţiona Şcoala primară de stat, partea clădirii Şcolii civile regeşti de stat pentru fete fiind
amenajată amenajată ca spital al Crucii Roşii pentru răniţii de pe front, până în octombrie 1917.
29 mai 1919
Clădirea este preluată de statul român. În locul fostei şcoli maghiare este înfiinţată Şcoala medie română de stat pentru fete, devenită în 1928 Gimnaziul de fete
Bistriţa. Totodată, aici este mutată fosta Şcoală confesională greco-catolică, devenită Şcoala primară mixtă „Andrei Mureşanu”. Până în anul 1929, în aceeaşi clădire
funcţionează o a treia unitate de învăţământ: Şcoala de ucenici Bistriţa.
septembrie 1940
În urma cedării Nord-Vestului Transilvaniei Ungariei, şcolile bistriţene sunt preluate de către statul maghiar. Gimnaziul românesc de fete este desfiinţat, în locul lui
fiind înfiinţată Şcoala civilă regală de stat pentru fete, cu 2 secţii – română şi maghiară. În plus, tot aici este înfiinţat Liceul maghiar pentru băieţi cu 8 clase „Hunyadi
János”, ce avea o secţie şi în limba română, şi o şcoală elementară cu predare în limba maghiară.
noiembrie 1944
Clădirea este preluată din nou de statul român. Şcoala medie de fete este unită cu Liceul de băieţi „Alexandru Odobescu”, formând Liceul mixt „Alexandru
Odobescu”. Este reînfiinţată şcoala primară mixtă „Andrei Mureşanu”.

1945
Este reînfiinţată şcoala de fete, sub denumirea de Liceul teoretic de fete Bistriţa, pe lângă care se înfiinţează în 1946 Gimnaziul unic Bistriţa, ce funcţionează până la
reforma sistemului de învăţământ din 1948.

1948
Odată cu legea reformei învăţământului, Liceul „Alexandru Odobescu” devine Liceul Mixt nr. 1, viitorul Colegiu Naţional „Liviu Rebreanu”. Celelalte două şcoli
bistriţene – cea de băieţi şi cea de fete – se unesc, formând Şcoala medie mixtă Bistriţa.
1964-1965
Instituţia poartă denumirea de Şcoala medie nr. 2 Bistriţa, fiindu-i transferate de la Liceul nr. 1 („Liviu Rebreanu”) un cliclu din clasele de la secţia română, clasele
IX-XI, plus secţia maghiară.
1965-1966
Şcoala medie nr. 2 Bistriţa devine Liceul nr. 2
1971
Liceul nr. 2 reprimeşte, după 31 de ani, numele de „Andrei Mureşanu”, devenit în 1978 Liceul industrial „Andrei Mureşanu” Bistriţa.
1990
Instituţia primeşte titulatura de Liceul teoretic „Andrei Mureşanu”.
1999
Liceul teoretic devine Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa, denumire pe care o poartă şi astăzi.

2.PROFILUL SCOLII:
nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AN
SCOLAR
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

TOTAL CLASE
Primar Gimnaziu
20
16
21
16
21
16
21
16
20
17
21
17
20
17
20
17

Liceu
35
34
33
32
32
31
30
31

TOTAL ELEVI
Primar Gimnaziu
429
361
464
380
466
377
480
356
460
391
466
351
426
381
421
409

Liceu
941
922
885
820
817
797
811
826

18% din efectivul de elevi si profesori reprezinta sectia maghiara;
7 clase de primar sunt cu alternativa Step by step;
Distributia claselor de liceu pe profiluri si specializari in anul scolar 2019-2020:
Nivel clase
IX,X,XI,XII
IX,X,XI,XII
IX,X,XI,XII
IX,X,XI,XII
IX,X,XI,XII
XII
tfvvtsectiama
ghiar

Numar
1/1/1/1
3/3/3/2
2/2/2/1
1/1/1/1
1/1/1/1
1

Filiera/Profil/Specializare
Teoretica/Real/Matematica-informatica
Teoretica/Real/Stiinte ale naturii
Teoretica/Umanist/Stiinte sociale
Teoretica/Umanist/Filologie
Tehnologica/Servicii/Tehnician in activ. economice
Teor. /Biprofil/ Șt. naturii/ Șt. sociale (sectia maghiara)

Personalul didactic:
98 profesori
27 invatatori
2 profesori consilier psiholog
Personalul auxiliar:
2,5 secretari
2 administratori financiari
1 bibliotecar
1 tehnician
1 informatician
1 administrator patrimoniu
Personalul nedidactic:
3paznici
3 muncitori
12 ingrijitori curatenie

3.VIZIUNE SI MISIUNE:
Viziune
COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANDREI MUREȘANU’’ se constituie într-o organizație complexă și modernă care oferă
oportunități de educație și instruire la standarde europene și un grad înalt de absorție socio-profesională.

Per aspera ad astra
Prin greutăți către stele

Misiune

Considerăm că educația este un factor strategic pentru viitorul României. În vederea consolidării
rolului școlii, ca principală instituție de educație și învățământ, instituția va acționa inovativ pentru o
abordare integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului educațional, a competențelor
profesionale și a promovării performanțelor.
Realizăm o educaţie autentică, prin menţinerea echilibrului între componentele formale,
informale şi nonformale.
Propunem o comunicare directă, deschisă între elevi şi profesori – parteneri reali de dialog.
Privim şcoala ca pe un context al dezvoltării personale, în paralel cu stimularea conştiinţei civice,
europene şi universale.
Pledăm pentru identificarea şi valorificarea aptitudinilor şi abilităţilor oricărui elev.
Proiectăm o şcoală unde copiii şi adolescenţii descoperă, se autodepăşesc, studiază,
interpretează, creează.
Misiunea întregii instituții este aceea de a asigura un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un
învățământ de calitate, prin valorificarea propriilor resurse umane și materiale.

VALORILE COLEGIULUI NAŢIONAL ,,ANDREI MUREŞANU”BISTRIŢA

Armonie
Diversitate
Reuşită
Eficienţă
Iniţiativă

Muncă Nobleţe
Universalitate
Responsabilitate
Excelenţă
Succes
Ambiţie
Notorietate
Unitate

4. ANALIZA SWOT-este realizata pe domeniile funcțiilor manageriale:
A. curriculum
B. resurse umane
C. resurse materiale si financiare
D. dezvoltare organizationala si relationare
PUNCTE TARI:
A)
-planuri

cadru personalizate pentru fiecare clasa (chiar si
la invatamantul obligatoriu)
-CDS-stabilit in comisia de curriculum, criteriu de
alegere fiind interesul si optiunea elevului;
- pachetul de discipline optionale este atractiv si divers ca
oferta;
- pentru clasele CP-IV, exista alternativa educationala Step by
Step, foarte apreciata de parinti;

PUNCTE SLABE:
A)
-putine optionale transdisciplinare;
-reactii “subiective” ale parintilor in alegerea
CDS-ului;
- strategii didactice preponderent expozitive,
traditionaliste la unii colegi;
- lipsa de abilități tehnice la unele cadre didactice pentru
a utiliza materialele multimedia din dotarea școlii
- lipsa de adaptare a continuturilor ( prevazute in

programe ) la nivelul clasei, sau a specializarii;

B)
- 127 de profesori si invatatori, in marea lor
majoritate cu un inalt profesionalism, pasionati de actul
didactic;
- exista multi profesori si invatatori cu specializari si
calificari pentru Step by Step, formatori nationali, consilieri
școlari și profesori metodiști;
-multe cadre cu gradatie de merit;
- suntem o școală de tradiție, cu rezultate deosebite obținute de
elevi și profesori, dovada fiind inserția elevilor noștri în
universități de prestigiu;
-atragerea un număr mare de elevi, cu potenţial intelectual
ridicat, datorită prestigiului şcolii şi ofertei curriculare; la liceu
media de intrare este de regula inte 8.50 – 10; probleme de
disciplina sau absenteism sunt minore si izolate;
- încadrarea cu mult peste nivelul mediei pe ţară în ceea ce
priveşte rezultatele elevilor la examenele naţionale -Evaluări
Naţionale şi Bacalaureat;
- rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şcolare și concursurile
de profil;

C)
- 3 corpuri de cladire, cu 69 sali de clasa și cabinete școlare, 6
laboratoare dotate corespunzator - 3 table interactive, TV smart, laptopuri, videoproiectoare;
- 3 sali si 2 terenuri de sport, C.D.I
- dotare cu tehnologie informatica pentru toate sectoarele de
activitate, clădirile fiind conectate la rețeaua de internet;
- atrageri de finantari in extrabugetar (de baza prin inchirieri de
spatii, acreditare de cursuri ECDL; cursuri de Lb Chineză, cu
tarife standard stabilite in Consiliu Administrativ )

D)
- stil de conducere participativ – prin delegare de sarcini
concrete;
- rol major al Consiliului de Administratie unde se discuta si se
iau deciziile finale pentru toate domeniile manageriale
- regulamentul de ordine interioara este revizuit si fiecare

B)
- Cadre didactice care au norma didactică în mai multe
școli;
-lipsa “culturii” pentru voluntariat;
- lipsa de interes a unor cadre didactice privind
activităţile extracurriculare;

C)
- cladirile dispersate la distanta determina o anumita
incomoditate la realizarea catedrelor pe verticala ;
- absenta unei Sali de festivitati (pentru a valorifica in
sens pozitiv relatia scoala-familie; pentru a marca in
mod corespunzator anumite momente )
- absenta unei cantine ( pentru clasele step by
step si nu numai )
- curte relativ mica ( orele de educatie fizica cu
2-3 clase odata )
- Sali de clasa improprii la gimnaziu
( subdimensionate)
- mijloace moderne de invatamant insuficiente
- lipsa spatiului in special la gimnaziu unde exista un
laborator de TIC;
-vestiare mici si necompartimentate

D)
- salarizarea neatractiva pentru tineri si implicit
uneori lipsa lor de motivare ;
- evaluare defectuoasa, lipsa unei notari ritmice,
formativa, insuficienta numarului de note in raport cu
numarul de ore alocate disciplinei, note date tip
”pedeapsa”
- intarzieri din motive mai mult sau putin obiective;
- munca diferentiata si pe grupe, metode moderne, o
aplica un numar relativ restrans de profesori;
- reactii negative ale unor profesori la observatiile

parinte a semnat un acord de parteneriat pentru educatie;
- proiecte de finantare in special la sectia maghiara de la
diverse fundatii (decontare, abonamente pentru elevii
navetisti, seturi de manuale pentru invatamantul liceal,
actiuni culturale pentru cultivarea si pastrarea traditiei
minoritatii maghiare )
-pentru fiecare angajat din personalul didactic, nedidactic si
auxiliar are fisa postului cu sarcini specifice;
- echipa manageriala, formata din 3 directori
(1 director, 1 director adjunct sectia romana,1 director adjunct
sectia maghiara)1 coordonator de programe si proiecte
eeducativee , are precizate sarcinile concrete si problemele pe
care le monitorizeaza –spirit de echipa
- planul saptamanal operativ de lucru se elaboreaza de catre
echipa mangeriala continand activitatea ce trebuie desfasurata
si se afiseaza saptamanl “scadentele saptamanii”;
- un foarte bun climat intre cele doua sectii romana-maghiara
care implementeaza sloganul European”unitate prin
diversitate”;
- mandria de apartenenta la organizatie
- existenta tuturor ciclurilor de invatamant permite o
evaluare coerenta a elevilor intre cicluri si permite o mai
buna adaptare la trecerea dintr-o treapta in alta.
- ziarul on-line al colegiului : http://cnamonline.ro/; site-ul
scolii: https://www.cnam.ro/;
-munca in echipa pe “proiecte”
-existenta asociatiei parintilor cu personalitate juridica

parintilor transmise prin diriginte la sedinta cu
parintii;

OPORTUNITATI:

AMENINTARI:

- programele MEN pentru achizitii materiale pentru
laboratoare, sport și C.D.I.;

- pentru anumite sectoare de activitate, buget redus
oferit de Consiliul Local, divizat pe articole si
uneori lipsit de flexibilitate, pana in semestrul 4 al
fiecarui an financiar;
- sistemul de admitere al elevilor în liceu, ne
dezavantajeaza, pentru ca elevii care vin in
special din mediul rural nu au acoperirea notelor
in cunostinte ;
- scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca

- implicarea parintilor, a unor fosti elevi, in actiuni de
sponzorizare, prin executii de lucrari, dotari;
- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei
publice locale şi teritoriale;
- pozitie centrala in oras care ofera spatii atractive pentru
activitatile diverse – oportunitati de realizare de venituri

extrabugetare
-parteneriat cu Centrul cultural francez, implicarea
liceului in proiecte europene
- Existenţa proiectelor şi programelor pentru
dezvoltarea în carieră - Zilele carierei;
- parteneriate cu O.N.G. – proiecte educative;
- standardele înalte privind activităţile didactice şi rezultatele
bune ale elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu
nivel intelectual ridicat;
- oferta educațională, bazată pe o analiză de nevoi a comunității,
care are ca efect o infuzie de elevi foarte buni incepand cu
clasele CP-IV – se solicită clasele de Step by step și programul
„Școală după școală”;
- relatia cu mass-media locala,
- mediu social cu orientare spre invatare, o asociație de
parinti al scolii participativă;
- proiecte ale MEN (granturi) sau C.C.D. si proiecte
ERASMUS+;
- tendintele de dezvoltare ale economiei judetului si orasului
(buget in crestere);
- I.S.J. si C.C.D. antreneaza multi tineri si profesori aflati
in perioada de desavarsire profesionala, la cursuri pe
diverse problematici educaționale.
-centrarea intregii activitati pe STANDARDE DE CALITATE;
- multi parteneri stipulati prin contract pentru clasele profil
Servicii si pentru proiectele educationale;

urmare a perturbărilor apărute în sistemul de
valori ale societăţii și utilizări în exces/patologic a
tehnicii moderne;
- autonomia limitata a scolii pentru repartizarea
bugetului si incadrarea personalului
- normare limitata de I.S.J.
- multe catedre rezervate, ceea ce induce
instabilitate si uneori lipsa de continuitate
- unele disfuncționalități în receptarea si
materializarea modificărilor legislative de către
beneficiarii procesului de educație (elevi, părinți);
- factor demografic in scădere
- colectiv mare, multe atitudini divergente

Rezultate Bacalaureat
Anul

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Procent
promovabilitate 95,98% 95,93% 96,41% 97,58% 97,04% 99,50%
pe şcoală
Procent
promovabilitate 69,33% 80,27% 70,68% 75,34% 69,22% 64,80%
pe judeţ
Procent
promovabilitate 68,30% 75,09% 70,68% 72,90% 67,70% 69,10%
pe țară

Rezultatele profilului tehnologic
Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” din Bistriţa, unitatea şcolară păstrătoare a unei frumoase tradiţii de educaţie, a ajuns
la centenar în data de 24 mai 2012, eveniment care a fost marcat prin manifestări sub motto-ul: „CNAM, un secol de unitate în
diversitate”.
Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” din Bistrița, proiectează şi aplică politica educaţională privind învăţământul
preuniversitar, pornind de la priorităţile: calitate; performanţă; eficienţă; standarde europene; acces egal la educaţie; învăţare
continuă oferte educaţionale diversificate; resurse umane bine pregătite, implicate, responsabile, motivate, cu disponibilităţi

pentru schimbare şi dezvoltatre profesională. In egală masură, prin planul managerial iși propune promovarea unui invatamant
de calitate, modern si flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca
în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi estetice, în
sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicari strategice interinstitutionale oferind astfel un model de progres
educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, ce vor fi apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.
Oferta educațională a instituției de învâțământ cuprinde ciclul primar, gimnazial și liceal atât pentru secția română, cât și
pentru secția maghiară.
La nivel liceal există pe lângă filiera teoretică și cea tehnologică, profil servicii, calificarea profesională: tehnician în
activităţi economice (o clasă/nivel).
Calificarea profesională „Tehnician în activităţi economice”, Nivel 4, îmbină activităţi complexe, caracterizate prin
interdisciplinaritate. Astfel, se analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic, promovează misiunea şi valorile firmei.
Pe lângă activităţile specifice, această calificare dezvoltă competenţe cheie privind comunicarea în cel puţin o limbă
străină, competenţe digitale, de matemetică, ştiinţe şi tehnologii noi, competenţe civice, sociale, de asumare a iniţiativei şi
dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate pe tot parcursul vieţii.
Ocupaţiile COR ce pot fi practicate de către absolvenţii acestei calificări sunt următoarele: agent de schimb, contabil,
calculator devize, agent de asigurare, referent statistician, referent casier, agent fiscal, funcţionar economic, operator devize,
pontator, facturist, operator ghişeu birouri de schimb etc.

Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel
inferior, în funcţie de decizia angajatorului.
La orele de laborator tehnologic, elevii de la profilul servicii, nivelul superior al liceului lucrează pe firme de exerciţiu . La
noi în şcoală sunt înfiinţate doua firme de exerciţiu FE „ZESTREA BISTRIŢEANĂ” SRL. şi FE „ECOGEN „SRL.
Performantele elevilor de la profilul servicii, din cadrul Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu”-Bistriţa, sunt foarte bune,
atât la examenul de bacalaureat, cât şi la concursurile şi olimpiade şcolare judeţene, regionale şi naţionale.
Cent ral i zarea rezul t atel or pe ani şco lari s e p rezi nt ă as tfel:
In anul şcolar 2013-2014:
- premiul I obţinut de elevul Horoba Daniel la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza judeţeană, şi
menţiune la faza naţională,
- Participare cu firma de exerciţiu „ZESTREA BISTRIŢEANĂ” SRL, la Competiţia Business plan, ocupând locul I,
la faza judeţeană şi locul al II-lea la faza regională.
- Elevii au fost implicaţi în programe internaţionale de antreprenoriat, etică în afacei, finanţe personale, derulate prin
Junior Achivement Young Enteprize- România.
In anul şcolar 2014-2015:
- premiul I , la clasa a XI-a obţinut de eleva Domniţi Alina Florina la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza
judeţeană, şi menţiune la faza naţională,
- premiul al II-lea de eleva Lup Alena Teodora la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza judeţeană,
- premiul I , la clasa a XII-a obţinut de eleva Dan Iulia Sorina la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza
judeţeană,
- am incheiat parteneriate cu alte licee de profil din ţară , în vederea participării la concursuri şcolare, de exemplu cu
Colegiul Economic Arad, Colegiul Tehnic „AL. Papiu Ilarian”- Zalău
In anul şcolar 2015-2016:
- premiul I , la clasa a XII-a obţinut de eleva Domniţi Alina Florina la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ,
faza judeţeană, şi Premiul I la faza naţională,

- premiul I , la clasa a XI-a obţinut de eleva Turcu Andreea Lăcrămioara la Olimpiada Economic, administrativ,
comerţ, faza judeţeană, şi menţiune la faza naţională,
- menţiune , la clasa a XII-a obţinută de eleva Lup Alena Teodora la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza
judeţeană.
- Premiul al II-lea, al II-lea şi menţiune la Târgul de primăvară a firmelor de exerciţiu, organizat de Colegiul Tehnic
„Napoca”- Cluj-Napoca cu F.E.”ZESTREA BISTRIŢEANA” SRL
In anul şcolar 2016-2017:
- Premiul I , obţinut de FE „ZESTREA BISTRIŢEANA” SRL, pentru „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi
promovarea firmelor de exerciţiu”, în cadrul Proiectul educaţional Internaţional Erasmus+ „No frontiers in
education”
- participare la Târgul regional „FIRMA DE EXERCIŢIU – O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”-ZALĂU,
unde am obţinut numeroase premii şi Premiul special acordat de FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI
GESTIUNEA AFACERILOR- CLUJ NAPOCA, ce echivalează la concursul de admitere, nivel licenţă cu 0,25 la
nota de admitere sau Premiul I la faza judeţeană,
- Un număr de elevi bine pregătiţi au participat la Concursul NAPOCENSIS, secţiunea Marketing şi Contabilitate
organizat de FACULTATEA DE ȘTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR- CLUJ NAPOCA,
unde au obţinut premii.
In anul şcolar 2017 - 2018:
- premiul I , la clasa a XI-a obţinut de eleva Bercea Carmen Doris la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ,
faza judeţeană, şi Premiul I la faza naţională,
- premiul I , la clasa a XII-a obţinut de eleva Celsie Viorica la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza
judeţeană, şi Premiul al III-lea la faza naţională,
- menţiune , la clasa a XII-a obţinută de eleva Pic Bianca Andrea la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ,
faza judeţeană.
- Premiul al II-lea la concursul „ALEGE ESTE DREPTUL TAU!”, faza judeţeană , obţinut de eleva ILIEŞ
DENISA, şi premiul I la faza naţională,

- Menţiune la concursul „ALEGE ESTE DREPTUL TAU!”, faza judeţeană , obţinut de eleva GALATAN
CRISTINA,
- participare la Târgul regional „FIRMA DE EXERCIŢIU – O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”-ZALĂU,
unde am obţinut numeroase premii şi Premiul special acordat de FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE ŞI
GESTIUNEA AFACERILOR- CLUJ NAPOCA, ce echivalează la concursul de admitere, nivel licenţă cu 0,25 la
nota de admitere sau Premiul I la faza judeţeană,
- participare cu firmele de exerciţiu „ECOGEN” SRL și „ZESTREA BISTRIŢEANĂ” SRL, la Concursul MARCA
DE CALITATE unde am obţinut nivelul de BAZĂ.
In anul şcolar 2018 - 2019:
- premiul III , la clasa a XI-a obţinut de eleva Treitel Sorina la Olimpiada Economic, administrativ, comerţ, faza
judeţeană,
- menţiune , la clasa a XI-a obţinută de eleva Pop Alexandra Nicoleta la Olimpiada Economic, administrativ,
comerţ, faza judeţeană.
- Premiul I la concursul „ALEGE ESTE DREPTUL TAU!”, faza judeţeană , obţinut de eleva GALATAN
CRISTINA și premiul al II-lea la faza națională
- Premiul al III-lea la concursul „ALEGE ESTE DREPTUL TAU!”, faza judeţeană , obţinut de eleva ILIEŞ
DENISA,
- participare cu firmele de exerciţiu „ECOGEN” SRL și „ZESTREA BISTRIŢEANĂ” SRL, la Concursul MARCA
DE CALITATE unde am obţinut nivelul de BAZĂ.
- participare la Târgul regional „FIRMA DE EXERCIŢIU – O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”-ZALĂU,
unde am obţinut numeroase premii şi mențiuni.
- participare la la competiţia on-line „Azi virtual - mâine real prin firma de exerciţiu!”, unde am obţinut premiul I,
la secţiunea CEA MAI BUNĂ PAGINĂ WEB şi premiul al III-lea la secţiunea CELMAI BUN CATALOG.
- realizare parteneriate cu agentii economici din judeţ pentru desfăşurarea stagiilor de pregatire practica comasata.
- participare împreuna cu Banca Naţională a României la proiectul „Să vorbim deapre bani şi bănci”, proiect de educaţie
financiară pentru elevii de liceu.

6.PRIORITATI SI OBIECTIVE:
6.1. PRIORITATI NAŢIONALE:

Educația este privită ca un factor strategic de dezvoltare, practic cheia creșterii economice și a prosperității. Obiectivele
politicii de dezvoltare naţională, cuprinse în Strategia de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung cer corelarea acestora
cu fondul deja dobândit în Europa de Vest, în privinţa calitaţii vieţii umane şi cu deosebită atenţie faţă de generaţiile vi itoare.
Educația începe la naștere și continuă toată viața prin acumulare în cunoaștere. În toate domeniile din societate, ritmul
schimbărilor, amplitudinea acestora, precum și imprevizibilitatea absoultă a problemelor cu care se confruntă
omenirea impun dezvoltarea și cultivarea competențelor și abilităților care să permită celui supus provocărilor să fie capabil de
permanentă adaptare.
Educația este chemată astăzi să șlefuiască talentul personal al celui școlit, să-i transfere valorile de referință pentru
consolidarea caracterului, să-i dezvolte capacitățile creative. Educația trebuie să fie captivantă, continuă și creativă, venind
astfel în întâmpinarea politicilor de dezvoltare naţională.
Prioritățile sistemului educațional sunt impuse de cerințele tot mai clare de pe piața muncii:
-abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate și inovare;
-abordări interdisiciplinare relevante;
-competențe socio-emoționale și promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
- dezvoltarea competențelor cheie stipulate prin Legea 1 / 2011:
a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.

6.2 ȚINTE SI OBIECTIVE SPECIFICE SCOLII:
ȚINTA 1:
Asigurarea calității printr-un management transformațional care generează calitate referitoare la: climatul școlar, mediul fizic,
curriculum și relația profesori-elevi-comunitate.
Obiective strategice:
1.
2.
3
4
5

Revizuirea periodică a ofertei școlare;
Optimizarea instrumentelor de evaluare a învățării;
Evaluarea calității corpului profesoral;
Optimizarea accesului la resursele educaționale;
Funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă.
ȚINTA 2:

Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială prin validarea și recunoașterea educației nonformale și informale
Obiective strategice:
1. să încurajeze gândirea critică și comportamentul autonom și responsabil;
2. să asigure legătura între teorie și practică;
3. să genereze competențele cerute de piața muncii: creativitate, comunicare, autonomie și capabilitatea de a lua decizii.

ȚINTA 3 :
Formarea continuă a cadrelor didactice realizată în triada: identificare de nevoi (personale, de grup, organizaționale),
realizarea programelor de formare, evaluarea eficienței lor. (Învățare pe tot parcursul vieții – ÎPV)
Obiective strategice:
1. implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial;
2. pregătirea cadrelor didactice în vederea scrierii, derulării, desfășurării unor proiecte cu finanțare externă
3. pregătirea profesorilor prin oferirea unor tehnici de lucru cu părinții; activități comune școală - părinți.

ȚINTA 4:
DEZVOLTAREA CAPACITATII DE ORIENTARE SCOLARA ŞI PROFESIONALĂ
Obiective strategice:
1. Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice OSP
2. Profesionalizarea O.S.P prin aplicarea programelor institutiilor specializate (universitati, alte institutii);
ȚINTA 5:
Utilizarea unui sistem eficient de comunicare
Obiective strategice:
1. Eficientizarea sistemului de comunicare între conducerea școlii - cadrele didactice - elevi – părinți și comunitatea locală
2. Dezvoltarea unei structuri de comunicare elevi- profesori - comunitate locală, pentru realizarea schimbului de informații.
3. Formarea ethosului specific școlii

V.PROGRAME de aplicare a PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
TINTE
OBIECTIVE STRATEGICE
STRATEGICE

RESURSE STRATEGICE

Ținta 1:
Asigurarea
calității

- oferta școlară pentru
ciclu primar, gimnazial și
liceal realizată anual în • Elevii
funcție de cerințele de
dezvoltare a comunității • Personalul didactic
locale.
• Personalul didactic
auxiliar şi administrativ

1. Revizuirea periodică a ofertei
școlare;

BENEFICIARI/
GRUPURI DE
INTERESE

• Părinţii
• Comunitatea
• Autorităţile locale
• Centre culturale,
biblioteci, universităţi,
alte şcoli
creşterea
prestigiului
unităţii
şcolare
prin • Agenţi economici
promovarea imaginii în
toate domeniile precizate

INDICATORI DE
REALIZARE
100% ocuparea
locurilor la liceu din prima
sesiune de admitere, cu
medii peste 8.00
100% ocuparea
locurilor din clasa
pregătitoare conform
planului de școlarizare
propus pentru fiecare an
școlar

MECANISME DE
EVALUARE ȘI
ASIGURARE A
CALITĂȚII
-

Chestionar de
satisfacție
(profesori, elevi,
părinți)

-

Analiză de impact

2.Optimizarea instrumentelor de
evaluare a învățării;

3. Evaluarea calității corpului
profesoral;

Evaluarea
internă
realizată prin raportare la
standardele de calitate și
cuantificarea pentru valoare
adăugată trebuie să devină
un mod de acțiune firesc și
continuu în fiecare unitate
de învățământ.

80% din
activitățile catedrelor să
se centreze pe utilizarea
instrumentele de lucru
pentru implementarea
noului curriculum la
gimnaziu
- 50% din elevii
participanți la olimpiade și
concursuri, să obțină
rezultate deosebite

-

Discuții
profesionale de
îndrumare/consilier
e

- 60% din asistentele la
lectii urmăresc cu
prioritate acest obiectiv.

-

Modele de
interevaluare
Interviuri de
evaluare
Modele de
autoevaluare

-

4. Optimizarea accesului la
resursele educaționale;
5. Funcționarea structurilor
responsabile cu evaluarea
internă.

- creșterea cu 40% a bazei
materiale (cabinete şi
laboratoare dotate
corespunzător).
-Realizarea și
implementarea
instrumentelor de
autoevaluare propuse de
CEAC si validate de C.A.
vizând satisfacția
beneficiarilor direcți și
indirecți

-

Rapoarte scrise
Fișă de observare

-

Fișe de observare
Interviuri de
evaluare
Chestionare
desatisfacție

-

Ținta 2:
Mediu
educațional
deschis

1.
să
încurajeze
gândirea
critică
și
comportamentul
autonom și responsabil;

- Participarea elevilor la
activitățile oferite de
Palatul/Cluburilor copiilor
- Schimb de experiențe și de
bune practici cu instituții de
învățământ din județ și din
țară
- Participare la programul
ERASMUS +

2. să asigure legătura
între teorie și practică;

- Participare la proiecte
multiculturale oferite de alte
ţări europene
- Stabilirea de parteneriate
cu agenți economici în
vederea desfășurării
practicii elevilor de la
profilul servicii.

Elevii
• Personalul didactic

-participarea la cel puţin 2
- Fișe de observare
schimburi de experienţă/
mobilităţi
- Scrierea de proiecte

• Părinţii
• Comunitatea

- Modele de
-depunerea a minim 3 interevaluare
proiecte pentru finanţare
ERASMUS +

• Centre culturale,
biblioteci, universităţi,
alte şcoli
•
Agenţi
economici

-implementarea a 3 - Analiză de impact
optionale
integrate
cu
specific
pe
noul
- Rapoarte scrise
curriculum.

- Dezvoltarea
parteneriatului
educaţional între CNAM și
diverse instituții de
învățământ și cultură
3. să genereze competențele
cerute de piața muncii:
creativitate, comunicare,
autonomie și capabilitatea de a
lua decizii.

- Dezvoltarea parteneriatelor
interne şi internaţionale
existente
- Diversificarea activităților
practice derulate pe baza
unor proiecte și parteneriate
cu diverși agenți
economici/ONG-uri.

-implicarea a cel putin
5
agenți
economici,
asociaţii/ONG-uri,
instituţii în parteneriat cu
școala noastră

- Chestionar de
satisfacție (profesori,
elevi, părinți)
- Interviuri de evaluare
- Discuții profesionale
de îndrumare/consiliere

Ținta 3 :

1.
implementarea noilor
programe ale ciclului gimnazial;

-100% din numărul de
cadre didactice să participe
la cursuri de formare
privind
implementarea
noului curriculum

Formarea
continuă a
cadrelor
didactice

- Chestionar de
satisfacție (profesori,
elevi, părinți)

Elevii
Formarea continuă a
cadrelor didactice realizată
în triada:
- identificare de nevoi
(personale, de grup,
organizaționale),
- realizarea programelor de
formare,
-evaluarea eficienței lor.

• Personalul didactic
- Analiză de impact
• Părinţii
- Discuții profesionale
de îndrumare/consiliere
Consilier școlar
- Rapoarte scrise
Consilier educativ

2.
Pregătirea cadrelor
didactice în vederea scrierii,
derulării, desfășurării unor
proiecte cu finanțare externă

- Implicarea cadrelor
didactice şi a elevilor în
activităţi de scriere,
implementare şi desfăşurare
unor proiecte de parteneriat
sau de mobilitate cu fonduri
locale, guvernamentale şi
europene

-formarea a cel puţin 10
persoane pe componenta
scrierii de proiecte
- Participarea a cel puțin
10 cadre didactice pentru
evaluarea de proiecte

-

Proiecte depuse

3.
Pregătirea profesorilor
prin oferirea unor tehnici de
lucru cu părinții; activități
comune școală - părinți

- Psihologul scolii in
colaborare cu dirigintele
testeaza inteligenta
predominanta, tipul de
invatare specific fiecarui
copil si aplica teste de
pozitie sociometrica in
colectivul de elevirezultatele se comunica
individual parintelui;

- creșterea cu 40% a
șanselor de a oferi
părinților mai multe
oportunitati de a-si ajuta
copiii sa invete, fapt care
va duce la o schimbare in
atitudinea publica, in ceea
ce priveste importanta
invatamantului.

- Se realizeaza proiecte
exracurriculare cu actiuni la
care participa parinti si
elevi.

Tinta 4:
Dezvoltarea
capacitatii de
orientare
scolara şi
profesională

1. Dezvoltarea competenţelor
profesorilor consilieri în
utilizarea unor instrumente
specifice OSP

- Lectoratele cu parintii se
vor desfasura dupa un
program global al scolii, pe
grupe de clasa si aspecte
specifice încurajând forme
de lucru cu metode activparticipative;
Procesul de consiliere este
asigurat respectând
următorul traseu: profesor
consilier → diriginţi →
elevi ( cu informarea
permanenta a parintilor)
- Abilități îmbunătățite și
suport informațional mai
relevant pentru profesorul
consilier și diriginți în
acordarea de consultanță și
asistență pentru orientare.

- creșterea cu 50% a
organizării lectoratelor cu
părinții desfășurate sub
forma unor ateliere care
sa reprezinte programe de
educatie pentru parinți

Elevi

- 100% participarea
consilierilor școlari la
cursuri specifice în
vederea implementării
strategiilor OSP.

- Coltul OSP la C.D.I cu
actualizare permanenta

- Pliante cu oferta școlii
Cadre didactice părinți

Consilier școlar

- Acțiuni de marketing
educaționale

Tinta 5:
Utilizarea
unui sistem
eficient de
comunicare

2. Profesionalizarea O.S.P prin
aplicarea programelor
institutiilor specializate
(universitati, alte institutii);

- Parteneriat cu institutii de
invatamant superior si
AJOFM pentru identificare
joburilor de vacanță

1. Eficientizarea sistemului de
comunicare între conducerea
școlii - cadrele didactice - elevi
– părinți și comunitatea locală

Canalele privind
comunicarea: adresa de
email, site-ul școlii, ziarul
on-line, grupuri pe diverse
platforme
Utilizarea catalogului online la ciclul gimnazial și
liceal.

2. Dezvoltarea unei structuri de
comunicare elevi- profesori comunitate locală, pentru
realizarea schimbului de
informații.

3. Formarea ethosului specific
școlii

Creșterea impactului își
promovarea în mediul
online a:
- Ziarul „CNAM online”
- Pagină Facebook – „CDI
Andrei Mureșanu”
- Reporteri de liceu
- Revista „Primii pași” în
format electronic
- Întâlniri non-formale (ziua
școlii, Aniversare poet
Andrei Mureșanu”,
Târgurile de sărbători)
- Proiecte comune la nivelul
școlii pentru diverse
aniversări.

Consilier educativ

Elevi

Cadre didactice părinți
Consilier școlar

Consilier educativ

- participarea 100% la
elevilor claselor a XII-a la
activități de
informare/târguri
educaționale/work-shopuri organizate de
universități și AJOFM
- participarea 100% a
elevilor claselor a VIII-a la
Târgul de oferte
educaționale realizat la
nivel județean.
- 100% utilizarea
mijloacelor de comunicare
moderne de către cadrele
didactice din instituție.
- creșterea cu 50% a
gradului de utilizare a
mijloacelor moderne de
comunicare de către
părinți, elevi în
colaborarea lor cu școala.
- creșterea cu 30% a
membrilor din echipele
redacționale, urmărind
implicare elevilor din liceu
și gimnaziu.

Comunitate locală

- Cunoașterea și
mediatizarea lor în presa
locală/națională

- Articole de presă;

- Reportaje;

- Pliante;

- Filmulețe de prezentare
a activităților;

- Scadențele săptămânii;

Opțiuni strategice/ Direcții de acțiune
Domeniul funcțional

Dezvoltarea
curriculară

Dezvoltarea
resurselor umane

Ținte strategice
Ținta 1
Asigurarea calității

Ținta 2:
Mediu educațional
deschis

Implementarea
noului
curriculum;
Monitorizarea
și
îndrumarea
activităților
didactice;
Adaptare și planificare
conținuturilor,
competențelor și utilizarea
de metode care să vizeze
creșterea
atractivității
orelor.
Aplicarea curriculumului
la clasă prin utilizarea
instruirii
asistate
de
calculator
Diversificarea
activităților
practice
derulate pe baza unor
proiecte și parteneriate;
Planificarea activităților
de pregătire în afara orelor
de la clasă;
Oferta educațională CDȘ
să conțină elemente care să
asigure legătura între teorie
și practică conform cu
nevoile elevilor.

Îmbunătățirea
calității
activităților metodice și
științifice
la
nivelul
catedrelor;

Dezvoltarea
resurselor materiale,
financiare,
informaționale

Dezvoltarea
generală a școlii,
relații
comunitare
sistemice

Îmbunătățirea dotării cu
mijloace materiale moderne:
table interactive, LCD-uri,
video proiectoare, laptopuri,
etc.

Colaborarea cu instituțiile
locale pentru susținerea și
promovarea
rezultatelor
deosebite.

Atragerea și menținerea
personalului
didactic
calificat, cu performanțe
deosebite.

Promovarea și susținerea
performanțelor deosebite.

Activități specifice pentru
cadrele didactice implicate
în proiecte vizând educația
pentru cetățenie europeană;

Achiziția de mobilier nou
pentru toate clasele;

Organizarea echipelor de
proiect
și
implicarea
părinților
în
derularea
acestora.
Încurajarea
comportamentului autonom
și
responsabil
prin
participarea elevilor la
activitățile
oferite
de
Clubul/Palatul copiilor.

Finanțarea unor activități
specifice pentru încurajarea
performanței
înalte
a
elevilor
(concursuri,
competiții, olimpiade)

Atragerea de fonduri de la
bugetul
local
pentru
modernizarea
bazei
materiale și informatice;
Recompensarea
cadrelor
didactice
cu
merite
deosebite în promovarea
unui învățământ deschis, de
calitate.
Implicarea părinților și a
reprezentanților comunității
prin derularea de proiecte cu

Colaborare cu universități
de
prestigiu
pentru
susținerea
elevilor
eprformanți.

Colaborarea
cu
diverși
agenți economici pentru
formarea
competențelor
cerute de piața muncii la
elevi.
Elaborarea și implementarea
de
proiecte
europene
finanțate de UE.

Ținta 3 :
Formarea continuă a
cadrelor didactice

Ținta 4:
Dezvoltarea capacității
de orientare școlară şi
profesională

Ținta 5:
Utilizarea unui sistem
eficient de comunicare

Formarea
continuă
și
perfecționarea
cadrelor
didactice
cu
scopul
implementării
unui
curriculum integrat, centrat
pe elev.
Utilizarea
unor
metode
diverse de evaluare pentru
creșterea
eficienței
și
transparenței acesteia.
Dezvoltarea unor module
opționale şi cercuri care să
răspundă
nevoilor
şi
intereselor elevilor.
Asigurarea unui suport
informațional
relevant
pentru diriginți și elevi în
vederea
acordării
de
consultanță
și
asistență
pentru
orientarea
profesională.
Aplicarea unor programe
din universități și instituții
pentru
profesionalizarea
OSP
Eficientizarea sistemului de
comunicare
utilizând
sisteme
informaționale
moderne.
Dezvoltarea creativității, a
spiritului de echipă și
valorificarea
experienței
personale a elevilor prin
redactarea și trimiterea în
mediul online a articolelor
de presă.

finanțare externă.
Finanțarea
cursurilor,
activităților
profesorilor
cunoașterea
noilor
tehnologii de predare –
învățare
și
formarea
echipelor de lucru pentru
Asigurarea
accesului scrierea diverselor proiecte
cadrelor
didactice
la de finanțare.
tehnologia
moderna
şi
iniţierea în utilizarea acesteia.
Formarea continuă prin
programe
acreditate
a
personalului implicat în
procesul
didactic
de
predare-învățare-evaluare.

Participarea consilierilor
școlari și a diriginților la
cursuri specifice pentru
implementarea
strategiilor
OSP;
Facilitarea
participării
elevilor
la
târguri
educaționale/workshop-uri
sau ziua porților deschise de
la diverse unități școlare și
universități.

Implicarea
membrilor
echipelor redacționale în
promovarea
școlii
și
mediatizarea
activităților
extracurriculare în presa
locală / națională.

Susținerea financiară pentru
colțul OSP din CDI cu
actualizare
permanentă,
pliante cu oferta școlii,
diverse
materiale
de
promovare și dezvoltare
personală.
Promovarea acțiunilor
marketing educațional.

de

Dotarea tehnică și servicii
de internet corespunzătoare.
Susținerea financiară pentru
promovarea ziarului CNAM
online și a revistei școlii
„Primii pași”.

Colaborarea cu ISJ BN și
CCD BN în scopul formării
cadrelor
didactice
și
facilitarea schimbului de
bune practici în activitatea
didactică.
Susținere și promovarea
inițiativelor
cadrelor
didactice din școală în
cadrul
parteneriatele cu
diverse instituții de formare.
Implicarea
comunității
locale prin crearea de
oportunități
pentru
identificarea unor joburi de
vacanță pentru elevi.
Invitarea în cadrul școlii a
reprezentanților
universităților.

O colaborare participativă
cu presa locală, prin
invitarea
acesteia
la
acțiunile
derulate
care
privesc și contribuie la
formarea ethosului specific
școlii.

MONITORIZAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
NR.
crt

1. MONITORIZAREA INTERNA
RESPON
ACTIUNEA

PARTENERI

TERMEN

SABIL

ÎNREGISTARE

INSTRUMENTE Indicatori de
evaluare

A
REZULTATELOR

1.

2.

Elaborarea şi afişarea
proiectului de
dezvoltare instituţională

Asigurarea calităţii prin
implementarea noului
curriculum integrat; utilizarea

Director

-şefii comisiilor şi
catedrelor;
-comisia pentru
evaluarea şi asigurarea
calităţii

Octombrie 2017 -produsul final(PDI
2017-2021)

-fişăde apreciere

Director

-şefii comisiilor şi
catedrelor;
- profesori

Anual

- Planificare si
proiectare integrată

-fişe de evaluare
-standardele
- proiecte didactice de evaluare
- modele de
integrate
bune practici

-Coordonatorul
pentru proiecte şi
programe educative
şcolare şi
extraşcolare

Lunar

-în baza de date a şcolii - chestionare de
satisfacţie

Număr
înregistrat de
proiecte

Profesori
Sefii comisiilor si
catedrelor
Parinţi
elevii

Anual

Proiecte CDŞ
Acordul parintilor
/elevilor (procese
verbale)

Fise de evaluare
-dovezi de
implementare

-standardele
de evaluare

-responsabil de formare
continuă

Pe parcursul
derulării
proiectulu
i

-in baza de date a
scolii

-liste de prezenţă
la cursuri.

-număr de
cadre
didactice
inscrise.
- modele de

instruirii asistate de calculator

3.

4.

5.

Diversificarea
activităților Directori
practice derulate pe baza unor adj.
proiecte și parteneriate;

Oferta educațională CDŞ

Director

Formarea
continuă
și Director
perfecționarea
cadrelor
didactice
cu
scopul
implementării unui curriculum
integrat, centrat pe elev.

-criteriile de
realizare a
PDI

bune practici

.

Orientare şcolară şi profesională

Director

Eficientizarea sistemului de Directori
comunicare utilizând sisteme adj.
informaționale moderne.

6.

Imaginea
şcolii
în mass- media

reflectată Director

Directori
adj.

-învăţători, diriginţi, elevi, -săptămânal
- consilieri şcolari

- parcursul elevilor
- situații statistice

- învățători, diriginți,
profesori, elevi

Site-ul școlii

-responsabil cu
promovarea imaginii
şcolii

- săptămânal,
trimesrial ,
anual

-săptămânal

-în baza de date a
scolii

îndeplinirea
planului de
școlarizare,
admiterea
elevilor la
liceu / înv.
superior
(100%)
- ziarul cnamonline, anunțuri pt. reactualizare
permanenta a
concursuri,
examene, personal site-ului
scolii
de conducere,
- parteneriate cu
grădinițe, scoli,
facultăți

didactic, auxiliar
etc
- scadențele
săptămânii (prin
email)
- proiecte,
parteneriate
mediatizate,
-rezultate deosebite
ale elevilor și
profesorilor

- trimiterea
saptamanala
a scadentelor
saptamanii
- articole de
presa,
participari la
emisiuni
radio- tv,

2. MONITORIZARE EXTERNA - Va fi realizatăde reprezentanţii ISJ , MEN
EVALUAREA – OPTIMIZAREA PROIECTULUI
Instrumente de evaluare
Informarea scrisa a sefilor de catedra, comisii, compartimente
Fisa postului intregului personal al
scolii
Evaluarea personalului in functie
de merite
Scala de evaluare

EVALUARE INTERNĂ
ACŢIUNEA
NR.

RESPONS

PARTENERI

TERMEN

ABIL

ÎNREGISTAREA

INSTRUMENTE

INDICATORI

REZULTATELOR

1.

Disciplinele opţionale
realizate în urma
chestionării elevilor şi
părinţilor

Director
adjunct

-comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităţii,
şefii comisiilor şi
catedrelor

-la finalul
acţiunii

-în baza de date a
şcolii

-chestionare, fişe
de apreciere, fişe
de analiză a
documentelor

2.

Creşterea calităţii
procesului de predare
învăţare reflectatăîn
rezultatele elevilor

Director

-comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităţii ,
şefii comisiilor şi
catedrelor

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize, statistici

4.

Proiecte de parteneriat
realizate

Director

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize

5.

Realizări ale şcolii
reflectate în mass media
localăşi naţională

Director
adjunct

-responsabil cu
proiecte şi programe
educaţionale.
-responsabil cu
promovarea imaginii
şcolii

-lunar

-în baza de date a
şcolii

-statistici,
rapoarte

-descriptori de
performanţă, număr
persoane
chestionate, număr
discipline opţionale
realizate
-numărul cadrelor
didactice formate,
numărul elevilor
promovaţi, mediocri
şi cu rezultate de
performanţă
-Numărul de
proiecte de
parteneriat aprobate
-numărul de apariţii
pozitive în massmedia

Rezultate așteptate
Dezvoltarea curriculară prin disciplinele noi din CDȘ - opționale integrate cu specific pe noul curriculum;
Atragerea de resurse extrabugetare prin proiecte de finanțare externă;
Completarea si dezvoltarea bazei materiale in concordanta cu cerințele programelor școlare;
Dezvoltarea relațiilor comunitare prin promovarea schimburilor de experiență și a aprteneriatelor;
Dezvoltarea resurselor umane prin perfecționarea continua a cadrelor didactic în vederea asigurării unui plus de
valoare școlii.
Crearea unui mediu educațional deschis care să genereze competențe cerute pe piața muncii: creativitate,
comunicare, autonomie, capabilitatea de a lua decizii.
Dezvoltarea la elevi a capacității de orientare școlară și profesională în funcție de valorile, talentul și pregătirea
fiecăruia.

