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"Am învățat că durează ani să câștigi 

încrederea și că doar în câteva 

secunde poți să o pierzi" 

~ Octavian Paler ~ 
 

 
 

I. BAZA  LEGALĂ   PENTRU  DESFĂ Ș URAREA  ACTIVITĂȚ II  DE ÎNVĂȚ ĂMÂNT 

  
 

1. Constituția României 

2. Legea Educației Naționale 

3. Statutul Personalului Didactic 

4. Statutul Elevului 

5. Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 

6. Regulamentul Intern 

7. Ordine ale Ministerului Educației Naționale 

8. Dispoziții ale Inspectoratului Școlar Județean Bistrița 

9. Alte acte normative (legi, hotărâri de guvern, etc) care fac referire la activitatea instituțiilor de 

învățământ 

10. Hotărâri ale Consiliului de Administrație Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița 
 

 
 

II.a)   CONSILIUL PROFESORAL în anul școlar  2020-2021 
 

Membrii:  Limbile română, maghiară și latină 

 NUMELE SI PRENUMELE 

1. ARDELEAN IOANA 

2. ABRUDEAN MARIETA 

3. HÎRUŢA AURELIA 

4. MOROSAN LENUTA 

5. VLAS IRINA 

6. GROZA CLAUDIA 

7. DEME  ENIKO 

8. SZTANKOVSZKY ENIKO 

9. CRISAN LAURA ½ Latina 

mailto:cnam_bn@yahoo.co
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10. POENAR RUS EVA 
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11. GASPAR ZITA 

12. BILIGAN MARIA 

13. MACARIE ANGELA 

 
 
 
 

Matematică 

 NUMELE SI PRENUMELE 

14. GOINA DELIA 

15. MIHEȘTEAN MIHAELA 

16. BERINŢAN OLIMPIA 

17. STOLERU  DARIA 

18. CHIRA MIRELA 

19. CEUCA  SABINA 

20. KOVACS MELINDA 

21. FODOR ERIKA 

22. ALEXA MIOARA 

23. COPACIU CRISTINA 

 Chimie 

 NUMELE SI 

PRENUMELE 

24 TIGAUAN  IACOB 

25. POP ELENA 

26. VLAD IULIANA 

27. MULLER KRISTINA 

Biologie 

 NUMELE SI 

PRENUMELE 

28 CURTUIUS OLTITA 

29. PREDA ALINCUTA 

30. MOLDOVAN DUTA 

31. KOVACS ZSOLT 

Geografie 

 NUMELE SI PRENUMELE 

32. CIRA VIORICA 

33. PETER CRINA 

34. SION RUXANDRA 

35. PETER ADRIAN 

36. SIMON KINGA 

Socio-Umane și Religie 

 NUMELE SI PRENUMELE 

37 CIUTAN BRUMAREL 

38 GHERMAN LAURA 

39 BRICI FLORINA- Prof.cons. 

40 CĂTINEAN LACRAMIOARA- Prof. cons. 

41 KEREKES  MANUELA 

42 PINTILIESCU ANDREA 

43 MISCA FLORIN 

44 PALCO CORINA 

45 LEVAI ILEANA 

46 DEUȘ  IOAN 
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47 ARIEȘAN ILIE 

48 TOTH  ZOLTAN 

49 GERED  PETER 

50 NEAMȚ  UȚĂ  BOGDAN 

51 JIMBOREAN EMILIA 

52 PETREAN TEOFIL 
 

Istorie 

 NUMELE SI PRENUMELE 

53. MĂIEREAN CARMEN  MIHAELA 

54 MANEA ANGELO 

55 VALEAN ALEXANDRU 

56 ANTAL ATTILA 

57 KIRAI ILDIKO 

 

Limbile engleză, franceză și germană 

 
 NUMELE SI PRENUMELE 

58 ROTH GROSS VENERA 

59 DRĂGAN ALINA 

60 LECHINŢAN DALIA 

61 PĂRĂUAN ANDREEA 

62 SIMA COSMIN 

63 STRUNGAR MONICA 

64 CIURUȘ CARINA 

65 SLEVOACĂ CRINA 

66 COLȚEA  ANGELA 

67 MAROSI REKA 

68 RAI ANCA 

69 BUBOLY  MONICA 

70 SÎNGEORZAN EPURE IOANA 

71 BOTAR  HENRIETTA IBOLYA 

72 ONCIU  SILVIU 

73 IURIȘNIȚI CRISTINA 

74 KONRADI SANDOR 
 

Fizică 

 NUMELE SI PRENUMELE 

75 SZEKELY  DAVID 

76 UNGUR  GENTIANA 

77 COCIS ANA-MARIA 

78 MULLER  KRISTINA 

79 TABĂRĂ  CAMELIA 

80 BĂLAN  DAIANA 

81 MĂJERI FELICIA 

 

Educație fizică, vizuală și muzicală 

 NUMELE SI PRENUMELE 

82 DEAK ZOLTAN 

83 OPREA MIHAELA 

84 NICOLAE  GRIGORE 

85 TABĂRĂ  ADRIANA 

86 BUTILĂ  GEANINA 
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87 PODIȘOR  ADRIAN 

88 BORODI ȘTEFANIA 

89 SARKANY KINGA 

90 SZAKACS-GRIGA TEODORA 

91 BONCEA IONUȚ 

92 GERGELY  ARNOLD 

93 PETREAN TEOFIL 
 

Tehnologii  

 NUMELE SI PRENUMELE 

94 FUREDI CARMEN 

95 NEAMTIU EUGEN 

96 SEMEȘDEAN ANA 

97 GREC  MARGARETA 

98 COLTESCU RAMONA 

99 LUNGU  IUDIT 

100 TODORAN ANCA 

101 MURESAN MARIA 

102 TRISCAS IONICA -1/2 + 1/2Sc.L.Blaga 

103 POP LOREDANA 

104 MIHON ADRIANA 

Învățători 

 NUMELE SI PRENUMELE 

105 BALINT EVA 

106 RUS ALEXANDRA DANA 

107 BOCSKAI TUNDE 

108 CÂMPAN MONICA OANA 

109 CARABIAN DENES AGNES 

110 CATALANO CRISTINA VIOLETA 

111 CONŢ IOANA 

112 DOLOGA DIANA MARIA 

113 DRAGONICI GAROFIŢA 

114 GIURGIUCA ANAMARIA 

115 HÂLMU RODICA 

116 MATEI LIVIA LUCREŢIA 

117 MATEI IRINA 

118 MOROŞAN MELINDA ENIKO 

119 LIBER BRIGITTA 

120 MOŢOC IOANA 
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121 OMETIŢĂ EMILIA IONELA 

122 PITEA CRIŞAN ADINA 

123 PODINA DORINA 

124 POP TEODORA SORINA 

125 RAD AURORA 

126 SIDOR MARIA TITIANA 

127 SOMESAN NICOLETA RODICA 

128 SPERMEZAN FLOARE 

129 SIMON LENUŢA DANIELA 

130 ŢĂRAN LIVIA 

131 VEER ILDI MARGARETA 

132 VOICA ALINA MONICA 

133 VĂLEAN DORA IZABELA 

 

 
 

b)CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: 
 

1. Vlad Iuliana - director – preşedinte C.A. 

2. Antal Attila - director adjunct 

3. Matei Irina - profesor pentru învăţământul primar 

4. Chira Corina Mirela - profesor 

5. Hîruţa Aurelia - profesor 

6. Pintiliescu Andrea Amalia - profesor 

7. Muscari-Salvan Carmen MariaVeronica - reprezentanta părinţilor 

8. Bocskai Gyula Zoltan - reprezentantul părinţilor 

9. Zahari Alexandra Maria - reprezentanta elevilor 

10. Filip Alexandru Tudor - reprezentantul Consiliului local 

11. Mathe Attila - reprezentantul Consiliului local 

12. Stere Florentina Ştefania  - reprezentanta Consiliului local 

13. Naghiu Doina - reprezentanta primarului municipiului Bistriţa 

Groza Claudia - profesor - reprezentanta sindicatului  "Spiru Haret" 

Ţigăuan Iacob - profesor - reprezentantul sindicatului  F.S.L.I. 

Măierean Carmen Mihaela - profesor - secretarul C.A. 

 
c) CONDUCEREA OPERATIVA A SCOLII: 

 

Director: Iuliana VLAD 

Director adjunct: Irina MATEI / Delia GOINA 

Director adjunct: Attila ANTAL 

Consilier educativ: Aurelia HÎRUȚA 
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d) COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 
 

Catedre 
 

Șef catedră 
 

Limbile română, maghiară și latină 
 

Ardelean Ioana 

 

Matematică 
 

Stoleru Daria 

 

Chimie 
 

Tigăuan Iacob 

 

Biologie 
 

Curtuiuș Oltita 

 

Geografie 
 

Cira Viorica 

 

Socio-Umane și Religie 
 

Pintiliescu Andrea 

 

Istorie 
 

Manea Angelo Aurelian 

 

Limbile engleză, franceză și germană 
 

Sima Cosmin 

 

Fizică 
 

Cociș Ana Maria 

 

Educație fizică, vizuală și muzicală 
 

Oprea Mihaela 

 

Tehnologii 
 

Füredi Carmen 

 

Învățători 
 

Podină  Dorina 

 

 
 

e) COMISIA DIRIGINȚ ILOR: 
 

2. DIRIGINTII CLASELOR - AN SCOLAR 2019-2020 
 

Diriginți Gimnaziu 

 
CLASA DIRIGINTE 

V A OPREA MIHAELA 

V B POENAR-RUS EVA 

V C PETER CRINA 

V D PETER ADRIAN 

VI A COLȚEA ANGELA 

VI B SARKANY KINGA 

VI C CEUCA SABINA IOANA 

VI D PINTILIESCU ANDREA 

VII A CHIRA MIRELA 

http://cnam.ro/dirgim2015
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VII B GASPAR  ZITA 

VII C UNGUR GENȚIANA 

VII D PREDA ALINCUȚA 

VII E COPACIU CRISTINA 

VIII A MOROSAN LENUTA 

VIII B MULLER KRISZTINA 

VIII C MOLDOVAN DUȚA 

 

 
 

Diriginți Liceu 

 
Clasa Diriginte 

IX A ROTH-GROSS VENERA 

IX B DEME ENIKO 

IX C FUREDI CARMEN 

IX D CIURUȘ CARINA 

IX E LECHINȚAN DALIA 

IX F GROZA CLAUDIA 

IX G MUREȘAN MARIA 

IX H SIMON KINGA 

X A ȚIGĂUAN IACOB 

X B FODOR ERIKA 

X C STOLERU DARIA 

X D NICOLAE GRIGORE 

X E RAI ANCA 

X F CIUTAN BRUMAREL 

X G TODORAN ANCA 

X H KOVACS MELINDA 

XI A ABRUDEAN MARIETA 

XI B KEREKES MANUELA 

XI C GOINA DELIA 

XI D MĂIEREAN CARMEN 

XI E CIRA VIORICA 

XI F HÎRUȚA AURELIA 

XI G ARDELEAN IOANA 

XI H MAROSI REKA 

http://cnam.ro/dirlic2015
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XII A STRUNGAR MONICA 

XII B KOVACS ZSOLT 

XII C NEAMTIU EUGEN 

XII D COCIS ANA MARIA 

XII E MANEA ANGELO 

XII F VALEAN  ALEXANDRU 

XII G COLȚESCU RAMONA 

XII H SZTANKOVSZKY ENIKO 

 
 
 
 

g) CATEDRE SI SECTOARE FUNCTIONALE: 

 
 

Catedre 
 

Șef catedră 
 

Limbile română, maghiară și latină 
 

Ardelean Ioana 

 

Matematică 
 

Stoleriu Daria 

 

Chimie 
 

Țigăuan Iacob 

 

Biologie 
 

Curtuiuș  Oltița 

 

Geografie 
 

Cira Viorica 

 

Socio-Umane și Religie 
 

Pintiliescu Andrea 

 

Istorie 
 

Manea Angelo Aurelian 

 

Limbile engleză, franceză și germană 
 

Sima Cosmin 

 

Fizică 
 

Cociș Ana Maria 

 

Educație fizică, vizuală și muzicală 
 

Oprea Mihaela 

 

Tehnologii 
 

Füredi Carmen 

 

Învățători 
 

Podină  Dorina 

 

Personal didactic auxiliar 
 

1. Buidan Camelia-Georgeta - secretar șef 

2. Someșan  Ileana - secretar 

3. Fogarași Ildikó-Mária - tehnician 

4. Décsei Enikő - Andrea - contabil șef 

5. Simionescu  Corina- Angelica- contabil 

6. Leșanu  Rodica-Mariana – informatician 

7. Șaișuc Marius – ½ informatician 

8. Lazar  Domnica ½ - secretar 

9. Butuza Nicoleta-Paula - bibliotecar 

10. Șaișuc Dana - administrator patrimoniu 

http://cnam.ro/auxiliar/8-personal-auxiliar
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TABEL NOMINAL 

PERSONAL NEDIDACTIC 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția 

1. Apolțan Sorin Muncitor întreținere 

2. Bîrte Floarea Paznic 

3. Bondane Daniela Îngrijitor 

4. Ciobanu Mihaela Îngrijitor 

5. Cira Nastasia Paznic 

6. Cocoara Ana Paznic 

7. Cojoc Mărioara Îngrijitor 

8. Covaci Alina-Viluța Îngrijitor 

9. Doci Gabriela Îngrijitor 

10. Martița Alina Îngrijitor 

11. Mărginean Oruca Anișoara Îngrijitor 

12. Mihalce Rodica Îngrijitor 

13. Pop Ioan Radu Muncitor întreținere 

14. Popa Ovidiu Muncitor întreținere 

15. Someșan Nastasia Îngrijitor 

16. Suciu Ana Îngrijitor 

17. Tomșa Iuliana Îngrijitor 

18. Zăgrean Maria Îngrijitor 
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Aspecte educative 
 

 

Educatia reprezinta un scop fundamental al tuturor notiunilor  iar politica educatiei  reflecta 

orientarea evolutiei societatii in ansamblu. 

Imperativele educatiei se schimba in functie de epocile istorice pe care o societate le parcurge desi 

functioneaza pe baza unor principii care, teoretic cel putin se conserva in 

timp. 

Educatia nu cunoaste frontiere si are un caracter obiectiv. 

Datorita schimbarilor structurale ale societatii actuale dar si a profunzimii acestor schimbari se 

ridica in permanenta noi sarcini educatiei care incearca sa se adapteze situatiei in care "lumea intreaga 

este o sala de clasa". 

Învățământul  joacă un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăți globale a 

cunoașterii, deoarece  spiritul științific unifică omenirea la un nivel abstract si rațional dar tocmai aceasta 

da civilizației umane un caracter universal și în acest an școlar am avut în vedere cateva direcții de 

restructurare  a realității educaționale cum ar fi: 

- introducerea unor noi tipuri de educație 

- asigurarea unui echilibru cat mai bun intre cele doua tipuri de invatare: invatarea de 

menținere si învățarea inovatoare 

- extinderea educativ la nivelul întregii vieți a individului 

- un raport optim între educație nonformală si informală 

 
Trebuie să răspundem așteptărilor societății, care devine tot mai constienta de faptul ca rezerva sa 

de progres se afla in educatie. 

Directiile strategice carora s- au subordonat  actiunile concrete intreprinse pe parcursul anului scolar 

2020-2021 si care fără îndoială, vor jalona si activitatea în perioada urmatoare sunt: 

 
- Asigurarea calității si performanței 

 
- Facilitarea accesului egal si sporit la educație 

 
- Dezvoltarea sistemului educației permanente 

 
- Promovarea educației pentru dezvoltarea durabilă 

 
- Crearea si menținerea unui veritabil climat educațional 

 
- Abordarea cu mai multă responsabilitate a actului educațional 

 
- Creșterea capacității instituționale pentru elaborarea si gestionarea proiectelor europene 

- Dezvoltarea infrastructurii liceului 
 
 

 

au fost: 

Obiectivele propuse  pentru acest an școlar care au avut ca scop atingerea direcțiilor de mai sus 

- principiul parteneriatului - colaborarea stransa si continua intre institutiile statului si societatea 

civila care respecta drepturile, asigura protectia si dezvoltarea copilului 

- principiul calității - toate procedurile, mecanismele, standardele de evaluare si deciziile care 

trebuie aplicate in scopul îmbunătațirii calitătii educației 

- principiul transparenței - toți factorii trebuie acumulați si implicați în procesul educațional pentru a 

furniza o viziune clară, precisă pentru toți partenerii în procesul educațional 

- principiul profesionalismului - pentru a ajunge la obiectivele si standardele propuse la nivel 

european in domeniul educației, profesionale  trebuie să caracterizeze toate activitățile 
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- principiul descentralizării  - în luarea deciziilor să se respecte punctele de vedere în intervențiile 

pertinente ale instituțiilor cuprinse în proeictul educațional 

- principiul non-discriminării - accesul la educație pentru toți potențialii beneficiari în acord cu 

standardele Natiunilor Unite si ale comisiei Europene privind educația și precizările legale ale Legii 

Învățământului 
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III. MANAGEMENTUL ȘCOLAR  ȘI DEZVOLTAREA  INSTITUȚIONALĂ 
 

1. Managementul instituțional 

 
Unitatea noastra scolara a aplicat un management centrat pe calitate intr-o scoala deschisa la schimbare, 

in parteneriat cu comunitatea locala. 

Managementul institutional  a fost orientat spre : 

 
- identificarea corecta a punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si amenintarilor, pentru proiectarea 

unei dezvoltari institutionale de succes. 

- asumarea raspunderii pentru gestionarea cu maximă eficiență a rezultatelor umane,materiale, 

financiare, de timp. 

- identificarea de noi resurse necesare întreținerii si modernizării bazei materiale. 

 
- cunoasterea, respectarea  si aplicarea legilor, normelor si metodologiilor intr-un spirit constructiv. 

O preocupare majora a conducerii scolii noastre a fost si continua sa fie asigurarea securității elevilor 

noștri și a siguranței desfășurării cursurilor în anul școlar 

2020-2021. 

 
2. Managementul educațional 

 
Un management educațional performant, vizează în primul rând dimensiunea umană, valorizarea 

individului, a capacităților, a talentelor si competențelor sale, prin utilizarea unor strategii de  tip 

comunicativ, capabile sa genereze un climat de încredere, participare, initiativă, responsabilitate si sa dea 

sentimentul de progres si valoare adaugata. 

In interactiune permanenta cu oamenii scolii, preocuparea conducerii a fost orientata spre: 

- organizarea grupurilor (realizata la inceputul fiecarui an scolar, dar cu actiune pe intreg parcursul 

acestuia) 

- formarea echipelor pentru rezolvarea unui anumit tip de probleme 

 
- motivarea oamenilor pentru dezvoltarea profesională, personală si socială 

 
- negocierea soluțiilor de rezolvare a problemelor, pentru prevenirea eventualelor conflicte 

Dimensiunea europeană a educației impune noi sarcini didactice ce vizează dezvoltarea spirituală, morală 

si culturală a elevilor și pregătirea lor pentru oportunitățile, responsabilitățile si experiențele vieții ca 

cetățean european, care a învățat să coopereze, să comunice, să participe, să acționeze,să respecte 

drepturile si libertățile omului, să abordeze intercultural diversitatea într-o uniune de civilizații. 

 
3. Evaluarea calității managementului școlar 

 
Activitatea manageriala la nivelui Colegiului National „ Andrei Mureșanu” Bistrița a fost proiectată și 

realizată in deplină concordanță cu obiectivul său principal, asiguararea  unei calități superioare a 

educației. 

S-a pornit de la premiza că activitatea la clasa a fiecărui cadru didactic este esențială pentru creșterea 

calității procesului educațional în ansamblul său. 

Au fost vizate preponderent următoarele aspecte: 

- proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare si pregătirea pentru fiecare lecție 

- desfășurarea lecțiilor (calitatea conținuturilor, densitatea cunoștințelor, metodele si tehnicile de 

instruire utilizate, caracterul practic-aplicativ al lecțiilor, elementele de creativitate, climatul general din 

clasă, relațiile instaurate,etc). 

- evaluarea rezultatelor învățării (respectarea cerințelor si criteriilor evaluării, notării ritmice și 

evaluarea permanentă , argumentarea notării si evaluării, nivelul de cunoștințe al elevilor și stadiul 

realizării competențelor lor) 
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Observații atente, convorbiri cu cadrele didactice analiza aspectelor sesizate, rezultatele probelor de 

evaluare adiminstrate au condus la concluzia ca procesul de reformă este înțeles atât de cadrele 

didactice,cât și de elevi,concretizându-se în: 

- respecarea si aplicarea corectă a planurilor de învățământ si a programelor la toate formele de 

invatamant , si a curriculum-ului fiecarei discipline. 

- realizarea conținutului științific si educativ al lecțiilor, concordanța optimă între latura cognitivă 
si cea formativ-educativă 

- promovarea unor modalități noi de selectare si organizare a obiectivelor, competențelor 

alternative de conținut, în raport cu cel al manualelor școlare, de strategii participative eficiente, prin care 

sa se asigure realizarea obiectivelor de referință ale disciplinelor de învățământ 

- informarea operativă a tuturor agenților educaționali asupra elementelor de reformare a sistemului 

de evaluare 

- realizarea unei calități superioare a comunicării profesor-elev, cu accente evidente de parteneriat 

educațional 

Prin acțiuni specifice de control au fost diagnosticate si aspecte care au necesitat interventie ameliorativă, 
dintre care mentionam: 

- unele imperfectiuni in proiectarea activitatii didactice (planificari ce nu contin toate elementele 

functionale, gestionarea deficienta a resurselor de procedura, de timp etc) 

- unele lectii fară mesaj clar, cu slab impact asupra  elevilor 

- sustinerea insuficienta a motivatiei elevilor pentru studiu 

- inconsecventa în asigurarea unei concordanțe optime între componentele instruirii obiective, 

resurse didactice, evaluare 

- informatia știintifică nu este întotdeauna bine structurată si integrată într-un sistem cu valoare 

operatională corespunzatoare 

- caracterul practic-aplicativ al noțiunilor nu este întotdeauna susținut corspunzător prin 

experimente de laborator, secvențe de documentare 

 
IV. EFECTIVELE SCOLARE 

 

Situatia numerica a populatiei scolare pe clase, in anul scolar 2019-2020 se prezinta asfel: 

clase / elevi 
 

Pregatitoare-IV 20/429 

V-VIII 16/369 

IX - XII 32/839 

total 68/1637 
 

1630 elevi inscrisi la inceputul anului scolar, 1637 elevi la sfărșit de an școlar 

1637 promovati la sfarsitul anului scolar (iunie 2018) 
 

 
 

V. INDICATORI DE CALITATE AI  INVATAMANTULUI DIN  COLEGIU 
 

Reforma curriculara caracterizata prin continuitate si inovare, a beneficiat de un mediu 

educational propice , de cadre didactice competente si motivate, care au reusit sa transforme continuturile 

in sarcini de invatare , atent urmarite si evaluate pe baza de standarde de performanta. 

Reforma invatamantului din Romania urmareste realizarea formarii elevilor la nivelul 

standardelor de pregatire din tarile Comunitatii Europene, adoptat la cerintele unei societati  democratice, 

al econimiei de piata, in concordanta cu cerintele pietii muncii din Romania si in vederea facilitarii 

restructurarii economice. 

Se impune proiectarea continutului invatamantului dupa un sistem curricular cu posibilitati de 

adaptare metodica la specificul fiecarei unitati de invatamant. 

Indicatorii de caliatate ai inatamantului din Colegiului National Andrei Muresanu Bistrita sunt: 
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1. Situația la învățătură în anul școlar 2019-2020 

- 1630 elevi înscriși la începutul anului școlar 

- 1637 promovați la sfârșitul anului școlar (iunie 2020) 

 
2. Rezultate la Evaluare Nationala 2020 și Examenul de Bacalaureat 2020: 

 
Evaluare Nationala 2020: 

 

Clasa 
 

Înscriși 
Medii între 

0 - 4,99 5 - 6,99 7 - 8,99 9 - 10 

VIII – A 30 22 1100 12 6 

VIII – B 15 00 77 7 1 

VIII – C 27 66 1100 8 3 

TOTAL 7722 88 2277 2277 1100 
 

Bacalaureat 2020: 
 

AAnnuull 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

PPrroocceenntt 

pprroommoovvaabbiilliittaattee 

ppee şşşcccoooaaalllăăă  

95,93% 96,41% 97,58% 97,04% 99,50% 97,97% 96,06% 

 

PPrroocceenntt 

pprroommoovvaabbiilliittaattee 

ppee jjuuddeeţţ 

80,27% 70,68% 75,34% 69,22% 64,80% 64,77% 71,10% 

 

PPrroocceenntt 

pprroommoovvaabbiilliittaattee 

ppee țțțaaarrrăăă  

75,09% 70,68% 72,90% 67,70% 69,10% 62,9% 73,90% 

 
 
 
 

SINTEZĂ PROMOVARE BACALAUREAT 

ambele sesiuni 2020 

Secția română 177 din 182 ( 97,25% ) 

Sectia maghiară 18 din 21 (85,71 %) 

Total ambele sectii 195 din 203 ( 96,06 % ) 
 

 
 
 
 
 
 

3. Examenul de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor de matematica-informatica, 

engleza intensiv si Certificate de competente profesionale, nivel IV pentru profilul servicii, specializarea 

in activitati economice. 

 
4.Rezultate la Olimpiade si concursuri scolare: 

 
Datorită pandemiei SARS COV2,  nu s-au organizat olimpiade și concursuri școlare. 
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VI. RESURSE  MATERIALE SI FINANCIARE , RESURSE  UMANE 
 

1. SPATII DE INVATAMANT 
 

Colegiul dispune de urmatoarele spatii de invatamant, in stare buna de functionare la standarde care 

corespund cerintelor actuale: 
 

- sali de clasa - si cabinete scolare 69 

- laboratoare de informatica 4 

- laboratoare de stiinte 3 

- terenuri pentru jocuri sportive 2 

- cabinet medical 1 

- cabinet psihopedagogic 2 

- sali de sport 3 

- CDI 1 

- cabinet stomatologic 1 

- sali profesorale 3 

- oficiu 1 

 

2. CDI 
  

 

(INCLUSIV ASIGURAREA MANUALELOR SCOLARE PENTRU ELEVI) 

 
Colegiul  dispune de biblioteca scolara cu peste 27.000 de  volume si cu spatiu scolar necesar 

pentru desfasurarea unor activitati specifice cenaclurilor literare, concursuri de cultura generala, 

documentare, intalniri cu scriitorii etc. 

Biblioteca funcționează pe baza Regulamentului de organizare si funcționare a bibliotecii școlare. 

Pentru anul școlar 2020-2021 au fost asigurate la timp manualele acordate  gratuit după un procent de 

manuale noi stabilit de Inspectoratul Judetean la clasele gimnaziale, din învățământul liceal și a fost 

realizată comanda de manuale pentru anul școlar 2021-2022, S-au făcut eforturi și se vor face în 

continuare pentru dotarea bibliotecii cu cărți conform curriculum-ului școlar actual, din resurse 

extrabugetare si din sponsorizări. 
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VII, RESURSE FINANCIARE 
 

Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea eforturilor susţinute pentru 

fundamentarea,  proiectarea  şi  execuţia  corectă  a  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli,  concomitent  cu 

realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, activităţi auto-finanţate sponsorizări şi eventuale 

donaţii. 
 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi datelor contabile 

utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele entităţii publice. 
 

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă în care se prezintă pentru 

fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. 
 

La nivelul compartimentului financiar-contabil: 
 

   procedurile sunt elaborate/actualizate în concordanţă cu prevederile normative, fiind aplicate în mod 

corespunzător 

   procedurile sunt documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din 

domeniul financiar-contabil şi al controlului intern 

 sunt  instituite  suficiente  controale  pentru  a  asigura  corecta  aplicare  a  politicilor,  normelor  şi 

procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil 

 
Pe parcursul anului școlar 2020-2021, activitatea compartimentului financiar-contabil a constat în 

realizarea următoarele activități: 

 
 Realizarea operațiunilor specifice pentru închiderea lunii precedente 

 

 Întocmirea   și   verificarea   statelor   de   salarii   și   a   centralizatorului   acestora,   împreună   cu 

compartimentul secretariat 
 

 Verificarea și acordarea vizei CFP pentru centralizatorul de salarii 
 

 Întocmirea, verificarea, acordarea vizei CFP și transmiterea Cererii și a Notei justificative pentru 

deschiderea de credite lunară, către  ISJ 
 

 Întocmirea  ordonanțărilor  și  a  ordinelor  de  plată  pentru  plata  salariilor,  virarea  contribuțiilor 

angajator și asigurați și prezentarea acestora la Trezorerie pentru control salarii 
 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea la bănci a fișierelor specifice pentru alimentarea salariilor pe 

carduri 
 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea raportării privind datoria publică lunară cuprinzând: Anexa 

01-Bilant scurt, anexa 7 detalierea cheltuielilor pentru sursa E, anexa 30 si anexa 30b Plăți restante, 

Anexa 9, Anexa 11 - Conturi de execuție Sursa E 
 

 Detalierea  lunară  a  cheltuielilor  efectuate  pentru  prevenirea  și  limitarea  răspândirii  noului 

coronavirus (covid-19) 
 

 Întocmirea  lunară,  verificarea  și  transmiterea  Situației  privind  Monitorizarea  cheltuielilor  de 

personal 
 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea pe platforma FOREXEBUG a situațiilor potrivit formularelor 

publicate pe punctul unic de acces 
 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea declarațiilor 112, declarației 100, declarației L 153 
 

 Verificarea și depunerea la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a cererilor pentru recuperarea 

indemnizațiilor pentru Concedii Medicale 



17  

 Întocmirea, verificarea și transmiterea situației privind Costul standard/elev 
 

 Verificarea situației pentru decontarea abonamentelor elevilor și personalului didactic 
 

 Primirea,  verificarea  și  vizarea  pentru  CFPP  a  documentelor  justificative  pentru  decontarea 

abonamentelor elevilor și personalului didactic 
 

 Întocmirea ordinelor de plată pentru furnizorii de materiale, de prestări servicii 
 

 Întocmirea, verificarea și prezentarea la Trezorerie a cec-ului pentru efectuarea plăților cu numerar 

la abonamente elevi, burse, salarii, etc. 
 

    Verificarea Extraselor de cont și a dispozițiilor bugetare de la Trezorerie, verificarea corectitudinii 

operațiunilor și punctarea acestora cu evidența contabilă 
 

 Verificarea tuturor operațiunilor în contabilitatea financiară analitică și sintetică 
 

 Verificarea tuturor operațiunilor în contabilitatea cantitativ-valorică de gestiune 
 

 Întocmirea balanțelor de verificare analitice și sintetice totale și pe surse de finanțare, verificarea și 

punerea de acord a acestora cu soldurile conturilor din fișele de cont 
 

 Confruntarea fișelor de magazie de la gestionari cu evidența cantitativ-valorică și punerea de acord 

a acestora 
 

 Efectuarea controalelor planificate și inopinate la casierie și la locurile de depozitare/folosință 
 

    Întocmirea, verificarea și raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale: Bilanț, Contul de 

Rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție venituri și cheltuieli, 

Detalierea  cheltuielilor,  Situația  fondurilor  cu  destinație  specială,  Situația  privind  activele  și 

datoriile, Situația privind plățile restante, Anexele 34, 35A și 35B - anuale 
 

    Fundamentarea, întocmirea, verificarea și transmiterea proiectelor de buget pe fiecare sursă de 

finanțare pentru exercițiul financiar următor 
 

    Întocmirea, verificarea și transmiterea bugetului anual inițial, după comunicarea sumelor aprobate 

de către ordonatorul de credite ierarhic superior 
 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea rectificărilor bugetare 
 

 Întocmirea, verificarea și raportarea execuției bugetului aprobat 
 

 Transmiterea  formularelor  de  buget  inițiale  și  rectificate  în  Sistemul  Național  de  Raportare 

Forexebug 
 

 Primirea, verificarea și vizarea a Referatelor de Necesitate 
 

 Verificarea contractelor de închiriere spații; 
 

 Contracte de lucrări, prestări servicii, furnizare produse ; 
 

 Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Propunerilor de Angajare a unei cheltuieli și a 

Angajamentelor bugetare individuale/Globale 
 

 Operarea în aplicația MFP Forexebug - CAB a rezervărilor inițiale de credite 
 

 Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Angajamentelor legale: Contracte servicii / lucrări / 

produse 
 

 Operarea în aplicația MFP Forexebug - CAB a rezervărilor definitive de credite 
 

 Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a documentelor justificative pentru plata cheltuielilor: 

Facturi, Note de recepție, Procese verbale de recepție. 
 

 Vizarea CFPP Ordonanțărilor de plată a cheltuielilor 
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 Operarea în aplicația MFP Forexebug - CAB a recepțiilor 
 

 Încasarea veniturilor extrabugetare 
 

 Întocmirea,  verificarea,  prezentarea  la  Primărie  pentru  avizare  și  transmiterea  la  trezorerie  a 

Dispozițiilor bugetare pentru deschiderea creditelor Sursei E 
 

  Întocmirea și înaintarea spre aprobare conducătorului instituției a deciziei pentru demararea 

operațiunilor  de  inventariere,  nominalizarea  membrilor  comisiei  de  inventariere  și  instruirea 

acestora 
 

 Tipărirea, ștampilarea Listelor de inventariere și punerea acestora la dispoziția membrilor comisiei 
 

 Verificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea în contabilitate a eventualelor diferențe 
 

 Întocmirea, verificarea și prezentarea oricăror altor situații contabile 
 

    Întocmirea/actualizarea  procedurilor  operaționale  ale  compartimentului  și  punerea  de  acord  a 

acestora cu modificările legislative 
 

 Studierea modificărilor legislative și aplicarea acestora 
 

 Primirea-transmiterea corespondenței 
 

 Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile 
 

 
 

Având  în  vedere  că  toate  activitățile  au  fost  realizate  în  proporție  de  100%,  cu  respectarea 

termenelor legale, se poate concluziona că  obiectivele atribuite compartimentului financiar  –  contabil 

pentru anul școlar 2020-2021 au fost integral îndeplinite. 
 

Proiectul de buget pentru anul financiar 2021 a fost întocmit pe surse de finanțare, avându-se drept 

indicatori de baza costul standard per elev/an. 
 

Bugetul pe anul financiar 2020 si pentru anul financiar 2021, a fost întocmit la timp si aprobat de 

Consiliul Local și ISJBN. 
 
 

Bugetul aprobat pe surse de finanțare se prezintă astfel: 
 

 

BUGET DE STAT 
 

 
 

-lei 

Nr 

. 

crt 

. 

Titlu Buget 

aprobat 

2020 

Buget 

aprobat 

2021 

1 10-Cheltuieli de personal 10.861.841 10.606.148 

2 20 - Bunuri si servicii 100 71 

3 57 - Ajutoare sociale (Naveta elevi) 53.789 23.500 

4 59 - Alte cheltuieli (Burse, Fond Handicap, 
Despăgubiri civile) 

 

124.917 
 

131.536 

 Total 11.040.647 10.761.255 
 

 

În privinţa fondurilor utilizate în anul școlar 2020-2021, situaţia se prezintă astfel / Total plăți 

efectuate: 10.327.190,82 lei, din care: 
 

  cheltuieli de personal - 10.158.373,00 lei 
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  examene naționale - 30.577,00 lei 
 

 bunuri si servicii - 71,00 lei 



 



 

 

naveta elevi 

bani de liceu 

fond handicap 

- 23.780,82 lei 
 

- 24.165,00 lei 
 

- 90.224,00 lei 

 

 
 

VII. RESURSE UMANE 
 

In anul scolar 2020-2021, resursele umane sunt reprezentate de cadre didactice - 131 , didactic- 

auxiliare - 10 și nedidactice în număr de 18 și de 1637 elevi. 

Colectivul didactic se individualizează prin preponderență tinerilor, al caror entuziasm  și spirit de 

inovație se îmbină eficient cu experiența celor mai rutinați. 

Toți profesorii din școala noastra sunt calificați, dispun de o buna pregatire metodico-științifică, 

participa frecvent la activităti de perfecționare: grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri postuniversitare, 

cursuri de formare etc. iar in cadrul școlii se desfasoară permanent activități de informare si comunicare la 

nivelul fiecărei comisii metodice și interdisciplinare. 

Personalul nedidactic si didactic auxiliar reprezintă o componenta adiacentă, dar absolut necesară a 

procesului instructiv-educativ, contribuind la desfășurarea optimă a activitatilor din scoala, avand 

competentele necesare, specifice postului pe care le imbunatatesc continuu, cu spirit de implicare si 

responsabilitate. 

 
VIII. ANALIZA SWOT  

A. REALIZAREA PLANULUI MANAGERIAL PROPUS PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020 

 
PUNCTE TARI 

  Buna proiectare manageriala; 
  Organizarea eficienta a comisiilor si a compartimentelor; 

  Monitorizarea permanenta a activitatii insructiv-educative; 

  Formarea continua a profesorilor si a personalului didactic auxiliar; 

  Participarea in mare masura a cadrelor didactice, a parintilor si a consiliului local la actul 

decizional; 

  S-a realizat o foarte buna pregatire a elevilor pentru examenele nationale; 

  Documentele manageriale au fost intocmite conform prevederilor legale; 

  S-a vizat transparenta actului managerial, care se bazeaza pe decizii colective. 

  S-au întocmit propunerile de buget pentru reparații și investiții necesare anului calendaristic 2019. 

  S-a finalizat in acest an, impreuna cu Primăria municipiului Bistrița,proiectul pentru reabilitarea 

clădirii Localului III –gimnaziu pentru compartimentarea și dotarea sălilor de clasă și 

laboratoarelor; 

  S-a achizitionat mobilier modular, reusind pana acum sa se schimbe mai mult de 70% din 

mobilierul scolar; 

  S-au achizitionat si in acest an laptopuri si videoproiectoare; 
  Igienizari interioare: primar, gimnaziu, liceu, sala mica de sport. 

  Igienizari exterioare Localul III. 

  Pavoazarea fațadei colegiului cu flori și amenajarea spațiilor verzi. 
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REALIZAREA CURRICULUMULUI NATIONAL SI SPECIFIC SCOLII 

 
  Proiectarea curriculumului pentru anul scolar viitor: s-a realizat la nivelul fiecarei catedre si forma 

finala s-a discutat in Comisia de Curriculum, cu aprobarea C.A. 

  Fiecare catedra si-a diversificat oferta de optionale ; 

  Au fost consultati elevii si parintii in alegerea optionalelor; 

 
PUNCTE SLABE/IMBUNATATIRI 

 
  Identificarea mai multor surse de finantare extrabugetara; 

  Numarul mic de proiecte europene; 

  Existenta unor reclamatii asupra activitatii cadrelor didactice; 

  Unii diriginti nu s-au incadrat in termenele fixate de directiune sau de serviciul secretariat- 

contabilitate; 

  Nu toate cadrele didactice si-au indeplinit sarcinile si atributiile in calitate de profesor de serviciu; 

  Au existat intarzieri si deficiente in completarea documentelor scolare; 
 

 
 

B. REALIZAREA PLANULUI MANAGERIAL AL CATEDRELOR 
 

RAPORT DE AUTOANALIZA A ACTIVITATILOR CATEDREI DE 

LIMBA ROMANA, LATINA SI MAGHIARA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE an școlar 2020-2021 

Catedra de Limba și literatura Română,Maghiară și Latină 
 

 

În anul școlar 2020-2021 în catedra noastră s-au  respectat  programele şcolare,normele de elaborare 

a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acestora la particularităţile clasei.S-au elaborarat 

documentele de programare şi planificare a activităţilor didactice la termen,în vederea avizării lor.Pe baza 

studiilor cercetate și a studiului individual s-au  ales strategiile optime pentru parcurgerea eficientă și 

integrală a programei, chiar și în perioada desfășurării activităților educaționale prin intermediul mediului 

online. 

În conformitate cu deciziile la nivel de Consiliu Profesoral, am desfășurat activități didactice de 

predare-învățare-consolidare/evaluare pe platforma – Google Classroom. De asemenea, am utilizat în 

procesul de predare-învățare-evaluare aplicații precum: Digital Edu, Jamboard, Kinderpedia, Mentimeter, 

Padle .Totodată proiectarea activităţilor extracurriculare au fost  corelate cu obiectivele curriculare, nevoile 

şi interesele educabililor și planul managerial al unităţii de învățământ.Am dezbătut și promovat rezultatele 

elevilor obținute la clasă și în cadrul activităților extrașcolare și în cadrul ședințelor cu părinții.(în calitate 

de prof..invitat la ședință sau prof.diriginte).Am asigurat transparența procedurilor de evaluare și  notare a 

rezultatelor activităților de evaluare prin prezentare și discutarea acestora atât cu elevii cât și cu părinții în 

cadrul ședințelor online și orelor de consiliere educațională. 
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Raport sintetic al activităților didactice școlare și extrașcolare, al activităților de perfecționare și 

autoperfecționare precum și rezultatele obținute la nivelul catedrei/individual de către fiecare 

membru: 
 

 

1.   ABRUDEAN MARIETA 

 
În  scolar 2020-2021 mi-am desfasurat activitatea didactica la urmatoarele clase: VD, VI C,  IX A, 

XI A si XII G.La începutul anului şcolar am întocmit planificările anuale, calendaristice şi pe unități de 

învățare în conformitate cu programele şcolare.  În proiectarea demersului didactic am avut în vedere 

întregul curriculum alocat unui an de studiu, manualele şcolare alternative, programa şcolară, în scopul 

atingerii competenţelor specifice corespunzătoare obiectivelor cadru.Transmiterea informaţiilor şi formarea 

abilităţilor s-au concretizat prin rigoare ştiinţifică în prezentarea curriculumului, prin sistematizarea şi 

esenţializarea informaţiei în corelaţie cu obiectivele lecţiilor. 
 

 
În procesul de evaluare am urmărit ritmicitatea notării şi acordarea de note în funcţie de 

numărul de ore pe săptămână. Am elaborat teste de evaluare iniţială la clasele a V-a D si a IX-a A, iar 

rezultatele obtinute le-am comunicat elevilor si am realizat o interpretare a acestora pe itemi. Am elaborat 

si aplicat la toate clasele teste de evaluare formativa si sumativa, iar informaţiile obţinute în urma aplicării 

acestora au condus la stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură. 
 

 
Am proiectat activități-suport pentru învățarea în mediul online pentru fiecare clasa, inclusiv 

consultatii pentru clasei a XII-a |G pe aplicatiile G-Suite, Classroom si Meet. Am elaborat  instrumente de 

evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică.Am coordonat elevi din 

ambele  cicluri  de  invatamant  care  au  participat  la  diverse  concursuri  de  creatie  literara,  obținând 

următoarele premii: 
 

 
1. Mesajul meu antidrog, editia a VIII-a Locul I  -  

Nacu Delia –Paula,  Clasa a XI-a A Locul al III-lea  

- Moldovan Laura,  Clasa a IX- A Mentiune   

Bumbu Maia Valentina,  Clasa a V-a D 

2. Jurnal de (ne)fericire – Locul al II-lea – Nacu Delia – Paula,Clasa a XI-a A 
 

 
 

3. Concurs Slove –   Sectiunea Eseu - Sîngeorzan Iulia IX A - Mentiune 
 

 
 

- Sectiunea Poezie - Vlasin Marian IX A  -  Mentiune 
 

 
 

In  anul  scolar  2020-2021  am  absolvit  cursul  “Profesor  în  Online’’  desfășurat  în  perioada  21.10– 

18.12.2020 având 64 ore și 16 credite  profesionale transferabile (CPT). 
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2.   BILIGAN MARIA 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 mi-am desfășurat activitatea didactică la următoarele clase: VII E și XII E. Am 

realizat consultații on-line pentru clasa a XII-a E pe aplicațiile G-Suite, Classroom și Meet. Am elaborat 

instrumente de evaluare aplicabile on-line, din perspectiva principiilor de proiectare didactică. 
 

 
·     Coordonator al Clubului de lectură „Citesc, deci exist!”, împreună cu prof. Vlas Irina; 

 

 
 

·   Coordonator pentru elevii de la clasă care au participat la diverse concursuri de creație literară, obținând 

următoarele premii: 
 

 
1. Jurnal de (ne )fericire 

 

 
 

Carabian Oliver, clasa a VII-a E – Premiul II, secțiunea gimnaziu 
 

 
 

Moldovan George, clasa a VII-a E – Premiul II, secțiunea gimnaziu 
 

 
 

2. Slove:Zahari Alexandra, clasa a XII-a E – Premiul III, secțiunea Proză 
 

 
 

3. CRIȘAN LAURA ALINA(limba Latină) 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 mi-am desfășurat activitatea la clasele a VII-a A, VII-a B, VII-a D, VII-a E, a IX- 

a E, a IX-a F, a IX-a H, a X-a F și a XII-a E și F. Am realizat activitatea de proiectare anuală și semestrială 

în relație cu programa școlară, urmărind adaptarea conținuturilor la specificul fiecărei clase și inițiind 

activități de remediere acolo unde a fost cazul. Evaluarea a fost atât  formativă cât și sumativă, realizată 

fiind prin diverse modalități:teste și probe scrise la final de capitol/unitate de învățare, teste de lectură, fișe 

de lectură, portofolii tematice,proiecte individuale sau de grup (XII E, IX E,IX F,X F). 
 

 
O tratare diferențiată a activităților de predare-învățare-evaluare am realizat și la nivel individual,elevul 

Kellerman Daniel fiind un elev cu CES. 
 

 
 

Am folosit aplicațiile G-suite, Classroom, Meet în învățarea online, am elaborat materiale diverse ( PP, 

materiale audio-vizuale, imagini ), instrumente de evaluare aplicabile online. 
 

 
Am fost coordonator pentru elevii care au participat la concursul național Se caută zeul, organizat de 

Societatea de Studii Clasice și de Universitatea din București. La concurs au participat elevi din clasele a 

VII a, a IX a, a X a. 
 

 
Am obținut Doctoratul în Filologie. 
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Am participat la cursuri de formare și perfecționare, după cum urmează: 

 
-          Învață să înveți- Noua educație cognitive a copiilor cu CES 

 
-          Foi de lucru interactive în Wizer.me 

 
-          Cum începem lucrul în G Suite pentru educație 

 
-          7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor 

 
-          Învățarea la distanță în baza site-ului interactive al profesorului 

 
-          Digitalizarea educației în online și în clasă 

 

 

4. DEME ENIKO 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 am realizat activitatea de proiectare anuală și semestrială în relație cu 

programa școlară, urmărind adaptarea conținuturilor la specificul fiecărei clase și inițiind activități de 

remediere acolo unde a fost cazul. Evaluarea a fost atât   formativă cât și sumativă, realizată fiind prin 

diverse modalități: teste și probe scrise la final de capitol/unitate de învățare, teste de lectură, fișe de 

lectură, portofolii tematice,proiecte individuale sau de grup.Am folosit aplicațiile G-suite, Classroom, Meet 

în învățarea online, am elaborat materiale diverse ( PP, materiale audio-vizuale, imagini ), instrumente de 

evaluare aplicabile online. 
 

 
Am participat la cursl de formare Inițiere în Google Classroom-curs realizat prin intermediul CCDBN. 

 

 
 

5. GASPAR ZITA 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 mi-am desfășurat activitatea didactică la următoarele clase: VII B, VIII B, 

XI H, XII B, XII H. 
 

 
 

Pentru clasele terminale, a VIII-A și a XII-a, am realizat consultații atât față în față cât și online.Am 

folosit  aplicațiile  G-suite,  Classroom,  Meet  în  învățarea  online,  am  elaborat  materiale  diverse  (  PP, 

materiale audio-vizuale, imagini ) , instrumente de evaluare aplicabile online. La nivelul clasei a VII-a B 

am derulat un cerc de lectură cu suport Booklet Fiction. 
 

 
Am participat la proiectul extracurricular Cartea în Bookate, desfășurat în perioada octombrie 2020- 

august 2021, pentru elevii claselor a IX-a, proiect desfășurat în colaborare cu Biblioteca Județeană . 
 

 
Am fost coordonator pentru elevii care au participat la diverse concursuri de creație ( Jurnal de nefericire : 

Alex Boiti -clasa a XII-a H, premiul III, nivel liceal, Szekely Antonia- clasa a XI-a H   diplomă de 

participare, nivel liceal ). 
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6. GROZA CLAUDIA 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 mi-am desfășurat activitatea la clasele a V-a A,a IX-a F,a X-a C și a XII-a 

C,a XII-a E și a XI-a E.Am realizat activitatea de proiectare anuală și semestrială în relație cu programa 

școlară,urmărind adaptarea conținuturilor la specificul fiecărei clase și inițiind activități de remediere acolo 

unde a fost cazul(XIIC,XC,VA).Evaluarea a fost atât  formativă cât și sumativă,realizată fiind prin diverse 

modalități:teste și probe scrise la final de capitol/unitate de învățare,teste inițiale(clasa a V-a),teste de 

lectură,fișe de lectură,portofolii tematice,proiecte individuale sau de grup(XII E,XIIC,IX F,X C). 
 

 
Pentru buna pregătire a elevilor pentru bacalaureat am desfășurat consultații în afara orelor de curs. 

O tratare diferențiată a activităților de predare-învățare-evaluare am realizat și la nivel individual,elevul 

Kellerman Daniel fiind un elev cu CES. 
 

 
Am participat la cursuri de formare-Gestionarea conflictelor-promovat de Asociația Catharsis,respectiv 

Inițiere în Google Classroom-curs realizat prin intermediul CCDBN. 
 

 
 

La nivelul claselor de liceu( a IX-a F,a X-a C și a XII-a C)  desfășor o dată pe lună Clubul de lectură   în 

colaborare  cu  editura  ART.  Am  participat  cu  elevii  clasei  a  IX-a  F  la  proiectul  Școala  Generației 

Unificate-Educația Incluzivă,desfășurat în colaborare cu psihologul școlar Cătinean Lăcrimioara . 
 

 
7. AURELIA HÎRUȚA (secretar Consiliu Profesoral) 

 

 
 

În cursul anului școlar 2020-2021 am respectat programa școlară în vigoare și am adaptat 

documentele de proiectare la specificul claselor de elevi, aducând simplificări pentru o parte din elevii 

clasei a VI-a A, dar aprofundând cu elevii de la clasele a VII-a A și D. Pentru elevii claselor a XII-a D și, 

respectiv, F am prevăzut și scheme recapitulative în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat. La 

clasa a XI-a F, am realizat extindere, incluzând și câteva opere literare din literatura universală, 

corespondente epocilor studiate. 
 

 
Marea majoritate a activităților-suport au fost adaptate pentru învățarea în mediul online, iar 

instrumentele de evaluare au fost aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică. 

precum fișe de lucru, scheme grafice, teste Quiz Whizzer, fișe interactive GoConqr, utilizarea aplicațiilor 

Kahoot, Jamboard, ca și animații preluate de pe aplicația Școala Intuitext, materiale preluate de pe 

canaleleYoutube, PPT. 
 

 
Am organizat şi desfăşurat activităţi didactice curriculare și extracurriculare în mediul școlar, 

extrașcolar și în mediul online printre care amintesc participarea cu elevii de la clasa a VII-a A la întâlnirea 

online de premiere a lucrărilor de la concursul internațional organizat cu Palatul copiilor, Bistrița, în 

colaborare cu Biblioteca Județeană și ISJ BN, unde trei elevi au obținut locurile II, III și mențiune. 

 
Am  inițiat,  derulat  ți  finalizat  un  concurs  județean  în  format  digital/online  intitulat  „JURNAL  ȘE 

(NE)FERICIRE” care a constat în realizarea de filmulețe sau pagini de jurnal. 
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Am coordonat activitatea ziarului CNAMonline, derulând mai multe tipuri de  evenimente, printre care 

aniversarea a zece ani de existență a ziarului online al liceului, am inițiat elevii în tehnicile jurnalistice și în 

redactarea de text informativ. 

 

Am participat la programele  de formare continuă / perfecționare și valorificarea competenţelor ştiinţifice, 

didactice şi metodice dobândite pecum: „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 

Formare  de  nivel  II  –  Învățământ  gimnazial”  –  03.02.2020  –  12.05.2020.Am  realizat  și  actualizat 

portofoliul profesional și dosarul personal prin materiale de specialitate științifice și metodice adaptate la 

predarea în mediul online, prin participarea în calitate de profesor evaluator la examenul de bacalaureat 

sesiunea iunie și, respectiv august 2021; 

 
Am coordonat activități metodice la nivelul comisiei metodice în cadrul ISJ, prin participarea la inspecții 

școlare de obținere a gradelor didactice în calitate de profesor metodist, de membru în Consiliu consultativ al 

disciplinei, dar și la nivelul catedrei de limba română. 

 Am făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor de gradație de merit la disciplina limba și 

literatura română; 

 Am întocmit raportul activității de metodist pe anul școlar 2020-2021; 

 Am întocmit documentele activității educative din CNAM și am coordonat proiectele personale, 

unele inițiate în anii precedenți, altele în anul în curs; 

 Am întocmit documentele necesare pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor educative din 

CNAM oferită de primăria Bistrița; 

 Am încheiat parteneriate pentru activitățile de voluntariat din CNAM. 

 
8. MACARIE ANGELA 

 

 
 

Am realizat activitatea de proiectare anuală și semestrială în relație cu programa școlară,urmărind adaptarea 

conținuturilor   la   specificul   fiecărei   clase   și   inițiind   activități   de   remediere   acolo   unde   a   fost 

cazul..Evaluarea a fost atât  formativă cât și sumativă,realizată fiind prin diverse modalități:teste și probe 

scrise la final de capitol/unitate de învățare,teste inițiale(clasa a IX-a),teste de lectură,fișe de 

lectură,portofolii tematice,proiecte individuale sau de grup.Am participat la cursul Inițiere în Google 

Classroom-curs realizat prin intermediul CCDBN. 
 

 
9. MACARIE DOINA 

 

 
 

În anul scolar 2020-2021, mi-am desfășurat activitatea didactică la urmatoarele clase: VII C și XII 

A.La începutul anului şcolar, am întocmit planificările anuale, calendaristice şi pe unități de învățare, în 

conformitate cu programele şcolare. În proiectarea demersului didactic, am avut în vedere întregul 

curriculum alocat unui an de studiu, manualele şcolare alternative, programa şcolară, în scopul atingerii 

competenţelor specifice corespunzătoare obiectivelor cadru. 
 

 
În procesul de evaluare, am urmărit ritmicitatea notării şi acordarea de note în funcţie de numărul de 

ore pe săptămână.  Am elaborat și aplicat la cele două clasele teste de evaluare formativa si sumativa, iar 

informaţiile obţinute în urma aplicării acestora au condus la stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a 

rezultatelor la învăţătură. 
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Am proiectat activități-suport pentru învățarea în mediul online pentru fiecare clasa, inclusiv 

consultatii pentru clasei a XII-a |A pe aplicatiile G-Suite, Classroom si Meet. Am elaborat  instrumente de 

evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică.In anul scolar 2020-2021 am 

absolvit cursuri de prefecționare: „Fenomenul violenței, de la delimitări conceptuale la prevenire și 

intervenții eficiente”, 15 credite, Comunicarea eficienta si solutionarea/negocierea conflictelor in mediul 

educational, 15 credite, cursul de evaluatori CPEECN, organizat de MEC, cursul Cercul Povestitorilor 

găzduit de Atelier de Cuvinte în cursul lunii septembrie 2020, cursul Comunicare și tehnici de influențare a 

comportamentului (S1G5 - CTPIC), 
 

 
Am  fost  formator  voluntariat  pentru  cursul  organizat  de  CCD,  Google  Classroom  -Utilizare 

elementară, pentru două grupe. 
 

 
 

Am particiat la un workshop CRED, la conferința II Națională în domeniul migrației organizată în 

cadrul proiectului ”CRCMIS – Centrul Român de Cercetare a Migrației și Incluziunii Sociale, conferința 

ÎMPREUNĂ pentru EDUCAȚIA de MÂINE. 
 

 
10. MOROȘAN LENUȚA (responsabil Catedră) 

 

 
 

În cursul anului școlar 2020-2021 am respectat programa școlară în vigoare și am adaptat 

documentele de proiectare la specificul claselor de elevi, aducând simplificări pentru o parte din elevii 

clasei a VIII-a C, dar aprofundând cu elevii de la clasele a VIII A și X  A . 
 

 
În procesul de evaluare, am urmărit notarea ritmică şi acordarea de note în funcţie de numărul de 

ore pe săptămână.  Am elaborat și aplicat la cele două clasele de a VIII-a (fiind prima generație care a fost 

evaluată după nouă programă,centrată pe competențe) teste de evaluare formativa si sumativa, iar 

informaţiile obţinute în urma aplicării acestora au condus la stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a 

rezultatelor la învăţătură. 
 

 
Pentru elevii claselor a VIII-a A și respectiv VIII C am prevăzut și scheme recapitulative în vederea 

pregătirii pentru examenul de Evaluare.Am tratat diferențiat atât predarea cât și evaluarea în cazul elevului 

Nyilas Robert,din cl VIII A,fiind un elev cu nevoi speciale.Pecizez că am obținut promovabilitate 100% la 

examenul de Evaluare Națională la ambele clase.Am participat la programele   de formare continuă / 

perfecționare și valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite pecum: „CRED – 

Curriculum  relevant,  educație  deschisă  pentru  toți.  Formare  de  nivel  II  –  Învățământ  gimnazial”  – 

03.02.2020 – 12.05.2020. 
 

 
 

Am participat la cursuri de formare-Gestionarea conflictelor-promovat de Asociația 

Catharsis,respectiv Inițiere în Google Classroom-curs realizat prin intermediul CCDBN și de asemenea 

am participat și  la cursul de Consiliere și orientare. 
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11. POENAR RUS EVA(limba Maghiară) 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 mi-am desfășurat activitatea la clasele a V-a B, a VII-a B, a IX.B și H, a  X-a B 
 

si H. 
 
 
 

● am fost profesor metodist 
 

●   am  fost  profesor  coordonator  al  proiectului  Bătălia  de  la  Chiraleș  (Cserhalom),  proiect 

interdisciplinar 

●   am luat parte la activitatea Cămașa sunt eu. Sânzienele la muzeu, realizat de Complexul Muzeal 

Bistrița - Năsăud - activitatea făcând parte dintr-un proiect în derulare, în colaborare și cu Asociația 

Datura Bistrița 

● Am participat la cursuri de formare: 
 

- Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 
 

și concursurile naționale 
 

- Formarea profesorilor metodiști realizat de CCD 
 
 
 

12. SZTANKOVSZKY ENIKO(limba Maghiară) 
 

 
 

În anul școlar 2020-2021 mi-am desfășurat activitatea la clasele a VI-a B,a VIII-a B, a XI-a B si H, 

a XII-a B si H.Pentru clasele terminale, a VIII-a B și a XII-a B și H, am realizat consultații atât față în față 

cât și online. 
 

 
-Am fost coordonator al proiectului Străjerii pe baricade, in colaborare cu Asociatia Datura (valoare 

totală câștigată 7000 ron).Am promovat oferta școlii în localitățile Cireșoaia,Braniștea 
 

 
 

-Am participat la cursuri de formare:Inițiere în Google Classroom-curs realizat prin intermediul CCDBN 

și Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale 
 

 
- Am făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor de gradație de merit la disciplina limba și literatura 

maghiară. 
 

 
- Am fost membru în Consiliul Consultativ al ISJBN pentru disciplina limba și literatura maghiară. 

 
13. VLAS IRINA 

 

 

●   coordonator al concursului pentru elevii din clasele a IX-a, „Știi cine a fost Andrei Mureșanu?”, 

în cadrul proiectului „Sărbătoare pentru minte, inimă și literatură”, inclus în CAES, desfășurat 

online, împreună cu prof. Crina Peter; 
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● coordonator  al  Clubului  de  lectură  „Citesc,  deci  exist!”,  împreună  cu  prof.  Maria  Biligan, 

desfășurat online; 

●   coordonator al echipei „CineMates” la Festivalul de book-treilere BOOVIE, de la Focșani, care a 

obținut mențiune și premiul special pentru coloana sonoră (romanul „Privighetoarea”, de Kristin 

Hannah), împreună cu prof. Karina Ciuruș. 

●   10.12.2021 - am prezentat, la solicitarea inspectorului de specialitate, prof. Claudia Feldrihan, în 

cadrul webinariilor desfășurate la nivelul disciplinei Limba și literatura română, organizate la nivel 

județean, sub genericul Pastila de bune practici, Dacă e joi… e Limba și literatura română, 

secvențe de demers didactic, Mentimeter și alte aplicații online. 

●   profesor mentor în cadrul Proiectului „Gata de Bac”, coordonat de DIGITAL NATION, în cadrul 

căruia am pregătit pentru examenul de Bacalaureat peste 130 de elevi din 13 județe, din 32 de 

localități 

●   Am susținut un Webinar pentru părinți în ideea acordării de sprijin în perioada pandemică, cu 

sfaturi și idei, alături de Iris Ursea,  manager de proiect în cadrul programului„Gata de 

BAC”: https://www.facebook.com/events/777273069890181?ref=newsfeed 

● Am participat la cursuri de formare și perfecționare, după cum urmează: 

○ Cum devenim mentori pentru elevii noștri (11.09.2020) 

○ Modelul hibrid: Continuăm să învățăm în interiorul și în afara clasei (23.09.2020) 

○ LEADERSHIP în Educație (9.10.2020) 

○ Pachetul Educatorului SELLification (30 de ore, noiembrie 2020) 

○ Secretele Google Meet (29.11.2020) 

○ Excelența în cariera de dascăl (4.12.2020) 

○ Inteligența Emoțională în Actul de Predare (27.02.2021). 

În  concluzie,se  poate  sublinia  faptul  că    membrii  Catedrei  au  valorificat  competențele 

dobandite la cursurile de formare  prin întocmirea  documentelor, prin demersul didactic și  prin realizarea 

activităților extracurriculare,au  acordat atenție și au  inclus autoevaluarea ca etapă în demersul didactic și 

în proiectarea activităților, utilizând fișa de reflecție precum și chestionare de autoevaluare.De asemenea 

fiecare profesor a   stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activităților în conformitate cu normele 

legislative în vigoare și cu particularitățile casei prin dezbaterea ROFUIP/ROI în cadrul ședințelor cu 

părinții și realizarea activităților specifice în acest scop,actualizând permanent portofoliul profesional și 

dosarul personal cu documente relevante. 

Am promovat oferta educațională a C.N.,,Andrei Mureșanu” atât în rândul părinților cât și prin 

intermediul mediului online și totodată am diseminat și popularizat activitățile extracurriculare și 

extrașcolare desfășurate Am manifestat disponibilitate și promptitudine în realizarea sarcinilor prevăzute în 

atribuțiile comisiilor specifice și am fost permanent preocupate de autoperfecționare și implicare activă în 

realizarea sarcinilor. 

Au fost  adoptate atitudini morale şi civice faţă de elevi, părinţi/tutori legali, colegi bazate pe respect, 

onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine,confidenţialitate, competiţie loială, evitarea 

denigrării,încurajând împărtășirea cunoștințelor profesionale în vederea atingerii unor standarde superioare 

de calitate în activitatea didactică 

https://www.facebook.com/events/777273069890181?ref=newsfeed


29 
 

 RA PORT  AN  Ș COL AR  2018 -2019 -  CATEDRA DE LIMBI MODERNE  
 

 RAP ORT AN Ș C OLAR 20 2 0 -2021 - CATEDRA DE LIMBI 

MODERNE  
 

1.  Încadrare 
 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Disciplina Nr. Ore Obs. 

 

1 
 

Sima Cosmin 
 

Lb engleză 
 

19 
Șef 

catedră 

2 Ciuruș Karina --//-- 20,941  

3 Drăgan Alina --//-- 18  

4 Lechințan Dalia --//-- 18  

5 Părăuan Andreea --//-- 19  

6 Roth-Gross Venera --//-- 20,647  

7 Strungar Monica --//-- 18  

8 Botar (Vaida) Henrietta --//-- 9 Suplinitor 

9 Buboly Monica Lb franceză 6  

10 Colțea Angela --//-- 21,941  

11 Epure-Sîngeorzan Ioana --//-- 24 Suplinitor 

12 Semeniuc Camelia --//-- 4 Suplinitor 

13 Slevoacă Crina --//-- 11  

14 Marosi Reka Lb germană 18  

15 Onciu Silviu --//-- 10 Suplinitor 

17 Rai Anca --//-- 12  

18 Konradi Sandor --//-- 6  

 
 
 

2.  Tes tare  iniț ia lă  
 

PUNCTE TARI: 
Planificarea activităților didactice s-a efectuat conform programelor de către toți profesorii. 
Testele inițiale s-au aplicat conform indicatiilor de la MECTS la clasele incepatoare de ciclu (V, IX – 

lb. Engleza, IX – lb. Franceza si lb. Germana). Profesorii au întocmit fișa de evaluare a testului inițial. 

Am primit rezultatele testelor de evaluare de la toți membrii catedrei, care au completat fișa de evaluare 

a testelor inițiale ( nu toți) și au specificat clar măsurile remediale care se impun în fiecare caz. 

De asemenea, s-a stabilit la nivel de catedra ca în predarea materiei sa se țină cont de probleme 

intampinate de elevi la testele inițiale si sa se specifice acest lucru pe planificarile personale ale fiecărui 

profesor, la rubrica ‘Observații’. 



30 
 

PUNCTE SLABE: Deoarece elevii știu ca notele la aceste teste nu vor fi trecute în catalog, unii dintre 

ei au ignorat complet testul, preferand uneori sa nu rezolve pb./ ex., deși ar fi știut. Astfel notele nu au fost 

foarte relevante, elevi buni obtinand un punctaj foarte mic doar pentru ca nu ‘s-au obosit’ sa scrie. 
 

 
 

3.  Notare ritmica / evaluare 
 

 

PUNCTE TARI: 

 
● majoritatea membrilor catedrei de limbi moderne au asigurat numărul necesar de note 

● notarea elevilor s-a realizat, în general, pe competențe 

● testele de evaluare au avut precizat punctajul și au fost comentate cu elevii în clasă 

● utilizarea unor metode alternative de evaluare, cum ar fi portofoliul și proiectul, la clasele primare și 

de gimnaziu 

● în mare parte evaluarea elevilor s-a realizat din perspectiva progresului 

 
PUNCTE SLABE: 

 
● tendința de a evalua cunoștințe în detrimentul competențelor 

● unele cadre didactice evaluează exclusiv oral sau scris 

● notele nu sunt trecute întotdeauna la timp în catalog 

● autoevaluarea și interevaluarea la elevi este puțin abordată 

● în unele situații, criteriile de notare/evaluare nu sunt suficient explicate elevilor 
 

 
 

4.  Activitate  metodi că  și  științi fică  
 

 

PUNCTE TARI: 

 
● În general, profesorii sunt interesați de dezvoltarea profesională prin participarea la activități 

specifice (cursuri de formare, conferințe) 

● Profesorii de limbi moderne au participat la ședințele lunare de catedră și la cercurile 

pedagogice organizate de ISJ BN 

● Un număr mare de profesori pregătesc loturi pentru activitatea de performanță 

● Profesorii de limba engleza au elaborat subiecte și bareme pentru etapa locală a Olimpiadei de 

limba engleză 

● Implicarea profesorilor de limbi moderne în activități educative: Târgul de Crăciun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNCTE SLABE: 
● Unii profesori au absentat de la întâlnirile de catedră 
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S – puncte tari W- puncte slabe 

- Planificările sunt realizate corect, pe baza 

programelor în vigoare, personalizate în 

funcție de nevoile și specificul elevilor 

- Predarea pe bază de competențe, conform 

programei școlare 

- Cadrele didactice debutante au întocmit 

proiecte didactice pe parcursul întregului an 

școlar 

- Rezultate bune obținute de cadrele didactice 

suplinitoare la examenul de Definitivat și 

concursul de Titularizare 

- Adaptarea cadrelor didactice la predarea on- 

line, folosind o gamă largă de 

platforme/instrumente de învățare (G suite, 

Zoom, Meet, Kahoot, etc.) 

- Pregătire susținută a elevilor pentru 

performanță, reflectată în rezultatele obținute 

de elevi la etapele județene de limbi străine, 

diplomele de certificare a competențelor 

lingvistice (Cambridge, DELF) și atestatele 

pentru clasele cu predare intensivă a limbii 

engleze 

- Majoritatea cadrelor didactice și a elevilor 

dispun de resursele necesare predării on-line 

- Lipsa unor interasistențe realizate de membrii 

catedrei 

- Parcurgerea parțială a materiei din anul școlar 

2019-2020, ca urmare a pandemiei de 

Coronavirus 

- Evaluarea cunoștințelor în detrimentul 

competențelor în cadrul evaluărilor scrise 

- Prezentarea superficială a criteriilor de 

evaluare în cazul răspunsurilor orale 

- Reticența unor cadre didactice la munca în 

echipă și la dezvoltarea unor proiecte 

interdisciplinare 

- Formalism în cazul unor activități realizate în 

catedră sau la nivelul școlii 

O – oportunități T- amenințări 

- Bună poziționare a liceului în ierarhia școlilor 

la nivel județean 

- Disponibilitatea unei game largi de activități 

și proiecte educative la nivel local, județean și 

național, care contribuie la conturarea 

profilului absolventului de liceu 

- Susținerea unității școlare de către autoritățile 

locale 

- Existența claselor de excelență la limbile 

străine 

- Existența unor programe de formare variate, 

prin Casa Corpului Didactic sau alți furnizori 

- Derularea exclusiv on-line a cursurilor 

- Instabilitate legislativă 

- Costuri relativ mari pentru programele de 

formare în specialitate (limba engleză) 

- Reducerea/anularea consursurilor și 

olimpiadelor școlare, ca factor motivațional 

pentru elevi 

- Programul încărcat al elevilor, care limitează 

timpul și interesul pentru alt tip de activități 
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5.    Alte activită ți  sp ecif ice 
 

 
 

Venera Roth-Gross 
 

Cursuri  Perioada 

Atelier formare intensiva de folosire a filmului ca instrument 

educational 

Bloc Zero 22-24 

aprilie 

2021 

”The First 100 Days of the Biden Administration” U.S. 

Embassy 

Bucharest 

13 mai 

2021 

„Teoriile conspiratiei, o capcana pe care o putem evita” Centrul 
pentru 

Jurnalism 

Independent 

26 mai 

2021 

Profesorul 2.0-Curs personalizat de pedagogie digitală C.J.I. 17 oct.-7 
nov. 2020 

Curs evaluator manuale CNEE Febr.- 

Martie 

2021 

Tehnici de motivare a elevilor prin NLP Sellification 17.03.2021 

‘EP SUMMIT 2021 - ELT Training Rooms’ Express 
Publishing 

16-18 
aprilie 

2021 

Effective and simple ideas for making our lessons interactive 
and engaging 

Pearson 
Romania 

20.05.2021 

Conferința internațională "Soluții inovatoare în educație" EduMagic 27.05.2021 

Proiecte 
  

Erasmus+ „Harry Potter and the case of the Sick Earth” 
(prof. coordonator proiect) 

Anul I  

Publicații 
  

Articol ”When life gives you a pandemic, make the best of it” ISBN: 978- 
606-95081- 

2-1 

Nov. 2020 

Articol platformă online ISSN: 
333350/15- 

11-20 

Nov. 2020 

https://www.bistriteanul.ro/cadou-inedit-pentru-o-profesoara- 
din-bistrita-nu-era-nicio-camera-deschisa-mi-s-a-pus-un-nod-in- 

gat-ce-s-a-intamplat/ 

http://sparknews.ro/2020/12/08/moment-surpriza-pregatit-de- 

liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-intr-o-ora-online-mi-au- 

dat-lacrimile-gestul-lor-este-rasplata-perfecta- 

foto/?fbclid=IwAR33ZjLxNJ- 

 Dec. 2020 

https://www.bistriteanul.ro/cadou-inedit-pentru-o-profesoara-din-bistrita-nu-era-nicio-camera-deschisa-mi-s-a-pus-un-nod-in-gat-ce-s-a-intamplat/
https://www.bistriteanul.ro/cadou-inedit-pentru-o-profesoara-din-bistrita-nu-era-nicio-camera-deschisa-mi-s-a-pus-un-nod-in-gat-ce-s-a-intamplat/
https://www.bistriteanul.ro/cadou-inedit-pentru-o-profesoara-din-bistrita-nu-era-nicio-camera-deschisa-mi-s-a-pus-un-nod-in-gat-ce-s-a-intamplat/
http://sparknews.ro/2020/12/08/moment-surpriza-pregatit-de-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-intr-o-ora-online-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-rasplata-perfecta-foto/?fbclid=IwAR33ZjLxNJ-hC1VIHxx9g7HlPdgZnXZg8u39ue5D6MB26kXzoA6xklDcp2k
http://sparknews.ro/2020/12/08/moment-surpriza-pregatit-de-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-intr-o-ora-online-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-rasplata-perfecta-foto/?fbclid=IwAR33ZjLxNJ-hC1VIHxx9g7HlPdgZnXZg8u39ue5D6MB26kXzoA6xklDcp2k
http://sparknews.ro/2020/12/08/moment-surpriza-pregatit-de-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-intr-o-ora-online-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-rasplata-perfecta-foto/?fbclid=IwAR33ZjLxNJ-hC1VIHxx9g7HlPdgZnXZg8u39ue5D6MB26kXzoA6xklDcp2k
http://sparknews.ro/2020/12/08/moment-surpriza-pregatit-de-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-intr-o-ora-online-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-rasplata-perfecta-foto/?fbclid=IwAR33ZjLxNJ-hC1VIHxx9g7HlPdgZnXZg8u39ue5D6MB26kXzoA6xklDcp2k


33 
 

 

hC1VIHxx9g7HlPdgZnXZg8u39ue5D6MB26kXzoA6xklDcp2k 
Stirile Pro TV 

https://stirileprotv.ro/divers/ce-surpriza-i-au-facut-mai-multi- 

elevi-unei-profesoare-din-bistrita-femeia-a-fost-coplesita-de- 

emotie.html 

Antena 3 

https://www.antena3.ro/actualitate/surpriza-online-a-unor- 

liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-mi-au-dat-lacrimile-gestul- 

lor-este-588398.html 

  

Interviu revistaDoR  Febr. 2021 

Premii   

Premiul I – Moldovan Samuel (X F) – concurs „Gândirea 
critică în era digital. Stop știrilor false!” 

OraDeNet Aprilie 
2021 

Mențiune – Festivalul Național de Book Trailere BOOVIE Asociația 
„Grow Up 

Project“ 

Focșani 

Ian.-Aug. 
2021 

 

Monica Strungar 
 

1.   Membru in Comisia de organizare si desfasurare a simularii evaluarii nationale pentru clasa a VIII-a 

2.   Membru in Comisia de organizare si desfasurare a simularii probelor scrise ale examenului national 

de bacalaureat 

3.   Evaluator la evaluarea nationala pentru clasa a VI-a 

4.   Membru in Comisia de bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice 

5.   Coordonator si evaluator al atestatelor de competenta lingvistica ale elevilor clasei a XII-a A, 

intensiv 

 
Epure-Sîngeorzan Ioana 

 
 “Ziua Limbilor Europei” -26 septembrie 2020 – realizarea de filmulete, prezentarea unor expresii in 

diferite limbi europene; 

 Participarea curs  online –« Cum sa dinamizezi ora in online »- SELLification , 22 octombrie 2020 
 

 “ Ziua Internationala a profesorului de limba franceza” –26 noiembrie 2020, realizarea de activitati 

dedicate profesorilor de limba franceza : poezii , cantece. 

 Pregatire on-line cu elevii si participarea  cu 4 echipe  la concursul organizat de Clubul Francofon de 
 

Afaceri din Cluj- Napoca, «Premiile CFA »- 16 februarie 2021 
 

 Sustinere inspectie speciala pentru obtinerea gradului II in invatamant- 17 februarie 2021 
 

 Sustinere grad didactic II- august 2021 
 

 “ La fête de la Francophonie”- realizarea de filmulete, proiecte, afise pentru promovarea limbii 

franceze, 20 martie 2021 

 Participare webinarii online organizate de Institutul Cultural Francez « Predarea/invatarea francezei. De 

la competente la certificari lingvistice » 31 martie 2021 si 7 aprilie 2021 

http://sparknews.ro/2020/12/08/moment-surpriza-pregatit-de-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-intr-o-ora-online-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-rasplata-perfecta-foto/?fbclid=IwAR33ZjLxNJ-hC1VIHxx9g7HlPdgZnXZg8u39ue5D6MB26kXzoA6xklDcp2k
https://stirileprotv.ro/divers/ce-surpriza-i-au-facut-mai-multi-elevi-unei-profesoare-din-bistrita-femeia-a-fost-coplesita-de-emotie.html
https://stirileprotv.ro/divers/ce-surpriza-i-au-facut-mai-multi-elevi-unei-profesoare-din-bistrita-femeia-a-fost-coplesita-de-emotie.html
https://stirileprotv.ro/divers/ce-surpriza-i-au-facut-mai-multi-elevi-unei-profesoare-din-bistrita-femeia-a-fost-coplesita-de-emotie.html
https://www.antena3.ro/actualitate/surpriza-online-a-unor-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-588398.html
https://www.antena3.ro/actualitate/surpriza-online-a-unor-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-588398.html
https://www.antena3.ro/actualitate/surpriza-online-a-unor-liceeni-pentru-profesoara-de-engleza-mi-au-dat-lacrimile-gestul-lor-este-588398.html
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 Participarea  la  evenimentul  on-line  “Franceza  te  angajeaza”  din  Cluj-  Napoca,  3  iunie  2021 

participarea la discursuri motivationale, ateliere de orientare profesionala. 

 
Camelia Semeniuc 

 

Am participat la consfătuirea anuală de specialitate şi la consiliile profesorale desfăşurate on-line. 

Am participat la cursul de formare JEDA (Jeunes Enseignants Débutants en Action), organizat de către 

Universitatea din Rouen, şi am pregătit câţiva elevi pentru examenul DELF. 

 
Cosmin Sima - an școlar 2020-2021 

 

I. Activitate educativă 
Am organizat activități specifice pentru: 

- ZEL - Ziua Europeană a Limbilor - 26 septembrie 2020 

- organizare petrecere Halloween cu clasele a VI-a C 

 
II. Formare profesională 

1.   Cursuri de formare 
- participare la cursul GOOGLE CLASSROOM organizat de CCD Bistrița 

- participare la programul de formare Profesor în Online, organizat de Digital Nation 
 

- participare la conferințele organizate de EDP 
 

- pregătire pentru predarea online, utilizarea G-suite for education 

- ‘The First 100 Days of the Biden Administration’ - US Embassy Bucharest 

13.05.2021 

2.   Webinari online 

- participare la webinarii  internaționale, organizate de Cambridge 

- participare la webinariile și workshopurile organizate de Express Publishing, 

Longman 
 

 

 Angela  Colțea   
 

Octombrie 
- 15 oct- Curs siguranta online pentru elevi -  ADFABER la clasa 6 A 
- 29 oct- Atelier de educatie financiara -Scoala de bani pe roti /ora 17 cu 6A 

- 29 oct- Participare la programul de educatie digitala –eroii Internetului 

 
Noiembrie 

- interasistente cu prof .Monica Buboly la clasele 11 A si 5 C 

- Curs Eu si copilil meu/Agentia nationala Antidrig 

 
Decembrie – intalnire online cu institutul francez si clubul de afaceri francofon –premiile CFA 

Clasele a x A si C 
- Proiect association par le monde 7 A 

Ianuarie – proiect educational roman- francez Eco- provocarea 

Februarie – 

20febr  Delf – am pregatit 12 elevi.Campan Razvan Dorian,Crisan Luca - Alexandru. Cupsa Emilia. Dreptate –Iuga 

Maria –Diana Forrai Maya-Klara Grama Sandra.Martian Alexandru Nemes Daria Stan Alexandra- Ioana Uilean Alexandru 

Dragus Denisa-Adriana-Elena,BOBIS IULIA -BIANCA 

- 23 febr-. Enseiner le fr. Des relations internationales avec Affaires etrangeres 

- 23 febr- curs Le lexique –technique et conseils pour enrichir –E M L. 
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- Curs Profesor real intr-o scoala virtuala- Ora de net : 4 module 

Martie 
– web –Nouveau DELF scolaire /hachette 
- Web 2-12 mart –Evaluarea centrata pe competente 

Aprilie 
–curs „Utilizarea filmului ca instrument educational’-18 ore BLOC ZERO 
-web- Atelier presentation EXPLORE 

- curs S iguranta online-Distribuie cu prudenta/modul 2si 3 

- publicare articol in educatia fara frontiere 

Mai  
– Proiect educational scolar –Jurnal de nefericire 

o Participare la proiectul edu. Scolar –Clubul de lectura Cartea in Bookate 

o Proiect -10 minute –clasa 6 A 

o Proiect „Vreau sa fiu voluntar” 
 

 
 

 Iu rișn iți  Cristin a  
 

In anul scolar anterior am activat incepand cu ianuarie 2021. 

Am intocmit planificarile pentru semestrul II, cu predare preponderent online pe platforma Classroom 

 
Am participat in Comisia de evalare DELF, sesiunea februarie , CNLR 

Am urmat cursul de formare organizar de CCD 

Management si Leadership In 12 pasi, 30 credite 

 
Formare continua in specialitate: Curs de dezvoltare a competentelor didactice  interculturale organizat de 

OIF si ARPF ( Asociatia Romana a Profesorilor Francofoni) , agreata de MEN ca asociatie profesionala. 

Activitati specifice Saptamanii  Francofoniei ( este tabel pe Whatapp) 

 
Am coordonat si participat in luna iunie 2021 cu o echipa de 5 elevi ai clasei a XI-a C la concursul 

national Viitorul Europei este viitorul meu cu un video original, castigand o vizita de studiu la Bruxelles, 

la Parlamentul European. 

Mobilitatea va avea loc pe parcursul acestui an scolar. 
 

 
Anca Rai 

Fasching oder Karneval (martie 2021) 

Osterbaum (martie 2021) 

Der 1 Mai und der Maibaum (mai) 

Klug und kreativ (iunie 2021) 

Deutsche Filme (iunie 2021) 

Perfecționare 

Programul de formare continuă organizat de Asociația Preuniversitaria: 

Formare continuă ‘Metode și tehnici de predare și evaluare online pe platforme digitale în 

învățământul preuniversitar’ 
 

 

Silviu Onciu 
 

- Lector Centru Judetean de Excelenta 

- Membru in comisia de organizazre a atestatului DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom 2) 

- Curs de perfectionare pt pregatirea elevilor pt atestatul DSD 2. 

- Selectarea si lucrarea diferentiata cu elevii capabili de performanta. 
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Konradi Sandor 

- Academia de vară Bolyai 

- Perfecționare 

Cursuri: 

- ‘Cum să cooperăm și să predăm prin jocuri interactive’ (iunie 2021) 

- ‘Geografie, aplicație pe teren în munții Retezat’ (iunie 2021) 

 
 Dalia L ech in țan 

 

 

1.Am realizat activități educative și de conștientizare pentru a marca anumite evenimente. 

 
1.   Ziua limbilor straine 

2.   Bullying 

3.   Black Friday versus Minimalism 

4.   Ziua drepturilor omului 

5.   Drogurile si etnobotanicele 

6.   Inteligenta emotionala+ Catinean Lacramioara 

7.   Scoala generatiei unificate, implementarea proiectului la clasa a IX-a E de catre consilierul scolii, Catinean 

Lacrimioara 

 
2.Am participat la urmatoarele cursuri de formare: 

1.   Solutii inovatoare pentru lucrul la clasa si la distanta. Edumagic Solutions 

2.   Eroii internetului, siguranta online pentru elevi 

 
3. Am  desfasurat  proiectul  Cartea  in  Bookate,  in  parteneriat  cu  ISJ  si 

Biblioteca judeteana, proiect ce incurajeaza lectura in randurile elvilor de clasa a  IX-a. 
 

 

4. Membru in Consiliul consultativ 
 

 
 

 Karin a  Ciu ru ș  
 

Clubul de lectură ‘Cartea în BOOKate’ 

Clubul foto 

Participare la Boovie (2 premii) 

Perfecționare 

Cursul CRED 

Participare la cursuri și conferințe 
 

 

 Drăgan  Alin a  
 

- Participare la webinarii internaționale, organizate de Cambridge 

- Participare la cursul CRED 

- Participare la webinariile și workshopurile organizate de Express publishing, Longman, British 

Council, Casa Corpului Didactic 

- Pregatire pt predarea online, utilizarea G-suite for education 

- Am utilizat platforme și aplicații moderne pt predarea online (table virtuale (jamboard), Kahoot, 

mentimeter, flippity, padlet, classroom screen, screencastify, wordwall etc). 

 
Întocmit, 

Prof. Cosmin Sima 
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Pe parcursul anului școlar 2020-2021 catedra de matematică a desfășurat urmatoarele activități: 
 

    Fiecare membru din catedră a elaborat planificările calendaristice și a parcurs materia într-un mod 

ritmic, conform programei. 
 

    S-a urmărit asigurarea consultanței didactice și educaționale prin interasistență la ore. Obiectivul 

central al acestui an școlar a fost centrarea pe elev a proceselor de predare învățare, învățarea prin 

cooperare. 
 

 La începutul anului școlar, a avut loc Consfătuirea profesorilor de matematică din județ. 

 În timpul anului școlar, catedra de matematică a participat la cercurile pedagogice organizate. 

Profesorii au facut pregatiri cu elevii capabili de performanță la matematică, dar datorită noului virus 

COVID-19, nu  s-au  mai organizat prea multe concursuri de matematică,  ca în  anii anteriori, însă la 

inițiativa Societății de Matematică s-a organizat concursul “OLIMPIADA NAȚIONALĂ GAZETA 

MATEMATICĂ”. 
 

De la Colegiul Național “Andrei Muresanu”, au participat la OLIMPIADA NAȚIONALĂ GAZETA 

MATEMATICĂ, următorii elevi: 
 

Nr 
crt. 

Nume si prenume 
elev 

clasa Nume si prenume profesor 

1 BONAU MARIA 
ANDREEA 

V C CHIRA MIRELA 

2 MUSCAR SARA 
MARIA 

V C CHIRA MIRELA 

3 TOMPA ANDREI 
LUCIAN 

V C CHIRA MIRELA 

4 NUSFELEAN DAN 
IOAN 

V C CHIRA MIRELA 

5 MARICA 
CRISTIAN 

V A COPACIU CRISTINA 

6 PUSCAS DARIUS V D COPACIU CRISTINA 
7 COSTRUT OANA VI C ALEXA MIOARA 
8 ANANUTA 

ALECSANDRA 
VI A ALEXA MIOARA 

9 COLESNEAC 

STEFANIA 

ALEXANDRA 

VI D ALEXA MIOARA 

10 DUNCA DIANA VI A ALEXA MIOARA 
11 MARTIAN 

ALEXANDRU 
VII 
A 

CHIRA MIRELA 

12 DUMITRU 

ANDREI 

VLADIMIR 

VII 
A 

CHIRA MIRELA 

13 CUPSA EMILIA VII C STOLERU DARIA 
14 NEAMTU 

BOGDAN 
VII 
D 

BERINTAN OLIMPIA 

15 SÎNGEORZAN 

ANDREI - 

TEODOR 

VII 
D 

BERINTAN OLIMPIA 

16 CIURDAS 

ALEXANDRA- 

MARIA 

VIII 
C 

BERINTAN OLIMPIA 

17 LUCI EMANUEL IX C GOINA DELIA 
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18 DANESCU 
GABRIEL VASILE 

X A STOLERU DARIA 

19 PARAUAN DORA 
CRISTIANA 

XA STOLERU DARIA 

20 SFAGAU 
MIRYAM NAOMI 

XI A ALEXA MIOARA 

21 DRAGAN DIANA 
IULIA 

XI A ALEXA MIOARA 

22 AVRAM COSMIN XI A ALEXA MIOARA 
 
 

În etapa a doua a OLIMPIADEI NAȚIONALE GAZETA MATEMATICĂ s-au calificat următorii elevi: 
 

 

Nr 

crt 

 
Numele elevului 

 
Clasa 

 
Profesorul de la clasă 

Profesorul de la grupa de 
excelență 

(dacă este cazul) 
1 NUSFELEAN DAN IOAN 5 CHIRA MIRELA POP STELA 

RUSU CLAUDIA 
2 PUSCAS DARIUS 5 COPACIU CRISTINA POP STELA 

RUSU CLAUDIA 
3 MARICA CRISTIAN 5 COPACIU CRISTINA(ETAPA 1) 

LOGIGAN ADRIANA(ETAPA 2) 
 

4 COLESNEAC STEFANIA 
ALEXANDRA 

6 ALEXA MIOARA CHILOM IULIANA 
IOJA IONUT 

5 DUNCA DIANA 6 ALEXA MIOARA CHILOM IULIANA 
IOJA IONUT 

6 LUCI EMANUEL 9 GOINA DELIA  
 
 

De asemenea, catedra de matematică s-a implicat în pregatirea elevilor din clasa a VIII-a pentru examenul 

de Evaluare Nationala, precum si a celor din clasa a XII-a pentru examenul de Bacalaureat. În ciuda 

situației determinate de pandemie, elevii au obținut rezultate frumoase la ambele examene. 
 

Clasa Profesorul de la clasă 

a VIII-a A Logigan Adriana 

A VIII-a B Kovacs Melinda 

A VIII-a C Berintan Olimpia 

A XII-a A Goina Delia 

A XII-a B Fodor Erika 

A XII-a C Chira Mirela 

A XII-a D Stoleru Daria 

A XII-a G Stoleru Daria 
 

 

 Alte activitati ale profesorilor din catedra de matematica: 
 

 Goina Delia – 
 

-a participat la cursul “Management si leadership”, organizat de CCD-BN 

-pregătirea pentru examenul de bacalaureat a clasei a XII-a A 

-elevul Luci Emanuel Florin, clasa a IX-a, a obținut mențiune la Olimpiada Nationala 

Gazeta Matematica 

-corector simulare Bacalaureat, clasa a XII-a 
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-programa opțional “Matematică aplicată”, clasa a XII-a A 
 

 
 
 

 Alexa Mioara Dania – 
 

-a participat la cursul CRED 

-diploma de participare la cursul de inițiere în proiecte de service elearning- coordonator 

-premiul II in cadrul Proectului “ARBORI PENTRU VIITOR”, editia a VIII-a 

-diploma de merit pentru rezultatele obținute de elevele: Ananuță Alecsandra si 

Colesneac Ștefania la Olimpiada Digitala de Matematica- Brio Challenge(desfașurată în 

aprilie-mai 2011) 

-adeverință de participare la proiectul de cercetare: “Identificarea caracteristicilor 

generatiilor de copii si elevi”, realizat de către ARCI 

-participarea la etapa județeană a Olimpiadei Nationale Gazeta Matematica a elevelor: 

Dunca Diana(clasa a VI-a A) si Colesneac Ștefania(clasa a VI-a D) 

-corector evaluare clasa a VI-a 

-opțional matematica ,cls a XI-a A 

 

 
 

 Berințan Olimpia 
 

-pregătirea pentru Olimpiada Națională Gazeta Matematica, a elevilor: Neamtu Bogdan, 

Singeorzan Andrei Teodor din clasa a VII-a D si a elevei Ciurdaș Alexandra-Maria, din clasa a 

VIII-a C 
 

-pregătirea pentru examenul de Evaluare Naționalță a clasei a VIII-a C 
 

-corector simulare clasa a VIII-a C 
 

-opțional matematică “Complemente de algebră”, cls a VIII-a C 
 

 
 
 

 Copaciu Cristina 
 

-pregătirea pentru Olimpiada Națională Gazeta Matematică, a elevilor: Marica Cristian și Pușcaș 

Darius din clasa a V-a 
 

-mențiune la concursul de matematică “Lumina Math”, a elevului Pușcaș Darius din clasa a V-a 

D 
 

-participare la cursuri online si folosirea platformelor de predare: Quizizz, Kahut, My Koolio 
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 Chira Mirela 
 

-membru Consiliu Consultativ al profesorilor de matematică 
 

-membru al Consiliului de Administrație al CNAM 
 

-membru in Comisia de organizare a etapei locale si a etapei județene a Olimpiadei Nationale 

Gazeta Matematică 
 

-tutore de Practica Pedagogică, al cursantei Cocean Anca 
 

-evaluator la etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică 
 

-propunator programa optional “Complemente de matematica”, clasa a VII-a A 
 

-colaborator la brosura de matematica “Printre Secretele Matematicii” 
 

-a participat la Programul de formare continua “Integritate si etica in scoala romaneasca”, 

acreditat de MEN 
 

-casier SSMR 
 

-organizator al evenimentului de pensionare al colegilor de matematica din judet, actiune 

desfasurata la Nasaud in luna iunie, cu sponsorizare 
 

-excursie de 1 iunie”Ziua copilului”, la Cluj cu clasa a VII-a A 
 

- corector simulare Bacalaureat, clasa a XII-a 
 

 
 
 

 Fodor Erika 
 

-a participat la Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori  evaluatori 

pentru examenele ai concursurile nationale(CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 

-membru in Comisia de orar si in Comisia de acordare a burselor 

-metodist pe sectia maghiara 

-pregatire pentru Bacalaureat, clasa a XII-a B(promovabilitate 100%) 

-corector la simulare clasa a XII-a B 

-corector evaluare clasa a VI-a 

 

 
 

 Kovacs Melinda 
 

-a participat la cursul de formare “Comunicarea eficienta si solutionarea/ negocierea conflictelor 

in mediul educational” 
 

-a participat la cursul de formare “Programul de formare pentru constituirea Corpului de 

profesori  evaluatori pentru examenele ai concursurile national”(CPEECN), acreditat prin OMEC 
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6081/2020 
 

-Concursul de matematica “Csillag Szerzo” la nivel scolar/local 
 

-corector la simulare evaluare clasa a VIII-a 
 

 
 
 

 Logigan Adriana 
 

-curs "Management și Leadership în 12 pași" 

-Conferința internațională "Soluții inovatoare în educație " 

-curs "Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă" 

-consultații cu elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea examenului de Evaluate Națională 

- corector simulare Evaluare Nationala, clasa a VIII-a 

 

 
 Mihestean Mihaela-Pusa 

 

-a coordonat elevii în proba etapei locale și județene a OLIMPIADEI NAȚIONALE GAZETA 

MATEMATICĂ și supraveghetor prin aplicația Meet 
 

-profesor voluntar la Centrul Comunitar pentru Tineret –Bistrița 
 

- A publicat în revista STRATEGII DIDACTICE,Nr. 50/ noiembrie 2020, articolul "PARTEA 

ÎNTREAGĂ A UNUI NUMĂR REAL POZITIV" 
 

- Schimbul de experiență didactic internațional România-Canada – Training Cariere SRL 
 

-curs “Educația elevilor prin activități extracurriculare” – Asociația Profedu 
 

-curs “Evaluarea elevilor în învățământul preuniversitar”– Asociația Profedu 
 

-curs “Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullyingului în școală”–   -Asociația 

Profedu 
 

-curs “Resurse umane în managementul educational”– Asociația Profedu 
 

-curs “Metode centrate pe elev”– Asociația Profedu 
 

-curs “GOOGLE CLASSROOM- utilizare elementară”, CCD-BN 
 

-curs “Cum evaluăm elevii online –ASQ.ro” 
 

-Profesor de sprijin pentru persoane cu nevoi special – Universitatea Dimitrie Cantemir 
 

 

-Protecția juridică a dreptului omului – jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – POCA 
 

 

-Conferința intenațională Soluții inovatoare în educație – Edumagic 
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-Conferința internațională ONLINE SCHOOL.FROM INNOVATION AND CREATIVITY TO 
 

PERFORMANCE – Centrul de Resurse Educaționale S.R.L. 
 

 

- Simpozionul internațional "REDUCING INEQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATION" 
 

 

-a publicat în revista online "EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI", articolul Subiecte bacalaureat 
 

Matematică m-Tehnologic 
 
 
 

 

 Stoleru Daria 
 

-curs “Resurse umane in managementul educațional” 
 

-curs “Managementul clasei de elevi” 
 

-curs “GOOGLE CLASSROOM- utilizare elementară” 
 

- pregatirea elevilor: Dănescu Gabriel si Părăuan Dora, din clasa a X-a A, pentru Olimpiada 

Nationala Gazeta Matematică 
 

- calificarea la concursul “Lumina Math”, a elevei Cupșa Emilia din clasa a VII-a C 
 

- pregatirea pentru examenul de bacalaureat a claselor a XII-a D si a XII-a G 
 

- corector evaluare clasa a VI-a 
 

- corector simulare Bacalaureat, clasa a XII-a 
 

-opțional matematică “Matematică aplicată”, cls a XI-a D și clasa a XII-a D 
 

 
 
 

Analiza SWOT 
 

Puncte tari -rezultatele obținute de elevi la concursuri și olimpiade denota o 

preocupare susținută a profesorilor care îi pregătesc. 

-chiar daca scoala s-a facut on-line in semestrul al II-lea, elevii 

noștrii au obținut rezultate foarte bune la examenul de evaluare 

națională și bacalaureat 

Puncte slabe -participarea mai putin numeroasă a elevilor la olimpiade si 

concursuri,a altor profesori din catedra de matematică față de alți 

ani 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
An şcolar 2020– 2021 

 
 
 

COMISIA METODICĂ : FIZICA 

 
Şef de catedră/ Resp.comisie metodică 

 
 
 

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ( an şcolar 2020-2021): 

1. Revizuirea periodic a ofertei școlare; 

2. Optimizarea instrumentelor de evaluarea învățării; 

3. Încurajarea gândirii critice și a comportamentului autonom și responsabil; 

4. Asigurarea legăturii între teorie ș ipractică; 

5.  Generarea  competențelor  cerute de piața  muncii: creativitate, comunicare, 

autonomie și capabilitatea de a luadecizii; 

6. Implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial; 

7. Pregătirea profesorilor prin oferirea unor tehnici de lucru cu părinții; activități 

commune școală - părinți; 

. 
 

 

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI: 
 

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 

(ANALIZA SWOT) 

 
Obiectivele următite în anul școlar 2020 / 2021 au fost : 

 
1.Utilizarea eficientă a laboratorului de fizică 

2.Cresterea gradului de utilizare a tablei inteligente,  a materialului experimental în general 

3.Folosirea metodelor moderne de predare și evaluare 
4.Eficientizarea predării în online 
Având în vedere aceste obiective ,activitățile desfășurate au fost: 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumireaactivitatii Aspectepozitive Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 Amenajarea 
laboratorului 

Rapid și eficient utilat Se impune relizarea unui astfel de 
laborator și la gimnaziu 

 Cresterea gradului de 
utilizare   a laboratoru- 

lui și  a tablei inteligente 

Toate cadrele didactice au 
participat 

Colectia  de  lecții  filme  poate  fi 
imbogățita 

 Interasistențe la clase Colegii   au   lucrat   cu   metode 
variate 

 

 Perfecționarea predării în 
online 

Toate cadrele didactice au 
participat la cursuri de formare 

Se impune folosirea unor 
echipamente mai eficiente 
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Propuneri de îmbunătățire 

 
Nr. 
Crt. 

 

Aspecte care pot fi îmbunătățite 
 

Modalităţi de remediere 

1  

Colecționarea de lecții,  de filme , teste , chestionare 
 

Activitate în catedră 

2  

Numărul de interasistente poate fi mărit 
 

Corelarea orarului 

3  

Achizitionarea de material experimental 
 

Colaborare  cu  Comisia  de 

parinti  si cu ISJBN 

4  

Asigurarea unei mai bune conexiuni la internet 
 

Colaborare mai bună cu 

informaticianul școlii 
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B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 
 

I. PROIECTAREA, REALIZAREA  ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

 

 Realizarea planificărilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programa 

școlară precum şi a Curriculumului Naţional: 

 
Nr. 
Crt 

Calendaristice 
(DA/NU) 

Pe unități de învățare 
(DA/NU) 

 

Profesor 

1 da da Tabără Camelia 

2 da da Bălan Daiana 

3 da da Cociș Ana-Maria 

4 da da Szekely David 

5 da da Ungur Gentiana-Maria 

6 da da Muller  Kristina 

7 da da Majeri Felicia 

8    

9    
 

 
 

 Elaborare CDŞ/CDL 
------------------------------------------ 

 
 Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare 

 
Nr. 
Crt 

 

Integral (DA/NU) 
 

Ritmic (DA /NU) 
 

Profesor 

1 DA DA Tabără Camelia 

2 DA DA Bălan Daiana 

3 DA DA Cociș Ana-Maria 

4 DA DA Szekely David 

5 DA DA Ungur Gentiana-Maria 

6 DA DA Muller Krisztina 

7 Da Da Majeri Felicia 

8    

9    
 
 
 
 

 Evaluarea elevilor 

Nr. 
Crt 

Notare ritmică 
(DA/NU) 

Lipsa notării 
ritmice (DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA NU Tabără Camelia 

2 DA NU Bălan Daiana 

3 DA NU Cociș Ana-Maria 

4 DA NU Szekely David 

5 DA NU Ungur Gentiana-Maria 

6 DA NU Muller Krisztina 

7 DA NU Majeri Felicia 
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 Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţişi instrumente de evaluare 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Teste de 
evaluare iniţiale 

însoțite de 

bareme de 

corectare şi 

matricea de 

specificaţii (DA 

/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

formative 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

sumative 

(DA/NU) 

 

 
 

Fişe de 

lucru 

(DA/NU) 

 
 

 
Proiecte 

(DA/NU) 

 

 
Enumeraţi alte 

modalitati si 

instrumente 

alternative 

 
 
 
 

Profesor 

1 /NU DA DA DA DA  Tabără Camelia 

2 DA DA DA DA DA  Bălan Daiana 

3 DA DA DA DA DA Portofolii Cociș Ana-Maria 

4 DA DA DA DA DA  Szekely David 

5 DA DA DA DA DA portofolii Ungur Gentiana-Maria 

6 DA DA DA DA DA  Muller Krisztina 

7 Da Da Da Da Da  Majeri Felicia 
 

 
 

II. ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR 

 
 Acţiuni  întreprinse  în  sprijinul  elevilor  cu  ritm  lent  de  învăţare  sau  cu  dificultăţi  în 

dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Realizarea de 
materiale de 

învăţare 

diferențiate care 

să permită 

elevilor învățarea 

în ritm propriu 

(DA/NU) 

Elaborarea de fişe 
de lucru pentru 

formarea 

deprinderilor 

necesare dobândirii 

competenţelor 

disciplinei 

(DA/NU) 

 

 
 

Enumeraţi alte 

instrumente 

 
 
 
 

Profesor 

1 NU DA  Tabără Camelia 

2 NU DA  Bălan Daiana 

3 DA DA  Cociș Ana-Maria 

4 DA DA  Szekely David 

5 DA DA  Ungur Gentiana-Maria 

6 DA DA  Muller Krisztina 

7 Da Da  Majeri Felicia 
 

 
 

 Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă: 
 

Nr. 

Crt 

Pregătire pentru 
olimpiadă și 

concursuri 

(DA/NU) 

 

Probleme şi teste 

suplimentare 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA   Tabără Camelia 

2 DA   Bălan Daiana 

3 DA   Cociș Ana-Maria 

4 DA   Szekely David 

5 DA   Ungur Gentiana-Maria 

6 DA   Muller Krisztina 

7 Da   Majeri Felicia 

8     

9     
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 Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru bacalaureat, atestat, obținerea 

certificatului de calificare profesională 

 
Nr. 
crt 

Ore de pregătire 
suplimentară (DA/NU) 

Fișe de lucru 
diferențiate 

(DA/NU) 

Enumerați alte 
modalități 

Profesor 

1. DA DA  Cociș Ana-Maria 

2 DA DA  Ungur Gentiana-Maria 

3 DA DA  Szekely David 

4 DA DA  Bălan Daiana 

5 Da da  Majeri Felicia 

6     

7     

8     

9     

 

 Colaborarea membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor: 

 
Nr. 
Crt 

Telefonic 
(DA/NU) 

Ședinţe cu părinţii 
(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte modalităţi 
 

Profesor 

1 DA  Discutii in sala 
profesorala 

Tabără Camelia 

2 DA  Discutii in sala 
profesorala 

Bălan Daiana 

3 DA DA Discutii in sala 
profesorala 

Cociș Ana-Maria 

4 DA DA Discutii in sala 
profesorala 

Szekely David 

5 DA DA Discutii in sala 
profesorala 

Ungur Gentiana-Maria 

6 DA DA Discutii in sala 

profesorala 

Muller Krisztina 

7 Da da Discutii in sala 
profesorala 

Majeri Felicia 

8     
 

 
 

 Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev : 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
şedinţe cu 

părinţii (DA 

/NU) 

Discuţii cu 
diriginţii şi 

părinţii 

(DA/NU) 

 

Aplicarea de 

chestionare 

(DA/NU) 

Colaborare cu 
psihologul 

şcolii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi 

alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA DA   Tabără Camelia 

2 DA DA DA   Bălan Daiana 

3 DA DA DA  excursii Cociș Ana-Maria 

4 DA DA DA DA  Szekely David 

5 DA DA DA DA excursii Ungur Gentiana-Maria 

6 DA DA DA DA  Muller Krisztina 

7 Da Da Da Da  Majeri Felicia 
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III. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
 Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii. 

 
 

 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
activitățile 

comisiei 

metodice 

(conform 

planificării) 

DA/NU 

 
Implicarea în 

acțiuni de 

asigurare a 

calității 

DA/NU 

 
Activitatăți și 

responsabilități în 

comisii, la nivelul 

școlii 

(Enumerare) 

 
Activiăți și 

responsabilități la 

nivelul comisiilor ISJ 

BN 

(Enumerare) 

Participare la 
activități 

CCD și 

cercuri 

pedagogice 

 
 

 
Profesor 

1 DA DA   DA Tabără 
Camelia 

2 DA DA  Insp sc stiinte DA Bălan Daiana 

3 DA DA Comisia  ,,Bani  de 
liceu,, 

ComisiaBac- 

Competente 

Comisia 

Dirigintilor 

Comisia de 

întocmire   a 

orarului 

Cons  consultativ, 
sef de catedra 

DA Cociș Ana- 
Maria 

4 DA DA Cmisia Curriculum 
Comisia EN 

clasaVI-a 

Cons consultativ DA Szekely David 

5 DA DA Comisia 
Dirigintilor 

Comisia   de 

organizare   a 

olimpidei  judetene 

de fizica 

desfasurata online 

Comisia  EN 

clasaVI-a siaVIII-a 

 DA Ungur 
Gentiana- 

Maria 

6 DA DA ComisiaDirigintilor 
Metodist  ISJBN 

Comisia EN clasa a 

VI-a si aVIII-a 

 DA Muller 
Krisztina 

8 Da da Comisia simulare 
evaluare nationala 

la clasa a VIII-a 

Cons. consultativ da Majeri Felicia 

9       
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 Responsabilități în cadrul școlii/ISJ-BN 

 
Nr. 
Crt. 

 

Denumire comisie 
Calitatea în comisie 

(responsabil/membru) 

 

Profesor 

1 Comisia dirigintilor Comisia de receptie a 
materialelor consumabile, 

membru Cocis Ana-Maria 

2 Comisia ISU,NTS membru Szekely David 

3 Comisia dirigintilor, membru Ungur Gentiana 

4 Comisia dirigintilor, membru Muller  Krisztina 

    

    

    

    
 
 
 

 Lecţii şi referate susținute la nivelul catedrei, participare la simpozioane, publicații 

 
----------------------------------------------- 

 

 
 

 Numărul de inspecții curente/speciale desfășurate în anul școlar 2019-2020 
 

INSP. 

GRAD 

Inspecție curentă 

1 

 

Inspecție curentă 2 
Inspecție 

specială 

GRAD I    

GRAD II 0 0 0 

DEFINITIV 0 0 0 

 
 
 
 
 

V.PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
 Proiecte și programe educative 

-------------------------------- 

 
 Rezultate cu elevii la concursurile educative 

 
------------------------ 

 

 
 

 Acțiuni de voluntariat 

Nr. 
Crt. 

Activitate 
desfăşurată 

Locul 
desfăşurării 

 

Data 
 

Profesor 

 

1. 
Monitorizare elevi 

OJF 

 

online 
Aprilie 
2021 

Cocis Ana 
Maria 

 

2. 
Monitorizare elevi 

OJF 

 

online 
Aprilie 
2021 

Ungur 
Gentiana 

 

3. 
Monitorizare elevi 

OJF 

 

online 
Aprilie 
2021 

 

Majeri Felicia 
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 Parteneriate încheiate 
-------------------------------------------- 

 Promovarea imaginii şcolii 

Prin conduita, exemplul personal ,tinuta profesionala si numarul mare de studenti de la universitatile 
tehnice fiecare profesor de fizica contribuie la promovarea imaginii scolii in  judet si nu numai. 

ginii  scolii in  judet  si nu numai. 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
An şcolar 2020– 2021 

 
 
 
 
 

 

COMISIA METODICĂ  Chimie   
 

Şef de catedră/ Resp.comisie metodică:Țigăuan Iacob……………………………… 
 

 
 

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ (an şcolar 2019-2020): 
1.Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile ISJ BN, MEN și politicile europene; 

2.Îmbunătățirea condițiilor de educaţie prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem și proces; 

3. Prevenirea și corectarea absenteismului și îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din Colegiul 

Național „Andrei Muresanu”Bistrita în scopul finalizării cu succes a învățământului liceal și integrării în 

viaţa socială; 

4. Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare pentru creșterea calităţii 

prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-pedagogic; 

5. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de predare-învățare-evaluare; 

6. Dezvoltarea culturii organizaționale. 
 

 

OBIECTIVELE  CATEDREI 
 

 

1. Revizuirea periodică a ofertei școlare; 

2. Optimizarea instrumentelor de evaluare a învățării; 

3. Încurajarea  gândirii critice și a comportamentului autonom și responsabil; 

4. Asigurarea legăturii între teorie și practică; 

5. Generarea   competențelor   cerute   de   piața   muncii:   creativitate,   comunicare, autonomie și 

capabilitatea de a lua decizii; 

6.         Implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial; 

7.         Pregătirea profesorilor prin oferirea unor tehnici de lucru cu părinții; activități comune școală 

- părinți; 
 

 
 

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 

(ANALIZA SWOT) 
 

 
 

Obiectivele următite în anul  școlar 2020 / 2021 au fost : 
 

 
 

1. Asigurarea legăturii între teorie și practică; 

2. Generarea  competențelor  cerute  de  piața  muncii:  creativitate,  comunicare, autonomie și capabilitatea 

de a lua decizii 

3. Încurajarea  gândirii critice și a comportamentului autonom și responsabil 

4. Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare pentru creșterea calităţii 

prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-pedagogic; 
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Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Aspecte pozitive Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 Fundamentareaproiectării 
curiculare pe baza 

rezultatelor și testelor 

iniţiale 

-efectuarea planificarilor 
conform programei 

 

 -s-a     parcurs     materia 
conform curriculumului 

naţional şi celui specific 

şcolii 

-elaborarea de programe pentru 
opționale cu caracter aplicativ 

 

 - organizarea de 
consultaţii şi cursuri de 

pregatire pentru elevii 

din clasa a-XII-a in 

vederea examenului de 

bacalaureat şi de 

admitere in facultatea de 

medicina 

-Rezolvarea de exerciții și 
problem în scopul fixării 

cunoștiințelor de examen 

 

 -organizarea                 de 
consultaţii in vederea 

pregatirii olimpiadelor 

şcolare 

- antrenarea elevilor în vederea 
participarii la concursurile 

școlare 

 

 -antrenarea elevilor la 
cursurile de excelență 

-organizarea de cursuri de 
excelență 

 

 Organizarea de cursuri 
online pe diferite 

platforme 

  

    

 

Propuneri de îmbunătățire 

 
Nr. 
Crt. 

 

Aspecte care pot fi îmbunătățite 
 

Modalităţi de remediere 

1  

-realizarea de parteneriate cu Universitatea Babeș Bolyai,cu 

alte licee de prestigiu 

 

2  

-utilizarea insuficientă a laboratorului de chimie din motive 

strict obiective 

 

-o mai bună dotare 

3  

insuficienţa lectiilor cu caracter aplicativ 
 

Efectuarea de cât mai multe 

experimente 

4  

insuficienţa  excursiilor tematice la nivelul catedrei 
 

Organizarea  de  excursii  pe 

teme de chimie 
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5  

lipsa unor proiecte complexe la nivelul catedrei de chimie 
 

Elaborarea unor proiecte cu 

caracter aplicativ 

6   

7   

8   

9   

10   
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B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 
 

III. PROIECTAREA, REALIZAREA  ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

 

 Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu 

programa școlară precum şi a Curriculumului Naţional: 

 
Nr. 
Crt 

Calendaristice 
(DA/NU) 

Pe unități de învățare 
(DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA DA Țigăuan Iacob 

2 DA DA Pop Elena 

3 DA DA Vlad Iuliana 

4 DA DA Muler Krisztina 

5    

6    

7    

8    

9    
 

 
 

   Elaborare CDŞ/CDL 

Nr. 
Crt. 

 

Denumire CDŞ/CDL 
 

Tip 
 

Clasa 
 

Disciplina/Modul 
Nr. 
ore 

 

Profesor 

1 Aplicațiilechimieiorganice 
în viața de toate zilele 

Extindere XII Chimie 1 Țigăuan 
Iacob 

2 Aplicațiilechimieiorganice Extindere XI Chimie 1 Pop Elena 

3 Aplicațiilechimieiorganice 
prin exerciții și probleme 

Extindere XII Chimie 1 Vlad Iuliana 

4 Chimia mediului Extindere XII Chimie 1 Muler 

Krisztina 

5       

6       

7       

       

9       
 

 
 

   Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare 

 
Nr. 
Crt 

 

Integral (DA/NU) 
 

Ritmic (DA/NU) 
 

Profesor 

1 DA DA Țigăuan Iacob 

2 DA DA Pop Elena 

3 DA DA Vlad Iuliana 
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4 DA DA Muller Krisztina 

5    

6    
 
 
 
 

   Evaluarea elevilor 

 
Nr. 
Crt 

Notare ritmică 
(DA/NU) 

Lipsa notării 
ritmice (DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA NU Țigăuan Iacob 

2 DA NU Pop Elena 

3 DA NU Vlad Iuliana 

4 DA NU Muler Krisztina 

5    

6    

7    

8    

9    

 

   Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţi şi instrumente de 
evaluare 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Teste de 
evaluare iniţiale 

însoțite de 

bareme de 

corectare şi 

matricea de 

specificaţii 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

formative 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

sumative 

(DA/NU) 

 

 
 

Fişe de 

lucru 

(DA/NU) 

 
 

 
Proiecte 

(DA/NU) 

 

 
Enumeraţi alte 

modalitati si 

instrumente 

alternative 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA DA DA DA  Țigăuan Iacob 

2 DA DA DA DA DA  Pop Elena 

3 DA DA DA DA DA  Vlad Iuliana 

4 DA DA DA DA DA  Muler Krisztina 

5        

6        

7        

8        

9        
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IV. ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR 

 
   Acţiuni  întreprinse  în  sprijinul  elevilor  cu  ritm  lent  de  învăţare  sau  cu 

dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Realizarea de 
materiale de 

învăţare 

diferențiate care 

să permită 

elevilor învățarea 

în ritm propriu 

(DA/NU) 

Elaborarea de fişe 
de lucru pentru 

formarea 

deprinderilor 

necesare dobândirii 

competenţelor 

disciplinei 

(DA/NU) 

 

 
 

Enumeraţi alte 

instrumente 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA  Țigăuan Iacob 

2 DA DA  Pop Elena 

3 DA DA  Vlad Iuliana 

4 DA DA  Muller Krisztina 

5     

6     

7     

8     

9     
 

 
 

   Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă: 
 

Nr. 

Crt 

Pregătire pentru 
olimpiadă și 

concursuri 

(DA/NU) 

 

Probleme şi teste 

suplimentare 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA  Țigăuan Iacob 

2 DA DA  Pop Elena 

3 DA DA  Vlad Iuliana 

4 DA DA  Muller Krisztina 

5     

6     

7     

8     

9     

 

 Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru bacalaureat, atestat, 

obținerea certificatului de calificare profesională 

 
Nr. 

crt 

Ore de pregătire 

suplimentară (DA/NU) 

Fișe de lucru 

diferențiate 

(DA/NU) 

Enumerați alte 

modalități 

Profesor 

1. DA DA  Țigăuan Iacob 

2 DA DA  Muler Krisztina 
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3 DA DA  Vlad Iuliana 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

   Colaborarea membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor: 

 
Nr. 
Crt 

Telefonic 
(DA/NU) 

Ședinţe cu părinţii 
(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte modalităţi 
 

Profesor 

1 DA DA  Țigăuan Iacob 

2 DA DA  Pop Elena 

3 DA DA  Vlad Iuliana 

4 DA DA  Muller Krisztina 

5     

6     

7     

8     

9     
 
 
 
 

   Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev : 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
şedinţe cu 

părinţii 

(DA/NU) 

Discuţii cu 
diriginţii şi 

părinţii 

(DA/NU) 

 

Aplicarea de 

chestionare 

(DA/NU) 

Colaborare cu 
psihologul 

şcolii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi 

alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA DA DA  Țigăuan Iacob 

2 DA DA DA DA  Pop Elena 

3 DA DA DA DA  Vlad Iuliana 

4 DA DA DA DA  Muller Krisztina 

5       

6       

7       

8       

9       
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III. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
   Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii. 

 
 

 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
activitățile 

comisiei 

metodice 

(conform 

planificării) 

DA/NU 

 
Implicarea în 

acțiuni de 

asigurare a 

calității 

DA/NU 

 
Activitatăți și 

responsabilități în 

comisii, la nivelul 

școlii 

(Enumerare) 

 

Activiăți și 

responsabilități 

la nivelul 

comisiilor ISJ 

BN 

(Enumerare) 

Participare la 
activități 

CCD și 

cercuri 

pedagogice 

 
 

 
Profesor 

1 DA    
Consiliul 

Consultativ 

al 

profesorilor 

de chimie 

DA Țigăuan Iacob 

2 DA DA  Consiliul 
Consultativ 

DA Pop Elena 

3 DA   Consiliul 
Consultativ 

DA Vlad Iuliana 

4 DA   Metodist 

Consiliul 

Consultativ 

DA MullerKrisztina 

5       

6       

7       

8       

9       
 
 
 

 

   Responsabilități în cadrul școlii/ISJ-BN 

 
Nr. 
Crt. 

 

Denumire comisie 
Calitatea în comisie 

(responsabil/membru) 

 

Profesor 

1 Comisiapentruolimpiade și concursuri 
Comisia paritară 

Comisia pentru inventariere 

Comisia de sănătate și securitate 

membru Țigăuan Iacob 

2 Comisiapentruolimpiade și concursuri 
Comisia de calitate 

membru Pop Elena 

3 Comisiapentruolimpiade și concursuri 
Comisia paritară 

 Vlad Iuliana 

 Comisiapentruolimpiade și concursuri membru Muller Krisztina 
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 Comisia pentru site-ul școlii   

 Comisia de organizare a olimpiadei de 
chimie faza județeană 

Comisia de organizare a concursului de 

chimie ,,Hevesy Gyorgy –Irinyi 

Janos”faza locală și faza județeană 

membru Muller Krisztina 

 Comisia de organizare a olimpiadei de 
chimie faza județeană 

membru Pop Elena 

 Comisia de organizare a olimpiadei de 

chimie faza județeană 

membru Țigăuan Iacob 

    
 
 
 

   Lecţii  şi  referate  susținute  la  nivelul  catedrei,  participare  la  simpozioane, 

publicații 

 
 

Nr. 

crt 

 
Denumire activitate 

Tip (lecţie / 
referat, simpozion, 

articol) 

 
Profesor 

1. Lecții  online  pe  GoogleClassroom 
și Google meet 

Semestrul II Pop Elena 

2 Lecții  online  pe  GoogleClassroom 

și Google meet 

Semestrul II Muller Krisztina 

3 Lecții  online  pe  GoogleClassroom 
și Google meet 

Semestrul II Țigăuan Iacob 

4 Clasa X de excelență on line Iunie 2020 Țigăuan Iacob 

5 Clasa X de excelență Semestrul I Țigăuan Iacob 

6 Clasa X Ide excelență Semestrul I Pop Elena 
 
 
 

   Numărul de inspecții curente/speciale desfășurate în semestrulI/anul școlar 

2020-2021: 
 

 
 

INSP. 

GRAD 

Inspecție curentă 

1 

Inspecție 

curentă 2 

 

Inspecție specială 

GRAD I 0 0 0 

GRAD II 0 0 0 

DEFINITIV 0 0 0 
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V.PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
   Proiecte și programe educative 

Nr. 
Crt. 

 

Denumirea proiectului/programului 
 

Clasa 
 

Data/luna 
 

Profesor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Folosirea manualelor 3D și 
instrumentelor interactive pentru a 

susține lecții la distanță-Ed.Did.și 

Pedagog.EduMagicșiMozaikEducatio 

n. 

Platforme de învățare la distanță. 

Googleclassroom și Zoom ARTICO- 

Centru Republican pentru copii și 

tineret-Chișinău. 

Program de formare pentru 

constituirea Corpului de profesori 

evaluator pentru examenele si 

concursurile nationale 

Curs de formare profesionala in 

domeniul chimiei organizat la 

UBB,Facultatea de chimie si inginerie 

chimica linia maghiara 

Coordonator Proiect Strejerii pe 

baricade in parteneriat cu Asociatia 

Datura-atragerea de fonduri 7000 

RON 
Participarea la activitatea ,,Camasa 

sunt eu.Sânzienele la muzeu’’. 

Google Classroom-utilizare 

elementară-CCDBN 

,,Comunicarea eficientă și 

soluționarea/ conflictelor ăn mediul 

educațional’’. Asociația Education for 

Change 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020- 

2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muller Krisztina 

2     

3     

4     
 
 
 
 

5 

Folosirea manualelor 3D și 
instrumentelor interactive pentru a 

susține lecții la distanță-Ed.Did.și 

Pedagog.EduMagicșiMozaikEducatio 

n 

Fenomenul  violenței  de  la schimbări 

conceptuale la prevenire și intervenții 

  
 
 
 

2020-2021 

 
 
 
 

Pop Elena 



61 
 

 

 eficiente 
Profesor online 

   

6 Cursuri de formare ,, Profesor online’’  2020 Țigăuan Iacob 
 

 
 
 
 

7 

Folosirea            manualelor            3D 
nstrumentelor interactive pentru a 

susține lecții la distanță- 

Ed.Did.șiPedagogică” 

Coordonator la Clubul de Stiinte 

Cogito 

  

 
 

Octombrie 

- 

Decembri 

e 

 

 
 
 
 

Pop Elena 

 

8 
Re zultate obtinute la Concursul 

interjudetean de chimie 

1premiu II 

3 mentiuni 

 
 

Pop Elena 

 
9 

 
Consultații și pregătire bac 

5elevi 
4medii 

peste 9 

 
2020-2021 

 
Tigauan Iacob 

 

10 
 

Consultații și pregătire bac 
1 medie 
peste 9 

 
 

Muller Krisztina 

11     

Rezultate cu elevii la concursurile școlare 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea 
concursului 

 

Elevii 
 

Premiul 
 

Profesor 

     

 
 

Olimpiada de chimie 

faza județeană 

Avram Cosmin 
Apoltan Amalia 

Sfagau Miriam 

Roth-Gross Markus 

 

LoculII 

Mențiune 

Mentiune 

Mentiune 

 

 
 

Pop Elena 

  
 

Olimpiada de chimie 

faza județeană 

Parauan Dora 

 
Dănescu Gabriel 

Participare la 
Concursul 

Naional 

organizat de 

Universitatea 

Bucuresti 

 
 

 
Țigăuan Iacob 

 

   Parteneriate încheiate 

Nr. 
Crt. 

 

Partenerul 
 

Durata 
 

Profesor 

 

1 
Colegiul Național 
,,Iosif Vulcan’’ 

 

Mai 2020 
Țigăuan Iacob 
Vlad Iuliana 
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Raport de catedră 
 

Biologie ,anul școlar 2020-2021 
 
 
 
 

1.Curriculum: 
 

Documentele de planificare au fost întocmite la timp și s-au respectat la toate clasele. 
 
Materia a fost parcursă în totalitate ,în ciuda desfășurării în sistem on line a celei mai mari părți a anului 

școlar. 

 
 

 
2.Resurse Umane: 

 
Catedra de biologie a avut   încadrați în totalitate 4profesori, toti cu  gradul didactic  I 

 
Cu toții au participat în ultimii ani la diferite forme de perfecționare, și la cursuri intensive de învățare a 

predării on line,de utilizare a platformei CLASSROOM. 

 

Astfel,toți profesorii catedrei au  prestat o muncă de înaltă calitate, variată, atractivă. 
 

 
 
 

3. Resurse materiale: 

 
Baza materială a școlii,la nivel de liceu,este modernă și permite realizarea de activități de învățare 

eficiente,formarea de competențe specifice disciplinei.În schimb ,la nivel de gimnaziu,baza materială este 

modestă și insuficientă. 

 
 

 
4. Cultura organizațională: 

 

 
 
 

Profesorii catedrei au împărtășit permanent cunoștințele dobândite despre predarea on line,așa 

încât orice competență dobândită în acest sens să fie însușită de fiecare membru al catedrei. 

 

Puncte tari: 
 

- Încadrare numai cu profesori activi  de înaltă calificare 

- Utilizarea laboratorului de științe și a platformei GOOGLE CLASSROOM la capacitatea ei maximă 

- Realizarea de experimente virtuale 

- Continuarea activitătii la Clubul de științe al colegiului cu toate neajunsurile generate de pandemie 
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- Participarea elevilor la cursurile centrului de excelență și a profesoarelor MOLDOVAN DUTA și 

PREDA ALINCUTA,în calitate de lectori ,la același centru. 

- Un workshop de împărtășire de bune practici realizat de profesoarele MOLDOVAN DUTA și 

CURTUIUS OLTITA în colaborare cu catedra de chimie prin profesoara POP ELENA și CCD BN 
 
 
 

Parteneriate .: Cu ICPE BISTRITA Detectarea calității apelor uzuale prin cromatografie 

:DSV BISTRITA Evidențierea coloranților utilizați în industria alimentară 

Fundația VATRA Normative privind iluminatul stradal 
 
 
 

Bacalaureat: promovabilitate de 100% atâla secția română cât și la secția maghiară, cu 

media generală peste 9. 

 
Puncte slabe, 

Toate punctele slabe derivă din obligația de a face școală on line:dificultatea monitorizării 

eficiente a participării elevilor la cursuri;evaluarea slab obiectivă,imposibilitatea efectuării de 

experimente altfel decât virtual ,imposibilitatea realizarii olimpiadei și a altor concursuri de 

specialitate și nu în ultimul rând lipsa comunicării non verbale extrem de eficientă în relația 

profesor_elev. 
 
 
 

Oportunități: 

-Incadrarea  cu profesori bine pregătiti și titulari 

- Existența  laboratorului de științe 

- Îmbogățirea laboratorului  cu materiale, material informatizat,mijloace IT,prin sprijinul asociației de 

părinți de pe lângă școală 

- Existența   Centrului de excelență la  biologie , la diferite nivele 

- Posibilitatea  pentru elevi  a obținerii unui loc la facultate încă din liceu, prin concursul Emil 

Racoviță 

- Posibilități de perfecționare a profesorilor 

- Funcționarea la nivel de colegiu a unui club de științe 
 

 

Amenințări. 
 

 

Efective prea mari  de elevi în unele clase 

Apariția sindromului gândirii accelerate la elevi , cu incapacitatea elevilor de gândi-analiza –sintetiza 

in mod aprofundat. 

Necorelarea programelor școlare intre discipline 

PANDEMIA cu toate compromisurile și riscurile ei 
 

 

Activități înafara catedrei: 

-metodiști ai   ISJBN 

-membrii în Consliul Consultativ al profesorilor de  biologie 
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-participare ca profesori supraveghetori și profesori evaluatori la concursuri școlare,Evaluare 

națională și Bacalaurea 

-participare la activitatea diferitelor comisii în școală 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA 

DE GEOGRAFIE, 2020-2021 

 

 
Catedra de Geografie a fost constituitǎ, în anul şcolar 2020-2021, din 5 membri: 

 

▪ Prof. Cira Viorica – grad didactic I; 
 

▪ Prof. Peter Sorina-Crina  – grad didactic I; 
 

▪ Prof. Peter Adrian Mircea – grad didactic I; 
 

▪ Prof. Sion Ruxandra – prof. debutant; 
 

▪ Prof. Simon Kinga – prof. secția maghiară. 
 

Activitǎţile Catedrei de Geografie, desfăşurate în cursul anului şcolar 2020-2021: 
 

• stabilirea componenţei catedrei şi a sarcinilor membrilor, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

• discutarea manualelor alternative aprobate de Minister pentru clasele IX-XII; 
 

• discutarea şi prezentarea programelor şcolare de specialitate, a planurilor cadru, a 

programei şi a metodologiei examenului de bacalaureat; 

• realizarea planificărilor calendaristice (anuale) şi a planificărilor pe unităţi de învăţare, 

conform programelor şcolare şi în funcţie de nivelul de cunoaştere şi înţelegere a 

elevilor; 

• întocmirea documentelor din Portofoliul profesorului; 
 

• aplicarea testelor predictive (iniţiale) la începutul anului şcolar, al căror conţinut a fost 

discutat în şedinţa de catedră din luna septembrie 2020; analiza rezultatelor obţinute şi stabilirea 

măsurilor pentru asigurarea progresului şcolar. Concluziile desprinse au reprezentat reperele în 

raport cu care s-a desfăşurat activitatea în fiecare clasă; 

• parcurgerea ritmică şi integrală a materiei, conform planificărilor calendaristice; 
 

• monitorizarea notării ritmice şi a modalităţilor în care aceasta s-a efectuat; 
 

• participarea profesorilor de Geografie, la şedinţele de catedrǎ şi la Cercurile metodice; 
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•   susținerea unor exemple de bune practici și aplicații didactice deschise prezentate în 

comisia de lucru online a profesorilor de geografie din jud. B-N (ex. aplicatii Wordwall, 

Quizziz); 

• membri în diverse comisii tematice: Consiliul Consultativ al prof. de geografie (prof. 
 

Peter Sorina Crina; Comisia pentru programe și proiecte educative (prof. Peter Sorina 
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Crina); Comisia pentru Curriculum (prof. Cira Viorica); Comisia pentru perfecționare și 

formare continuă (prof. Cira V.); Comisia pentru simularea probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat 2021 (prof. Cira, prof. Peter Crina); Comisia pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării (prof. Peter 

Crina); Membrii în Comisia Diriginților. 

• participarea membrilor catedrei în calitate de profesori supraveghetori și evaluatori la 

examenul de Bacalaureat 2021; 

• susţinerea examenului de bacalaureat la Geografie a elevilor claselor a XII-a,  obţinând 

rezultate bune și foarte bune, cu promovabilitate 100% la Geografie; 

• Media rezultatelor pe discipline: Geografie  - XII E – 8,69; XII F – 8,62; XII G – 9,24, 

XII H – 7,86. 

•    perfecţionarea  cadrelor  didactice  în  cadrul  cursurilor:  cursuri   online  pe   platforme 

educaționale (Prof. Cira Viorica, prof. Peter Sorina-Crina, Peter Adrian, Sion Ruxandra, Simon 

Kinga), curs Google Educator Nivelul 1 – Intermediari (prof. Sion Ruxandra). 

•   Participarea elevilor sub îndrumarea membrilor catedrei, la diverse activităţi extraşcolare 

după cum urmează: European School Sport Day – 24 septembrie 2020, prof. Peter Sorina Crina 

și Peter Adrian Mircea, ,, Sărbătoare pentru minte, inimă și literatură” ediția a VIII-a;  Activități 

din cadrul proiectului Erasmus + : ,,Harry Potter and the sick Earth”; 22 martie - Ziua Mondialǎ a 

Apei”, „Ziua Pământului”, activităţi de ecologizare, plantare de puieți la Pepiniera Sărata în cadrul 

proiectului Erasmus+ (prof. Peter Crina și Peter Adrian), ,,Bătălia de la Chiraleș” – Săptămâna 

Digitală (prof. Simon Kinga) . 

•   Elevii  pregătiți de către d-na prof. Peter Crina au primit premii și mențiuni în cadrul proiectului 

județean: ,,Arbori pentru un viitor verde’’ și a concursului de Orientare Sportivă din Pădurea 

Schullerwald Bistrița; 

• membru colaborator participant în cadrul proiectului finanţat prin programul 
 

ERASMUS+Europa ti vedo e ti vivo- prof. Dumache; 
 

•   îndrumarea colectivelor de elevi în calitate de diriginți: clasa a V-a C – prof. Peter 

Crina; clasa a V-a D – prof. Peter Adrian; clasa a XI-a E - Filologie – prof. Cira 

Viorica; 

• monitorizarea elevilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi comportamentelor 

nesănătoase înmediul şcolar; 

• monitorizarea aplicării de către toţi membrii catedrei a Regulamentului de organizare şi 
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funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de ordine 

internă; 

• respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISU. 
 

 
 

Şef de catedră, 

 
Prof. Cira Viorica 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
An şcolar 2020– 2021 

 

 
 

COMISIA METODICĂ DE ISTORIE 
 

Şef de catedră/ Resp.comisie metodică: MANEA ANGELO 

 

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ (an şcolar 2020-2021): 
1.         Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile ISJ BN, MEN și politicile europene; 
2.         Îmbunătățirea condițiilor de educaţie prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem și proces; 

3. Prevenirea și corectarea absenteismului și îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din Colegiul 

Național „Andrei MureȘanu” Bistrița în scopul finalizării cu succes a învățământului liceal și integrării în 

viaţa socială; 

4. Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare pentru creșterea calităţii 

prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-pedagogic; 

5. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de predare-învățare-evaluare; 
6. Dezvoltarea culturii organizaționale. 

 

 

OBIECTIVELE  CATEDREI 

1.   Activități comune școală-părinți, modalități de interferență între profesori și părinți; 

2.   Optimizarea instrumentelor de evaluare a învațării; 

3.   Implementarea noilor programe de ciclu gimnazial, istorie clasele V-VIII; 

4.   Încurajarea gândirii critice și a comportamentului responsabil și autonomie; 

5.   Asigurare legăturii între practică și teorie; 

 
A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 

(ANALIZA SWOT) 
 

 
 

Obiectivele următite în anul școlar 2020 / 2021 au fost : 

 
1.Implementare curriculum-ului național la nivelul fiecărei clase, în special la clasele a V-VIII și 

asigurarea relație dintre acestea și CDȘ 

2. Optimizarea instrumentelor de predare-evaluare: utilizarea manualului digital la clasele a V-VIII 

și a resurselor TIC 

3. Adoptarea de noi metode complementare de evaluare 

4.  Dobândirea  de  noi  competențe  sociale,  morale  și  etice  cu  impact  în  viața  comunitară,  prin 

participarea elevilor la manifestări cultural-artistice 

5. Pregătirea elevilor capabili de performanță 
 

 
 

Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activității Aspecte pozitive Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 Analiza           programei 
școlare la clasele de 

gimnaziu, disciplinele 

istorie și educație socială 

Elaborarea       planificării       și 
activităților pe baza noii 

programe școlare, noului 

curriculum,     cu     accent     pe 

Ex. de bune practice privind 
abordarea integrată a conținuturilor 
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  activitatea integrată  

 Participarea  la  cercurile 
pedagogice, cu referință 

specială la noutăți și cu 

privire la manualele 

digitale   de   clasele   V- 

VIII 

Metode diversificate de predare- 
evaluare la clasele a a V-VIII 

Extinderea  instrumentelor  TIC  la 
toate clasele 

 Program  de  consiliere- 
ședințe cu părinții 

Învățarea  de  noi   strategii   de 
comunicare  cu  părinții  în 

vederea îmbunătățirii relației 

dintre școală și familie 

Implicarea   părinților   in   proiecte 
școlare  și  oferirea  de  sprijin  în 

situații vulnerabile sau critice 

 Selectarea elevilor și 
organizarea   activitătilor 

de pregătire pentru  Bac 

2021 și Admitere 

învațământ superior 

Pregătirea  elevilor  dornici  de 
performanțe școlare 

Procent  de  promovabilitate  la 

BAC de 100%. 

Elaborarea  unui  program  special 
pentru elevii dornici de 

performanță 

 Aniversarea a 102 de ani 
de la “Marea Unire din 

1918” 

Organizarea unor manifestări și 
concursuri dedicate împlinirii a 

102 de ani de la formarea 

României Mari; “File din Istoria 

Locală și Națională” 

Implicarea unui număr mai mare de 
elevi în manifestări de istorie 

națională 

 Evaluarea    claselor    de 
profil a XI-a si a XII-a in 

etapa simularilor din 

Februarie-Martie 2021 

Pregătirea pentru Bacalaureat și 
învațământ superior 

Stabilerea unui program și a unei 
pregatiri  suplimentare  dupa  orele 

de curs 

O mai bună implicare și motivare a 

elevilor  in  sustinerea  examenelor 

de simulare pentru BAC 
 

 
 

Propuneri de îmbunătățire 

 
Nr. 
Crt. 

 

Aspecte care pot fi îmbunătățite 
 

Modalităţi de remediere 

1  

Exemple de bune practici privind abordarea integrată 

a conținutului 

 

Participarea la cursuri de 

perfecționare 

2  

Utilizarea instrumentelor TIC la toate clasele; 

elaborarea unor programe scolare aerisite si in 

concordanta cu cerintele pentru promovarea 

examenului de bacalaureat. 

 

Întocmirea de materiale didactice 

utilizând tehnologiile informatice 

3  

Implicarea  părinților  în  diverse  proiecte  școlare  și 

oferirea sprijinului în situații vulnerabile 

 

Elaborarea unor materiale de bune 

practici pentru părinți și prelucrarea 

acestora în cadrul lectoratelor cu 

aceștia 

4  

Creșterea numărului de activități pentru părinți 
 

Cursuri    pentru părinți, activitați 

comune cu elevii din școală, cu 

cadrele didactice și cu specialiști 

5  

Utilizarea unor diverse platforme educaționale  și a 

soft-urilor 

 

Se  vizează  diversificarea  metodelor 

de predare-evaluare 
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6  

Implicarea  unui  număr  mare  de  elevi  în  diverse 

manifestări cultural-artistice 

 

Implicarea profesorilor și elevilor în 

cât mai multe proiecte 

7  

Diversificarea activităților cultural-artistice și 

recreative 

 

Atragerea de colaboratori în vederea 

îmbunatătirii activitaților culturale și 

recreative 

8  

Implicarea elevilor și profesorilor în vederea 

organizarii Centenarului “Marii Uniri” 

 

Promovarea interesului pentru istoria 

națională atât la clasă cât și la nivelul 

corpului profesoral 

9  

Elaborarea unui program special în vederea pregătirii 

suplimentare a elevilor capabili de performanță 

 

Stabilirea de comun acord împreuna 

cu elevii și conducerea unității în 

vederea unui program de lucru în 

cabinetele școlare 

10  

Depistarea elevilor aflați în dificultate, situații de risc, 

nevoi speciale în vederea unor activități de consiliere 

 

Promovarea serviciilor  de consiliere 

Psiho-pedagogică prin cooperarea 

dintre părinți, elevi și profesori (Prof. 

Consiler Scolar – Psiholog) 
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B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 
 

V. PROIECTAREA, REALIZAREA  ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

 

 Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programa 

școlară precum şi a Curriculumului Naţional: 

Nr. 
Crt 

Calendaristice 
(DA/NU) 

Pe unități de învățare 
(DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA DA MANEA ANGELO 

2 DA DA MĂIEREAN CARMEN MIHAELA 

3 DA DA VĂLEAN ALEXANDRU 

4 DA DA ANTAL ATTILA 

5 DA DA KIRAI ILDIKO 
 

 

 Elaborare CDŞ/CDL 

Nr. 
Crt. 

 

Denumire CDŞ/CDL 
 

Tip 
 

Clasa 
 

Disciplina/Modul 
Nr. 
ore 

 

Profesor 

1 Istoria 

totalitarismului in 

sec. XX 

Extindere XI F Istorie 1 Vălean 
Alexandru 

2 Istoria monarhiei 

în România – 1866- 

1947 

Extindere XII E Istorie 1 Manea Angelo 

3 O istorie a 

comunismului în 

România 

Extindere XII F Istorie 1 Vălean 
Alexandru 

4 O istorie a 

comunismului în 

România 

 XI E   Măierean 

Carmen 

Mihaela 

 

 Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare 

 
Nr. 
Crt 

 

Integral (DA/NU) 
 

Ritmic (DA/NU) 
 

Profesor 

1 DA DA Manea Angelo 

2 DA DA Măierean Carmen Mihaela 

3 DA DA Vălean Alexandru 

4 DA DA Antal Attila 

5 DA DA Kirai Ildiko 

 

 Evaluarea elevilor 

Nr. 
Crt 

Notare ritmică 
(DA/NU) 

Lipsa notării 
ritmice (DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA NU Manea Angelo 

2 DA NU Măierean Carmen Mihaela 

3 DA NU Vălean Alexandru 

4 DA NU Antal Attila 

5 DA NU Kirai Ildiko 
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 Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţişi instrumente de evaluare 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Teste de 
evaluare iniţiale 

însoțite de 

bareme de 

corectare şi 

matricea de 

specificaţii 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

formative 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

sumative 

(DA/NU) 

 

 
 

Fişe de 

lucru 

(DA/NU) 

 
 

 
Proiecte 

(DA/NU) 

 

 
Enumeraţi alte 

modalitati si 

instrumente 

alternative 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA DA DA DA Studiul de 
caz 

Portofoliu 

Investigația 

Manea Angelo 

2 NU DA DA DA DA Investigația 
Portofoliul 

Studiul de 

caz 

Harta 

conceptuală 

Măierean Carmen 
Mihaela 

3 DA DA DA DA DA Investigația 
Portofoliul 

Studiul de 

caz 

Chestionarul 

Vălean Alexandru 

4 DA DA DA DA DA Investigația 
Portofoliul 

Studiul de 

caz 

Observatia 

sistematica a 

elevului 

Antal Attila 

6 DA DA DA DA DA Investigația 
Portofoliul 

Studiul de 

caz 

Chestionarul 

Kirai Ildiko 

 

 
 

VI. ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR 

 
 Acţiuni  întreprinse  în  sprijinul  elevilor  cu  ritm  lent  de  învăţare  sau  cu  dificultăţi  în 

dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 

 
 

 
Nr. 

Crt 

 

Realizarea de materiale 

de învăţare diferențiate 

care să permită elevilor 

învățarea în ritm 

propriu (DA/NU) 

Elaborarea de fişe de 

lucru pentru formarea 

deprinderilor necesare 

dobândirii competenţelor 

disciplinei 

(DA/NU) 

 

 
Enumeraţi alte 

instrumente 

 

 
 

Profesor 

1 DA DA Interviul 
Autoevaluarea 

Manea Angelo 

2 DA DA Portofoliul 
Autoevaluarea 

Măierean Carmen 
Mihaela 

3 DA DA Portofoliu Vălean Alexandru 
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   Autoevaluarea  

4 DA DA Rebusul 
Interviul 

Antal Attila 

6 DA DA Quizzul 
Investigatia 

Kirai Ildiko 

 

 
 

 Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă: 
 

 
Nr. 

Crt 

Pregătire pentru 

olimpiadă și 

concursuri 

(DA/NU) 

 
Probleme şi teste 

suplimentare 

(DA/NU) 

 
Enumeraţi alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA Excursii tematice 
Tabere de 

specialitate 

Manea Angelo 

2 DA DA - Măierean Carmen Mihaela 

3 DA DA Excursii tematice 
Tabere de 

specialitate 

Vălean Alexandru 

4 DA DA Excursii tematice, 
Tabere de 

specialitate 

Antal Attila 

5 DA DA - Kirai Ildiko 

 

 Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru bacalaureat, atestat, obținerea 

certificatului de calificare profesională 

 
Nr. 

crt 

Ore de pregătire 

suplimentară (DA/NU) 

Fișe de lucru 

diferențiate 

(DA/NU) 

Enumerați alte 

modalități 

Profesor 

1. DA DA Meditații PM Manea Angelo 

2 DA DA EXCELENȚĂ 
BN 

Măierean Carmen 
Mihaela 

3 DA DA Meditatii PM Kirai Ildiko 

4 DA DA Meditatii PM Antal Attila 

5 DA DA Meditatii PM Vălean Alexandru 

 

 Colaborarea membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor: 

 
Nr. 

Crt 
Telefonic 

(DA/NU) 
Ședinţe cu părinţii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte modalităţi 
 

Profesor 

1 DA DA Întâlniri directe, E-mail, 
Whattsap 

Manea Angelo 

2 DA DA Întâlniri directe, E-mail, 
Facebook, Whattsap 

Măierean Carmen Mihaela 

3 DA DA Întâlniri directe, E-mail, 
Facebook, Whattsap 

Vălean Alexandru 

4 DA DA Întâlniri directe, E-mail, 
Facebook, Whattsap 

Antal Attila 

5 DA DA Întâlniri directe, E-mail, 
Facebook, Whattsap 

Zbârcea Ciprian 

6 DA DA Întâlniri directe, E-mail, 
Facebook, Whattsap 

Kirai Ildiko 
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 Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev : 
 

Nr. 

Crt 

Participarea 

la şedinţe cu 

părinţii 

(DA/NU) 

Discuţii cu 

diriginţii şi 

părinţii 

(DA/NU) 

Aplicarea 

de 

chestionare 

(DA/NU) 

Colaborare 

cu psihologul 

şcolii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi 

alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA DA DA  Manea Angelo 

2 DA DA DA DA  Măierean Carmen Mihaela 

3 DA DA DA DA  Vălean Alexandru 

4 DA DA DA DA  Antal Attila 

6 NU DA DA NU  Kirai Ildiko 
 

 
 

III. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
 Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii. 

 
 

 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 

activitățile 

comisiei 

metodice 

(conform 

planificării) 

DA/NU 

 
Implicarea în 

acțiuni de 

asigurare a 

calității 

DA/NU 

 
Activitatăți și 

responsabilități 

în comisii, la 

nivelul școlii 

(Enumerare) 

 

Activiăți și 

responsabilități 

la nivelul 

comisiilor ISJ 

BN 

(Enumerare) 

Participare 

la activități 

CCD și 

cercuri 

pedagogice 

 
 

 
Profesor 

1 DA DA Responsabil 
Comisie 

metodica 

Comisia de 

curriculum 

Comisie  pentru 

Securitate  in 

munca si pentru 

situatii de 

urgență 

Comisia 

diriginților 

Metodist  ISJ 
BN 

Membru 

Consiliul 

Consultativ 

DA Manea Angelo 

2 DA DA Membru 
Comisia de 

mobilitate 

Secretar CA 

Comisia 

diriginților 

Metodist  ISJ 
BN 

Membru 

Consiliul 

Consultativ 

DA Măierean 
Carmen 

Mihaela 

3 DA DA Dir. Adj. Metodist  ISJ 
BN 

Membru 

Consiliul 

Consultativ 

DA Antal Attila 

4 DA DA Membru 
Comisie 

Metodica 

Catedra de 

Istorie 

 DA Vălean 
Alexandru 
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5 DA DA Membru 
Comisia 

metodica Istorie 

NU DA Kirai Ildiko 

 

 
 

 
Nr. 

crt 

 
 

Denumire activitate 

Tip (lecţie / 

referat, 

simpozion, 

articol) 

 
 

Profesor 

1.   9  Octombrie  –  Holocaustul  în 

România 

  1 Decembrie – Ziua națională 

  24 ianuarie – Unirea din 1859 

  9 mai -Independența de sat, Ziua 

Europei 

  10 mai – Regatul României 

Vizionare de filme 
documentare, 

dezbateri, întruniri 

Manea Angelo 
Vălean Alexandru 

Măierean Carmen 

Antal Attila 

Kirai Ildiko 

 

 
 

 Numărul de inspecții curente/speciale desfășurate în anul școlar 2020-2021: 
 

INSP. 

GRAD 

Inspecție curentă 

1 

 

Inspecție curentă 2 
Inspecție 

specială 

GRAD I 0 0 0 

GRAD II 0 0 0 

DEFINITIV 0 0 0 

 

 
 
 

IV.PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
 Proiecte și programe educative 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

proiectului/programului 

 

Clasa 
 

Data/luna 
 

Profesor 

 

1 
Semnificația zilei de 1 

Decembrie 

 

XII F 
 

1 Decembrie 
 

Vălean Alexandru 

 

2. 
 

File de poveste 
Consiliul 
elevilor 

 
 

Măierean Carmen Mihaela 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
An şcolar 2020 – 2021 

 
 
 

COMISIA METODICĂSOCIO-UMANE ȘI RELIGIE 

 
Şef de catedră/ Resp.comisie metodică: PINTILIESCU ANDREA AMALIA 

 

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ (an şcolar 2020-2021): 
1.         Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile ISJ BN, MEN și politicile europene; 
2.         Îmbunătățirea condițiilor de educaţie prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem și proces; 

3. Prevenirea și corectarea absenteismului și îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din Colegiul 

Național „Andrei Muresanu”Bistrita în scopul finalizării cu succes a învățământului liceal și integrării în 

viaţa socială; 

4. Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare pentru creșterea calităţii 

prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-pedagogic; 

5. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de predare-învățare-evaluare; 

6. Dezvoltarea culturii organizaționale. 
 

 

OBIECTIVELE  CATEDREI 
 

 

1.   Pregătirea profesorilor prin oferirea unor tehnici de lucru cu părinții; activități comune școală – 

părinți în mediul on-line 

2.   Activități de combatere și prevenire a consumului de droguri. 

3.   Optimizarea instrumentelor de evaluare a învățării; 

4.   Implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial – Educație socială, Religie 

5.   Încurajarea  gândirii critice și a comportamentului civic,  autonom și responsabil; 

6.   Asigurarea legăturii între teorie și practică; 

7.   Formarea continuă a cadrelor didactice. 

8.   Activități de integrare a copiilor cu dificultăți de învățare și a celor aflați în risc. 

9.   Utilizare diverse platforme educaționale în cadrul învățării on-line. 
 

 

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 

(ANALIZA SWOT) 
 

 
 

Obiectivele următite în anul  școlar 2020 / 2021 au fost : 

1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei clase, cu o atenție sporită asupra clasei a VIII- 

a şi asigurarea corelaţiei dintre acestea şi CDȘ. 

2. Optimizarea și îmbunătățirea instrumentelor de predare – evaluare:  utilizarea manualului digital la clasa 

a VIII-a si a resurselor TIC, adoptarea de noi metode complementare de evaluare. 

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

prin intermediul platformelor; 

4. Dobândirea de noi competenţe sociale, morale și etice, cu impact în viața comunitară, prin participarea 

elevilor la manifestări artistice. 

5.  Acțiuni  de  prevenire  și  combatere  a  fenomenului  de  bullying.  Participarea  la  acțiuni  și  campanii 

specifice. 

6. Pregătirea elevilor defavorizați la învățătură pentru proiectul dedicat special standardului lor. 

7. Participare în cadrul proiectului „Școala generației unificate” – Fundația Special Olympics„ 
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9.  Utilizare  platforme  educaționale  on-line:  G  Suite,  Whatsapp,  Facebook,  Zoom,  diverse  site-uri 

educaționale. 

 
Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Aspecte pozitive Aspecte care pot fi 

îmbunătățite 
 

 
 

1. 

Analiza programei școlar la clasa a 
VIII-a, disciplinele: Religie, 

Educație socială. 

Analiza    programei    școlare    în 
vederea elaborării planificării și a 

activităților specific noului 

curriculum cu  accent pe activitate 

integrată. 

Exemple  de  bune  practice 
privind  abordarea  integrată 

a conținuturilor. 

 
 
 

 
2. 

Participarea          la          cercurile 
pedagogice    -    Tema    întâlnirii: 

„Utilizarea resurselor digitale în 

predarea Religiei și a disciplinelor 

socio-umane”, cu referință specială 

la manualul digital de clasa a VIII- 

a. 

Diversificarea       metodelor       de 
predare–evaluare prin utilizarea 

materialelor informatice (manual 

digital clasa a VIII-a), 

Extinderea utilizării 
instrumentelor TIC la toate 

clasele. 

 
 
 
 
 

 
3. 

   

 

 

 

 
 
 

 
4. 

Selectarea  elevilor  şi  organizarea 
activităţii de pregătire pentru 

olimpiadă, BAC 2021 şi admitere 

în învăţământul superior. 

Pregătirea    elevilor    dornici    de 
performanțe școlare în vederea 

pregătirii pentru examenul de 

Bacalaureat și admitere în 

învățământul superior. 

Elaborarea   unui    program 
special, după orele de curs/ 

întâlniri on-line, în vederea 

pregătirii suplimentare a 

elevilor dornici de 

performanță. 

 
 
 
 
 

 

5. 

Depistarea  simptomelor  specifice 
tulburarilor psihice de nivel clinic - 

Depistarea elevilor aflați în 

dificultate/situații de risc; 

Realizarea analizei de nevoi 

specifice fiecărei clase si a 

grupurilor   țintă pentru activitățile 

de consiliere; Promovarea 

serviciilor de consiliere 

psihopedagogică. 

Prevenirea   agravarii   simptomelor 
specifice tulburarilor psihice 

Implicarea mai multor 
parinti in activitate 

 
6. 

Ce să fac să scap de griji ? 
Program de educație rațional 

emotivă și comportamentală 

Reducerea simptomatologiei 
anxietatii 

Extinderea  programului   la 
clasele gimnaziale 

 
 

7. 

 
Stop bullying (parteneri IPJ BN, 

CJRAE BN) 

Constientizarea  de  catre  elevi  a 
efectelor  devastatoare  ale  hartuirii 

si intimidarii asupra victimei, 

agresorului si a marotilor. 

Implicarea mai multor cadre 
didactice in proiect 
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8. 

Invatand sa traim impreuna Observarea  unui  nivel  crescut  de 
toleranta fata de diversitate in cazul 

claselor implicate 

Desfasurarea programului la 
mai  multe  clase  de  nivel 

primar 
 

 
 

9. 

Utilizare   platforme   educaționale 
on-line: G Suite, Whatsapp, 

Facebook, Zoom, diverse site-uri 

educaționale. 

Accesarea    diverselor    platforme 
online si participarea profesorilor la 

cursuri de initiere in desfășurarea 

orelor online. 

Îmbunătățirea resurselor on-line 

Nevoia      participării       la 
diverse cursuri care să 

abordeze problematica 

realizării și utilizării 

materialele digitale. 
 

 
 

Propuneri de îmbunătățire 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 
Modalităţi de remediere 

 
 

 
1 

 

Exemple  de  bune  practice  privind  abordarea  integrată  a 

conținuturilor. 

 

Participarea la work-shop- 

uri sau cursuri de 

perfecționare  care  să 

abordeze problematica 

predării integrale. 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Extinderea utilizării instrumentelor TIC la toate clasele. 
 

Întocmirea de materiale 

didactice utilizând 

tehnologiile informatice; 
 

Utilizarea diverselor 

platforme educaționale și a 

softurilor dedicate pentru 

diversificarea metodelor de 

predare – evaluare. 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Implicarea  unui  număr  cât  mai  mare  de  elevi  în  diverse 

manifestări cultural, atunci când situația pandemică o permite. 
 
Diversificarea activităților culturale, sociale, artistice   și 

recreative chiar și în mediul on-line. 

 

Implicarea profesorilor și 

elevilor în cât mai multe 

proiecte cultural-artistice, 

inclusiv în mediul on-line, 

prin  atragerea  de 

colaboratori în vederea 

îmbunătățirii activităților 

culturale, sociale, artistice și 

recreative. 
 

 
 
 
 

4 

 

Elaborarea  unui  program  special,  după  orele  de  curs,  în 

vederea pregătirii suplimentare a elevilor dornici de 

performanță. 

 

Stabilirea de comun acord cu 

elevii  a  unui   program   de 

lucru în cabinetele școlare / 

platformele  educaționale 

după orele de curs și 

anunțarea   acestuia 

conducerii unității. 
 
 

 
5 

 

Interacțiunea cu elevii în mediul virtual 
 

Implicarea elevilor in diverse 

activitati de dezvoltare a 

competențelor, atât în mediul 

formal cât și informal/non- 

formal  (voluntariat,  intalniri 
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  cu specialisti, etc) 
 

 
 

6 

 

Interactiunea cu parintii / apartinatorii elevilor 
 

Organizarea unor ateliere de 

lucru pentru parinti, invitarea 

unor specialiști în cadrul 

întâlnirilor on-line 
 

 
 
 
 
 
 

8. 

 

Utilizare platforme educaționale on-line: G Suite, Whatsapp, 

Facebook, Zoom, diverse site-uri educaționale. 

Cursuri de perfecționare; 

Acces  la  diverse  platforme 

educaționale – 

Ex. Mozaik Educațion - 

https://www.mozaweb.com/ 

fără  a fi necesară plata 

utilizării platformei de către 

profesori 

Elaborarea unei baze de date 

cu posibile resurse 

educaționale on-line. 

 

B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 
 

VII. PROIECTAREA, REALIZAREA  ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

 

 Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programa 

școlară precum şi a Curriculumului Naţional: 

 
Nr. 
Crt 

Calendaristice 
(DA/NU) 

Pe unități de învățare 
(DA/NU) 

 

Profesor 

1. DA DA PINTILIESCU ANDREA AMALIA 

2. DA DA CIUTAN BRUMĂREL VASILE 

3. DA DA GHERMAN LAURA 

4. DA DA KEREKEȘ MANUELA ROZALIA 

5. DA DA BRICI FLORINA 

6. DA DA CĂTINEAN LĂCRĂMIOARA 

7. DA DA MIȘCA FLORIN 

8. DA DA LEVAI ILEANA 

9. DA DA JIMBOREAN EMILIA 

10. DA DA PETREAN TEOFIL 

11. DA DA PALKO CORINA 

12. DA DA NEAMȚ UȚA BOGDAN 

13. DA DA DEUȘ IOAN 

14. DA DA ARIEȘAN ILIE 

 

 Elaborare CDŞ/CDL 

Nr. 
Crt. 

 

Denumire CDŞ/CDL 
 

Tip 
 

Clasa 
 

Disciplina/Modul 
Nr. 
ore 

 

Profesor 

3 Etică și economie CDȘ a XI-a E Socio-umane 1 Gherman Laura 

4 Aplicații ale Logicii CDȘ a XII-a E Socio-umane 1 Ciutan Brumărel 

5 Aplicații ale Logicii CDȘ a XII-a F Socio-umane 1 Ciutan Brumărel 
 

 
 

 Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare 

https://www.mozaweb.com/
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Nr. 
Crt 

 

Integral (DA/NU) 
 

Ritmic (DA/NU) 
 

Profesor 

1. DA DA PINTILIESCU ANDREA AMALIA 

2. DA DA CIUTAN BRUMĂREL VASILE 

3. DA DA GHERMAN LAURA 

4. DA DA KEREKEȘ MANUELA ROZALIA 

5. DA DA BRICI FLORINA 

6. DA DA CĂTINEAN LĂCRĂMIOARA 

7. DA DA MIȘCA FLORIN 

8. DA DA LEVAI ILEANA 

9. DA DA JIMBOREAN EMILIA 

10. DA DA PETREAN TEOFIL 

11. DA DA PALKO CORINA 

12. DA DA NEAMȚ UȚA BOGDAN 

13. DA DA DEUȘ IOAN 

14. DA DA ARIEȘAN ILIE 

 Evaluarea elevilor 

 
Nr. 
Crt 

Notare ritmică 
(DA/NU) 

Lipsa notării 
ritmice (DA/NU) 

 

Profesor 

1. DA NU PINTILIESCU ANDREA AMALIA 

2. DA NU CIUTAN BRUMĂREL VASILE 

3. DA NU GHERMAN LAURA 

4. DA NU KEREKEȘ MANUELA ROZALIA 

5. DA NU BRICI FLORINA 

6. DA NU CĂTINEAN LĂCRĂMIOARA 

7. DA NU MIȘCA FLORIN 

8. DA NU LEVAI ILEANA 

9. DA NU JIMBOREAN EMILIA 

10. DA NU PETREAN TEOFIL 

11. DA NU PALKO CORINA 

12. DA NU NEAMȚ UȚA BOGDAN 

13. DA NU DEUȘ IOAN 

14. DA NU ARIEȘAN ILIE 

 

 Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţi şi instrumente de evaluare 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Teste de 
evaluare iniţiale 

însoțite de 

bareme de 

corectare şi 

matricea de 

specificaţii 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

formative 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

sumative 

(DA/NU) 

 

 
 

Fişe de 

lucru 

(DA/NU) 

 
 

 
Proiecte 

(DA/NU) 

 

 
Enumeraţi alte 

modalitati si 

instrumente 

alternative 

 
 
 
 

Profesor 

1. NU DA DA DA DA  PINTILIESCU 
ANDREA AMALIA 

2. NU DA DA DA NU  CIUTAN 
BRUMĂREL 

VASILE 

3. DA DA DA DA DA  GHERMAN LAURA 

4. NU DA DA DA DA portofolii KEREKEȘ 
MANUELA 
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       ROZALIA 

5. DA DA DA DA DA Analiza 
critica a 

unui articol 

stiintific 

BRICI FLORINA 

6. NU DA DA  
DA 

 
DA 

Teste de 
personalitate 

CĂTINEAN 
LĂCRĂMIOARA 

7. NU DA DA DA NU  MIȘCA FLORIN 

8. DA DA DA DA DA  LEVAI ILEANA 

9. NU DA DA DA DA  JIMBOREAN 
EMILIA 

10. NU DA DA DA DA  PETREAN TEOFIL 

11. DA DA DA DA DA  PALKO CORINA 

12. NU DA DA DA DA  NEAMȚ UȚA 
BOGDAN 

13. NU DA DA DA NU  DEUȘ IOAN 

14. NU DA DA DA NU  ARIEȘAN ILIE 
 

 
 

VIII. ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR 
 

 
 

 Acţiuni  întreprinse  în  sprijinul  elevilor  cu  ritm  lent  de  învăţare  sau  cu  dificultăţi  în 

dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Realizarea de 
materiale de 

învăţare 

diferențiate care 

să permită 

elevilor învățarea 

în ritm propriu 

(DA/NU) 

Elaborarea de fişe 
de lucru pentru 

formarea 

deprinderilor 

necesare dobândirii 

competenţelor 

disciplinei 

(DA/NU) 

 

 
 

Enumeraţi alte 

instrumente 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA texte adaptate 
gradului de 

înțelegere a elevilor 

PINTILIESCU ANDREA 
AMALIA 

2 DA DA Compendiu/ 
Culegere 

CIUTAN BRUMĂREL 
VASILE 

3 DA DA Culegere, Fișă de 
lucru, surse 

webografice 

GHERMAN LAURA 

4 DA DA texte adaptate 
gradului de 

înțelegere a elevilor 

KEREKEȘ MANUELA 
ROZALIA 

5 DA DA  BRICI FLORINA 

6 NU DA  CĂTINEAN LĂCRĂMIOARA 

7 DA DA  MIȘCA FLORIN 

8 Da, 3 elevi cu 
CES 

Da teste LEVAI ILEANA 

9 NU DA  JIMBOREAN EMILIA 

10 NU DA  NEAMȚ UȚA BOGDAN 

11 NU DA  PETREAN TEOFIL 

12 NU DA  PALKO CORINA 

13 NU DA  DEUȘ IOAN 
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14 NU DA  ARIEȘAN ILIE 
 
 
 
 

 Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru bacalaureat, atestat, obținerea 

certificatului de calificare profesională 

Nr. 
crt 

Ore de pregătire 
suplimentară (DA/NU) 

Fișe de lucru diferențiate 
(DA/NU) 

Enumerați alte 
modalități 

Profesor 

1 DA DA Teste de evaluare; 
Fișe de lucru 

CIUTAN BRUMĂREL 
VASILE 

2  DA  GHERMAN LAURA 

3 DA DA  KEREKEȘ MANUELA 
ROZALIA 

 

 Colaborarea membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor: 

 
Nr. 
Crt 

Telefonic 
(DA/NU) 

Ședinţe cu părinţii 
(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte modalităţi 
 

Profesor 

1 DA DA Whatsapp   –   grupul   de 
părinți și de elevi ai 

clasei 

PINTILIESCU ANDREA 
AMALIA 

2 DA DA Whatsapp   –   grupul   de 
părinți și de elevi ai 

clasei 

CIUTAN BRUMĂREL VASILE 

3 DA DA  GHERMAN LAURA 

4 DA DA Activitati comune KEREKEȘ MANUELA 
ROZALIA 

5 DA DA Consiliere educationala a 
cadrelor didactice ale 

elevilor  aflati  in  situatii 

de risc 

Consiliere parentala a 

parintilor elevilor cu CES 

Lectorat cu reprezentantii 

comitetelor de parinti din 

gimnaziu si liceu 

BRICI FLORINA 

6 DA DA Proiecte comune CĂTINEAN LĂCRĂMIOARA 

7 DA DA  MIȘCA FLORIN 

8 DA DA  LEVAI ILEANA 

9 DA NU  JIMBOREAN EMILIA 

10 DA NU  PETREAN TEOFIL 

11 DA NU  PALKO CORINA 

12 DA NU  NEAMȚ UȚA BOGDAN 

13 DA NU  DEUȘ IOAN 

14 DA NU  ARIEȘAN ILIE 
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 Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev : 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
şedinţe cu 

părinţii 

(DA/NU) 

Discuţii cu 
diriginţii şi 

părinţii 

(DA/NU) 

 

Aplicarea de 

chestionare 

(DA/NU) 

Colaborare cu 
psihologul 

şcolii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi 

alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1. DA DA DA DA  PINTILIESCU ANDREA 
AMALIA 

2. DA DA DA DA  CIUTAN BRUMĂREL 
VASILE 

3. DA DA NU DA  GHERMAN LAURA 

4. Da DA NU Da  KEREKEȘ MANUELA 
ROZALIA 

5. DA DA DA DA  BRICI FLORINA 

6. DA DA DA   CĂTINEAN 
LĂCRĂMIOARA 

7. NU DA NU DA  MIȘCA FLORIN 

8. NU DA NU DA  LEVAI ILEANA 

9. NU DA NU NU  JIMBOREAN EMILIA 

10. NU DA NU NU  PETREAN TEOFIL 

11. NU DA NU NU  PALKO CORINA 

12. NU DA NU NU  NEAMȚ UȚA BOGDAN 

13. NU DA NU NU  DEUȘ IOAN 

14. NU DA NU NU  ARIEȘAN ILIE 
 

III. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
 Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii. 

 
 
 
 

Nr. Crt 

 

Participar 

ea la 

activitățil 

e 

comisiei 

metodice 

DA/NU 

 
Implicarea 

în acțiuni 

de 

asigurare a 

calității 

DA/NU 

 

 
 

Activitatăți și responsabilități în 

comisii, la nivelul școlii 

(Enumerare) 

 
Activiăți și 

responsabilități 

la nivelul 

comisiilor ISJ 

BN 

(Enumerare) 

Particip 
are la 

activită 

ți CCD 

și 

cercuri 

pedago 

gice 

 
 
 
 

Profesor 

1. Da Da   Consiliul de Administrație 

 Comisia        pentru        dezvoltare 

profesionala și evoluție în cariera 

didactică 

  Comisia diriginților 

  Comisia pentru întocmirea orarului, a 

asigurării serviciului pe şcoală şi a 

suplinirilor 

  Comisia pentru curriculum 

 Comisia    pentru    olimpiade    şi 

concursuri şcolare 

  Comisia        pentru        acumularea, 

recunoașterea și echivalarea creditelor 

profesionale transferabile 

  Comisia pentru acordarea rechizitelor 

şcolare 

  Consiliul 

Consultativ 

disciplina Religie 

  Profesor 

Metodist 

 Membru     în 

comisia   de 

Concurs pentru 

ocuparea posturilor 

didactice rezervate 

   Formator 

CRED 

Da Pintiliescu 
Andrea Amalia 

2. Da Da   Comisia pentru prevenirea şi 

eliminarea   violenţei,   a   faptelor   de 

corupţie   şi   discriminării   în   mediul 
şcolar şi promovarea interculturalităţii 

  Comisia diriginților 

  Comisia de securitate şi sănătate în 

muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

 Da Ciutan 
Brumărel 
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3. Da Da   Comisia diriginților  Da Gherman 
Laura 

4. Da Da   Comisia de Evaluare și Asigurare a 

Calităţii - responsabil 

  Comisia pentru Programe şi proiecte 

educative 

  Comisia diriginților 

  Comisia pentru întocmirea orarului, a 

asigurării serviciului pe şcoală şi a 

suplinirilor 

 Da Kerekeș 

Manuela 

5. Da DA - Comisia de inventariere bunuri 
- Comisia diriginților 

•  Evaluator 

olimpiade și 

concursuri 

școlare 

Da Mișca Florin 

6. Da Nu -  Da JIMBOREAN 
EMILIA 

7. Da Da    Consiliul 

Consultativ 

disciplina Religie 

  Profesor 

Metodist 

  Organizator   și 

evaluator 

olimpiade și 

concursuri 

Da Levai Ileana 

8. Da Da  Comisia   pentru  prevenirea şi 

eliminarea violenţei,  a faptelor   de 

corupţie şi discriminării în mediul şcolar 
şi promovarea interculturalităţii 

Comisia de 
evaluare 

psiho- 

somatică 

Da Brici Florina 
Oana 

9. Da Da  Comisia de 
evaluare 

psiho- 

somatică 

Da Cătinean 
Lăcrămioara 

10. DA NU   DA PETREAN 
TEOFIL 

11. DA NU    PALKO 

CORINA 

12. Da Nu   Da Neamț Uță 
Bogdan 

13. Da Nu   Da Deuș Ioan 

14. Da Nu    Organizator/ 

Evaluator 

olimpiade și 

concursuri 
școlare 

Da Arieșan Ilie 

 

 
 

 Responsabilități în cadrul școlii/ISJ-BN 

 
Nr. 
Crt. 

 

Denumire comisie 
Calitatea în comisie 

(responsabil/membru) 

 

Profesor 

1 Consiliul de administratie membru Pintiliescu Andrea 

2 Comisia pentru curriculum membru Pintiliescu Andrea 

3 Comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii 

responsabil Kerekeș Rozalia Manuela 
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4 Comisia pentru dezvoltare profesionala și 
evoluție în cariera didactică 

membru Pintiliescu Andrea 

5 Comisia de securitate şi sănătate în 
muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

membru Ciutan Vasile Brumărel 

6 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea 
violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii 

membru Brici Florina 
Ciutan Brumărel 

7 Comisia pentru programe şi proiecte 
educative 

membru Kerekes Manuela 

8 Comisia pentru intocmirea orarului, a 
asigurării serviciului pe şcoală şi a 

suplinirilor 

membru Pintiliescu Andrea 
Kerekes Manuela 

9 Comisia pentru acumularea, 
recunoașterea și echivalarea creditelor 

profesionale transferabile 

membru Pintiliescu Andrea 

10 Comisia pentru acordarea rechizitelor 
şcolare 

membru Pintiliescu Andrea 

11 Comisia de inventariere bunuri membru Mișca Florin 

12 Comisia pentru olimpiade şi concursuri 
şcolare 

membru Pintiliescu Andrea 

13 Comisia diriginților diriginte Gherman Laura 
Kerekeș Manuela 

Pintiliescu Andrea 

Ciutan Brumărel 

Mișca Florin 

14 Consiliul Consultativ disciplina Religie Secretar 
membru 

Pintiliescu Andrea 
Levai Ileana 

15 Profesor Metodist - disciplina Religie responsabil Pintiliescu Andrea 
Levai Ileana 

16 Membru în comisia de Concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice rezervate 

membru Pintiliescu Andrea 

17 Comisia de evaluare a nivelului de 
dezvoltare psihosomatică a  copiilor 

în   vederea   înscrierii   în   învățământul 

primar – membru CJRAE BN 

Membru Brici Florina 

18 COMISIA DE EVALUARE SI 
ASIGURARE  A  CALITATII  (CEAC)  in 

CJRAE BN 

Membru Brici Florina 

19 COMISIA PENTRU CONTROLUL 

MANAGERIAL INTERN COMISIA 

DE  MONITORIZARE ȘI  ECHIPA  DE 

GESTIONARE A RISCURILOR CJRAE BN 

Membru Brici Florina 
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V.PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
 Proiecte și programe educative 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
proiectului/programului 

 

Clasa 
 

Data/luna 
 

Profesor 

 

1 
Saptamana biblica- Sa-l 
laudam pe Dumnezeu 

 

V-VIII 
Mai-august 

2021 

 

Prof. Levai Ileana 

 

2 
 

Saptamana Digitala 
 

VIII.B 
Ianuarie- 

aprilie 2021 

 

Prof. Levai Ileana 

 
 
 
 

 
3 

Programului Special 
Olympics Unified 

Champion Schools® - 

Școala Generației 

Unificate. 

Campania „FII 

SOCKSY” - Ziua 

Mondială a Sindromului 

Down 

  
 
 
 

 
21 martie - 

 
 
 
 

Brici Florina Cătinean 

Lăcrămioara 

Pintiliescu Andrea 

 

 
 

 Acțiuni de voluntariat 

Nr. 
Crt. 

 

Activitate desfăşurată 
Locul 

desfăşurării 

 

Data 
 

Profesor 

 
1. 

Asigurarea climatului de 

învățare pentru elevii din 

internat 

 
CNAM – D6 

 
4 ori/sem 

 

Levai Ileana 

Kerekes Manuela 

2.     
 

 
 

Responsabil catedra Socio-umane si Religie 

Prof. Pintiliescu Andrea 
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RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A ACTIVITĂȚII CATEDREI DE 

TEHNOLOGII ÎN ANUL ȘCOLAR 2020- 2021 
 

 
 
 

În anul școlar 2020-2021 catedra de tehnologii a funcționat cu un număr de zece 
 

membrii din care nouă profesori titulari, și un profesor cu completare de catedră. 
 

 

 COMI SI A  METODI CĂ   
 

1.   Furedi Carmen 

2.   Semeșdean Ana 

3.   Lungu Iudit 

4.   Neamțiu Eugen 

5.   Copaciu Cristina 

6.   Colțescu Ramona 

7.   Mureșan Maria 

8.   Todoran Anca 

9.   Grec Margareta 

10. Trișcas Ionica 
 

 

Activităţile desfăşurate de membrii catedrei pe parcursul acestui an şcolar au vizat în primul rând aplicarea 

noului curriculum, prin obiectivele sale: 
 

- lecţia  din perspectiva reformei; 

- relaţia dintre elaborarea centrală şi oferta şcolii; 

- raportul dintre manual şi programă; 

- organizarea de dezbateri privind structura manualelor şcolare; 

- calitatea predării-învăţării; 

- coordonarea elevilor participanţi la concursuri 

-şedinţe unde s-a dezbătut activitatea din catedră si s-au propus soluţii pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor la nivel judeţean si national. 

- utilizarea de strategii didactice de tip activ-participativ- formativ, care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări; 

- participarea la organizarea cercurilor metodice de informatică ; 

- diversificarea activităţii elevilor prin realizarea de portofolii ce reflectă capacitatea de  analiză, 

sinteză a acestora, flexibilitatea gândirii lor, capacitatea de racordare la nou şi de aplicare a 

cunoştinţelor în viaţa reală; 

- evaluarea iniţiala a pus în valoare carenţele în cunoştinţele ştiinţifice din clasele anterioare. 

- parcurgerea în mod constant a noţiunilor din programa şcolara, evaluarea continuă  realizata prin 

feed-back pune profesorul în situaţia constantă de a alege strategia didactică adecvată fiecărei lecţii 

în parte; 

- evaluarea sumativă realizată la sfârşitul semestrului prin testele de evaluare sumativă reflectă 

atingerea, de către fiecare elev în parte, a obiectivelor generale propuse de programa şcolară; 

- membrii catedrei de informatică pregătesc elevii pentru participarea la examene,  concursuri şi 

olimpiade şcolare – organizarea simulării probei de competenţe digitale, a olimpiadei de informatică 

și TIC precum și alte concursuri. 
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Proiectarea curriculara: 

 
-puncte tari:  Programarea şi proiectarea activităţii didactice de învăţare (Proiectare 

didactică) planificarile au fost efectuate la timp, programa respectată și a fost 

parcursă toată materia. 
 

 

-puncte slabe:  Planificarile nu au fost adaptate la particularitățile geografice, demografice, 

etnice, sociale și culturale ale comunității. 
 

 

Realizarea curiculumului: 

 
-puncte tari: - Utilizarea metodelor active, adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare, 

utilizarea manualelor si a auxiliarelor curriculare autorizate, utilizarea platformelor 

online; 

- Punctualitate si realizarea intocmai si la timp a activitatilor planificate; 

- Asigurarea unor competențe adecvate exigențelor examenului de bacalaureat; 

- Parcurgerea integrală a conținutului planificărilor semestriale pentru clasa 

respectivă; 

- Recapitularea tuturor noţiunilor din programa claselor anterioare. 
 

-puncte slabe: - Adaptarea metodologiei didactice la particularitatile geografice, demografice, 

etnice, sociale si culturale ale comunitatii. 

- Valorificarea potențialului individual, a înclinațiilor și a talentului pentru 

anumite domenii. 
 

 

 Rez ult atel e  î nvăț ări i:   

-puncte tari: -  Evaluarea continuă și notarea elevilor, asigurarea transparentei, înregistrarea 

sistematică a activităților de evaluare , precum și rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri si examene școlare. 

- Dezvoltarea comportamentului social al elevilor prin implicarea acestora în 

diverse concursuri şcolare 
 

 

-puncte slabe: -   Promovarea mai eficientă a autoevaluării elevilor și stimularea lor în vederea 

participării în număr mai mare la olimpiada de informatică. 

-   Stimularea elevilor talentați în vederea promovării valorilor reale; 
 
 

 Act i vit at ea  st ii nti fi că  /  m etodi că:  
 

-puncte tari: -   Aplicarea in activitatea didactica a cunostintelor dobandite in urma participarii la 

cursurile de formare profesională și a rezultatelor participării la activitățile 

metodice, precum și orele de pregatire a concursurilor școlare, examen de 

competențe, atestat, bacalaureat. 

- Comunicarea între membrii catedrei (Discutarea aspectelor  metodice în procesul de predare- 

învăţare şi realizarea de proiecte didactice şi de diferite tipuri de itemi de evaluare). 
 

 

-puncte slabe: - Participare scăzută la elaborarea de programe, manuale, si auxiliare școlare, 

precum și colaborarea la revista scolii sau alte publicatii de specialitate. 

- Efectuarea de asistenţe şi interasistenţe; consiliere pe probleme de metodică. 
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 Dez volt are  pr of esi onal ă:  
 

-  puncte tari: Toți profesorii din catedră se regăsesc in graficele de perfecționare, participând 

la toate examenele de grad, precum și la toate cursurile ce au fost organizate 

până în prezent în specialitate și nu numai. 

 
-  puncte slabe:  Neparticiparea la cursuri de specialitate în acest an școlar datorită pandemiei. 

Cursuri de formare organizate de CCD, ISJ, MECTS. 
 
 

Activitatea catedrei de informatică s-a reflectat și în rezultatele obținute de elevi la concursurile scolare – 

olimpiade, concursuri, examen de evaluare a competentelor digitale, atestate, examen de bacalaureat  precum și în 

alte activități în care am fost implicați atât noi cât și elevii noștri. 
 
 

 
La examenul de evaluare a competentelor digitale majoritatea elevilor nostri au obținut competenţe de 

utilizator experimentat sau avansat. 
 

Examenul de atestare profesională a fost susținut de toți elevii clasei  a XII-a C  și l-au promovat cu 

note între 9 - 10. 
 
 

 
STATISTICA BACALAUREAT 2021 

 

INFORMATICĂ 
 

Nr. 

crt. 

Clasa Profesorul de 

la clasă 

Profil Efectivul 

de elevi 

Nr. de elevi 

care au 

susținut proba 

la informatică 

Promovabilitate 

1 XIIC Neamtiu 

Eugen 
 

Furedi 

Carmen 

Matematica – 

informatica – 

intensiv 

32 10 100% 

2 XIIA Furedi 

Carmen 

Științe ale 

naturii 

30 1 100% 

3 XIIB Lungu Iudit Științe ale 

naturii 

11 3 100% 

4 XIID Furedi 

Carmen 

Științe ale 

naturii 

30 1 100% 

 

 

Nerealizări şi neajunsuri ale catedrei de informatică: 
 

-    Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la olimpiada de informatică şi OTI; există elevi care ar putea 

face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată de numărul mic de ore de la clasele IX – X, îi 

determină să renunţe şi la activitatea de performanţă; 

- Lipsa a doua laboratore de TIC unul la scoala generala şi unul la liceu. 
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Propunerile pentru îmbunătățirea mecanismelor interne făcute de colegii din catedră sunt: 
 

Reorganizarea laboratoarelor de informatica si impartirea lor pe discipline (TIC si Programare). 

Evaluarea activitatii sa fie facuta prin efectuarea periodica de interasistente si lectii deschise in cadrul catedrei, 

cu scopul de a invata si din experiența colegilor. 

Raportat la relațiile între colegi , dorim să facem întâlniri în catedră și nu numai, după orele de curs pentru o 

mai bună socializare. 
 
 

Oportunităţi 
 

 

1. Colaborare interdisciplinară 
 

2. Participarea la proiecte şcolare 
 

3. Colaborarea  foarte  bună  cu  I.S.J.-  BN,  SIVECO  România  S.A.,  creşterea  interesului  elevilor  pentru 

informatica aplicată 

 

Ameninţări 
 

 

Implicarea membrilor catedrei în foarte multe activități. 
 

Responsabil catedră, 
 

Furedi Carmen 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
An şcolar 2020– 2021 

 
 
 
 
 

 

COMISIA   METODICĂ   EDUCATIE   FIZICA   SI   SPORT,   EDUCATIE   PLASTICA,   EDUCTIE 

MUZICALA 

 
Şef de catedră/ Resp.comisie metodică: Oprea Mihaela 

 
 
 

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ( an şcolar 2020-2021): 

1. Revizuirea periodică a ofertei școlare; 

2. Optimizarea instrumentelor de evaluare a învățării; 

3. Încurajarea  gândirii critice și a comportamentului autonom și responsabil; 

4. Asigurarea legăturii între teorie și practică; 

5. Generarea competențelor cerute de piața muncii: creativitate, comunicare, 

autonomie și capabilitatea de a lua decizii; 

6. Implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial; 

7. Pregătirea profesorilor prin oferirea unor tehnici de lucru cu părinții; activități 

comune școală - părinți; 

8. Formarea ethosului specific scolii. 
 
 

 

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI: 
 
 
 

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE 

(ANALIZA SWOT) 
 

 
 

Obiectivele următite în semestrul I /anul  școlar 2020 / 2021 au fost : 

 
1. Sporirea eficientei actului didactic 

2. Evaluare cat mai corecta, valorificand rezultatele curente ale elevilor in vederea construirii unui demers 

reglator care sa raspunda nevoilor identificate 

3. Intarirea starii de sanatate, cresterea capacitatii si rezistentei organismului 

4. Stimularea interesului pentru practicarea sportului, dezvoltarea spiritului de echipa si cresterea capacitatii 

de adaptare la conditii variate 

5. Dezvoltarea expresivităţii şi sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de 

calitate; 

6.Formarea sentimentelor estetice şi a competenţelor de percepere şi exprimare a mesajului artistico-plastic 



92 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Aspecte positive Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 1 Ora de educatie fizica 
 

 
 

Comisii metodice 

 

 
 

Participarea  la  ora  de  educatie 

fizica  cu  o  satisfactie  sporita, 

accentuarea  increderii  in  sine 

asigurând dezvoltarea fizică 

armonioasă a corpului și 

intensificarea funcțiilor 

organismului, perfecționarea 

nivelului de pregătire fizică 

generală a acestora,sporind 

eficiența procesului instructiv- 

didactic la disciplina ”Educația 

fizică” 

Monitorizarea permanenta a 
nivelului de satisfactie in cadrul 

orei de educatie fizica 

 1 Pentru elevii 
aflați in toate etapele de 

dezvoltare, orele de ”Educație 

fizică”sunt deosebit de necesare, 

ele ajutându-i să-și 

perfecționeze calitățile motrice, 

funcționale, volitive și 

comportamentale, necesare 

pentru continuarea trase 

ului educaţional sau 

professional și integrarea 

eficientă în societate. 

Implementarea activa a  metodei 
jocului și competiției în cadrul 

lecțiilor de educație fizică. 

 1 Ora  de  educatie  fizica 
si sport 

 
Cercurile sportive 

 

 
 

Participarea la activitati 

sportive organizate 

Vigoarea fizică constituie 
fundamentul şi în acelaşi 

timp,suportul activităţii 

intelectuale, politehnice şi 

morale, iar educaţia fizică 

trebuie să asigure formarea unui 

tineret sănătos și dinamic, 

capabil de activităţi creative, în 

vederea formării unei 

personalităţi integrale, creative 

şi autonome 

Cresterea atractivitatii lectilor de 
educatie fizica. 

 
Imbunatatirea indicilor  starii de 

sanatate a elevilor 

 

Propuneri de îmbunătățire 

 
Nr. 
Crt. 

 

Aspecte care pot fi îmbunătățite 
 

Modalităţi de remediere 

1 Valorificarea calităților  motrice 
și posibilitățile de autocunoaștere și de exprimare a Eu-lui prin 

mijloacele educației fizice. 

 

2  

Grija constienta fata de starea de sanatate. 
 

3  

Folosirea rezultatelor evaluarii pregatirii fizice pentru 
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 aprecierea corecta a starii de sanatate.  

4  

Stimularea interesului elevului fata de miscare ca sursa de 

bucurie si factor de ameliorare a sferei emoive. 
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B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 
 

IX. PROIECTAREA, REALIZAREA  ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

 

 Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programa 

școlară precum şi a Curriculumului Naţional: 

 
Nr. 
Crt 

Calendaristice 
(DA/NU) 

Pe unități de învățare 
(DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA DA Oprea Mihaela 

2 DA DA Butila Geanina 

3 DA DA Tabara Adriana 

4 DA DA Nicolae Grigore 

5 DA DA Sarkany Kinga 

6 DA DA Deak Zoltan 

7 DA DA Borodi Stefania 

8 DA DA Szakach-Griga Teodora 

9 DA DA Boncea Ionut 

10 DA DA Gergely Arnold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare 

 
Nr. 
Crt 

 

Integral (DA/NU) 
 

Ritmic (DA/NU) 
 

Profesor 

1 DA DA Oprea Mihaela 

2 DA DA Butila Geanina 

3 DA DA Tabara Adriana 

4 DA DA Nicolae Grigore 

5 DA DA Sarkany Kinga 

6 DA DA Deak Zoltan 

7 DA DA Borodi Stefania 

8 DA DA Szakacs-Griga Teodora 

9 DA DA Boncea Ionut 

10 DA DA Gergely Arnold 
 
 
 
 

 
 Evaluarea elevilor 

 
Nr. 
Crt 

Notare ritmică 
(DA/NU) 

Lipsa notării 
ritmice (DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA NU Oprea Mihaela 

2 DA NU Butila Geanina 

3 DA NU Tabara Adriana 
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4 DA NU Nicolae Grigore 

5 DA NU Sarkany Kinga 

6 DA NU Deak Zoltan 

7 DA NU Borodi Stefania 

8 DA NU Szakach –Griga Teodora 

9 DA NU Boncea Ionut 

10 DA NU Gergely Arnold 

 

 Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţi şi instrumente de evaluare 

 
 
 

 
Nr. 

Crt 

Teste de 
evaluare iniţiale 

însoțite de 

bareme de 

corectare şi 

matricea de 

specificaţii 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

formative 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

sumative 

(DA/NU) 

 

 
 

Fişe de 

lucru 

(DA/NU) 

 

 
 

Proiecte 

(DA/NU 

) 

 

 
Enumeraţi alte 

modalitati si 

instrumente 

alternative 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA DA  DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Oprea Mihaela 

2 DA DA DA  DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Butila Geanina 

3 DA DA DA  DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Tabara Adriana 

4 DA DA DA  DA observarea 

sistemica, 

autoevaluarea 

Nicolae Grigore 

5 DA DA DA  DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Sarkany Kinga 

6 DA DA DA  DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Deak Zoltan 

7 DA DA DA DA DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Borodi Stefania 

8 DA DA DA DA DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Boncea Ionut 

9 DA DA DA DA DA observarea 
sistemica, 

autoevaluarea 

Gergely Arnold 

 

 
 

X.  ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR 
 

 
 

 Acţiuni  întreprinse  în  sprijinul  elevilor  cu  ritm  lent  de  învăţare  sau  cu  dificultăţi  în 

dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 
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Nr. 

Crt 

Realizarea de 
materiale de 

învăţare 

diferențiate care 

să permită 

elevilor învățarea 

în ritm propriu 

(DA/NU) 

Elaborarea de fişe 

de lucru pentru 

formarea 

deprinderilor 

necesare dobândirii 

competenţelor 

disciplinei 

(DA/NU) 

 
 
 

Enumeraţi alte 

instrumente 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA  Actiuni 
individualizate 

Oprea Mihaela 

2 DA  Actiuni 
individualizate 

Butila Geanina 

3 DA  Actiuni 
individualizate 

Tabara Adriana 

4 DA  Actiuni 
individualizate 

Nicolae Grigore 

5 DA  Actiuni 
individualizate 

Sarkany Kinga 

6 DA  Actiuni 
individualizate 

Deak Zoltan 

7 DA DA materiale  diferentiate 
ca dificultate 

Borodi Stefania 

8 DA DA Materiale  diferentiate 
ca dificultate 

Boncea Flaviu 

9 DA DA Materiale  diferentiate 
ca dificultate 

Gergely Arnold 

10 DA DA Actiuni 
individualizate 

Szakach-Griga Teodora 

 

 
 

 Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă: 
 

Nr. 

Crt 

Pregătire pentru 

olimpiadă și 

concursuri 

(DA/NU) 

 

Probleme şi teste 

suplimentare 

(DA/NU) 

 
Enumeraţi alte modalităţi 

 

 

Profesor 

1 DA Pregatire 
suplimentara 

Indrumarea  spre  grupele de 
performanta ale scolii si 

cuburile sportive de 

specialitate 

Oprea Mihaela 

2 DA Pregatire 
suplimentara 

Indrumarea  spre  grupele de 
performanta ale scolii si 

cuburile sportive de 

specialitate 

Butila Geanina 

3 DA Pregatire 
suplimentara 

Indrumarea  spre  grupele de 
performanta ale scolii si 

cuburile sportive de 

specialitate 

Tabara Adriana 

4 DA Pregatire 
suplimentara 

Indrumarea  spre  grupele de 
performanta ale scolii si 

cuburile sportive de 

specialitate 

Nicolae Grigore 

5 DA Pregatire 
suplimentara 

Indrumarea  spre  grupele de 
performanta ale scolii si 

cuburile sportive de 

specialitate 

Sarkany Kinga 
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6 DA Pregatire 
suplimentara 

Indrumarea  spre  grupele de 
performanta ale scolii si 

cuburile sportive de 

specialitate 

Deak Zoltan 

7 DA DA  Borodi Stefania 

8 DA DA  Boncea ionut 

9 DA DA  Gergely Arnold 
 

 
 

 Colaborarea membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor: 

 
Nr. 

Crt 
Telefonic 

(DA/NU) 
Ședinţe cu părinţii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte modalităţi Profesor 

1 DA  Discutii individuale Oprea Mihaela 

2 DA  Discutii individuale Butila Geanina 

3 DA  Discutii individuale Tabara Adriana 

4 DA  Discutii individuale Nicolae Grigore 

5 DA  Discutii individuale Sarkany Kinga 

6 DA  Discutii individuale Deak Zoltan 

7 DA  Discutii individuale Borodi Stefania 

8 DA  Discutii individuale Boncea Ionut 

9 DA  Discutii individuale Gergely Arnold 
 
 
 
 

 Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev : 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
şedinţe cu 

părinţii 

(DA/NU) 

Discuţii cu 
diriginţii şi 

părinţii 

(DA/NU) 

 

Aplicarea de 

chestionare 

(DA/NU) 

Colaborare cu 
psihologul 

şcolii 

(DA/NU) 

 
Enumeraţi alte 

modalităţi 

 

 

Profesor 

1 NU DA DA DA Comunicare in 

diferite situatii, 

actiuni comune, 

Oprea Mihaela 

2 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Butila Geanina 

3 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Tabra Adriana 

4 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Nicolae 
Grigore 

5 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Sarkany Kinga 

6 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Deak Zoltan 

7 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Borodi 
Stefania 

8 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

Szakach-Griga 
Teodora 
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     actiuni comune  

9 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Boncea Ionut 

10 NU DA DA DA Comunicare in 
diferite situatii, 

actiuni comune 

Gergely 
Arnold 

 
 
 
 

 

III. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
 Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii. 

 

 
 

 
 

 
Nr. Crt 

Participarea la 

activitățile 

comisiei 

metodice 

(conform 

planificării) 

DA/NU 

 
Implicarea în 

acțiuni de 

asigurare a 

calității 

DA/NU 

 
Activitatăți și 

responsabilități în 

comisii, la nivelul 

școlii 

(Enumerare) 

 

Activiăți și 

responsabilități 

la nivelul 

comisiilor ISJ 

BN 

(Enumerare) 

Participare la 

activități 

CCD și 

cercuri 

pedagogice 

 
 

 
Profesor 

1 DA DA Comisia pentru 
curriculum 

Comisia de 

securitate si 

sanatate in 

munca si pentru 

situatii de 

urgenta 

Comisia pentru 

olimpiade si 

concursuri 

scolare 

Comisia 

dirigintilor 

 DA Oprea Mihaela 

2 DA DA   DA Butila Geanina 

3 DA DA Comisia de 
securitate si 

sanatate in 

munca si pentru 

situatii de 

urgenta 

Comisia 

dirigintilor 

 DA Oprea Teodor 

4 DA DA Comisia de 
securitate si 

sanatate in 

munca si pentru 

situatii de 

urgenta 

 DA Nicolae 
Grigore 
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Comisia 

dirigintilor 

   

5 DA DA   DA Sarkany Kinga 

6 DA DA  Inspector DA Deak Zoltan 

7 DA DA   DA Borodi Stefania 

8 DA DA   DA Boncea Ionut 

9 DA DA   DA Gergely Arnold 
 
 
 

 

 Responsabilități în cadrul școlii/ISJ-BN 

 
Nr. 
Crt. 

 

Denumire comisie 
Calitatea în comisie 

(responsabil/membru) 

 

Profesor 

1 Comisia pentru curriculum 

 
Comisia de securitate si sanatate in munca si 

pentru situatii de urgenta 

 
Comisia pentru olimpiade si concursuri 

scolare 

 
Comisia dirigintilor 

membru Oprea Mihaela 

2  membru Butila Geanina 

3 Comisia de securitate si sanatate in munca si 
pentru situatii de urgenta 

 
Comisia dirigintilor 

membru Tabara Adriana 

4 Comisia de securitate si sanatate in munca si 
pentru situatii de urgenta 

 
Comisia dirigintilor 

membru Nicolae Grigore 

5   Sarkany Kinga 

6   Deak Zoltan 

7   Borodi Stefania 

8   Boncea Ionut 

9   Gergely Arnold 
 
 
 

 Lecţii şi referate susținute la nivelul catedrei, participare la simpozioane, publicații 

 
 

Nr. 

crt 

 
Denumire activitate 

Tip (lecţie / 
referat, simpozion, 

articol) 

 
Profesor 

1. Organizarea activitatii Masa rotunda Oprea Mihaela 

2 Rolul si importanta ed fizice in inv 
primar 

Referat Butila Geanina 
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3 Agresivitatea in sport Referat Tabara Adriana 

4 Evaluarea in activitati motrice Masa Rotuda Nicolae Grigore 

5  Masa rotunda Sarkany Kinga 

6 Arta in grecia antica Referat Borodi Stefania 

7 Evaluare online ed fizica Masa rotunda Oprea Mihaela 

8    
 
 
 
 

 Numărul de inspecții curente/speciale desfășurate în semestrulI/anul școlar 2020-2021: 
 

INSP. 

GRAD 

Inspecție curentă 

1 

 

Inspecție curentă 2 
Inspecție 

specială 

GRAD I 0 0 0 

GRAD II 0 1 0 

DEFINITIV 0 0 0 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
An şcolar 2020– 2021 

 
 
 

 
Catedra: ÎNVĂȚĂTORI 

 
Întocmit: Podina Dorina 

 
 

 

OBIECTIVELE CATEDREI: 
O1: Implementarea curriculum-uluinaţional specific fiecăreiclaseşiasigurareacorelaţieidintreacestaşi CDŞ. 

 

O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare. 
 

O3. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului 
 

unităţii şcolare. 
 

O4. Îmbunătăţirea calităţii triadei predare-învăţare-evaluare astfel încât să se asigure şanse egale tuturor 

elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în 

permanentă schimbare, în format de predare fizic sau online. 

O5. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi 

evaluare şi/sau a   indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiecte de 

dezvoltare. 

O6. Dezvoltarea de noi competenţe prevăzute de curriculum în vigoare. 

O7: Îmbunățățirea competențelor de citit-scris și calcul matematic. 

O8: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă, în format fizic sau 
 

online; 
 

O9: Inițierea și derularea unor activităţi educative școlare și extrașcolare, în colaborare cu familia, atractive, 

cu impact, în condițiile pandemiei de Covid-19. 

 
 
 

Având în vedere aceste obiective, activitățile desfășurate au fost: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Aspecte pozitive Aspecte care pot fi 

îmbunătățite 

 
1. 

 

  Studierea 
planurilor-cadru de 
învățământ și a 
programelor în 
vigoare; 

 

  Noutăți privind 
programele școlare, 

 ȋntocmirea planificǎrilor şi 

proiectǎrilor  pe  unitǎţi  de  ȋnvǎţare  / 

tematice la termen şi cu seriozitate de 

cǎtre toate cadrele didactice, atȃt la 

disciplinele  cuprinse  ȋn  planul  cadru 

cȃt şi la cele opţionale; 

 parcurgerea unor tematici 

variate   şi   de   actualitate,   ce 

prezintă interes pentru elevi; 
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 manualele, CDȘ, 
planificarea, 
evaluarea; 

 

  Întocmirea și 
avizarea schemelor 
orare; 

 

  Întocmirea și 
avizarea planificărilor 
anuale, proiectarea 
unităților tematice, a 
programelor și 
planificărilor pentru 
disciplinele opționale; 

  

2. 
 

  Planificarea 
activităților comisiei 
metodice; 

 

 Evaluarea inițială a 
elevilor 

 
Desfǎşurarea unor activitǎţi ştiinţifice 

sau didactice recunoscute la nivelul ISJ 

şi a MEN (proiecte educative, 

parteneriate); 

 implicarea  tuturor  claselor  din 

înv. primar în activități 
educative de impact 

3. 
 

 Școala online – o 
nouă provocare 

 Crearea  unor  clase  virtuale,  a  unor 
grupuri cu elevii, cu părinții elevilor; 

 Urmarea, de către cadrele 

didactice,   a   unor   cursuri   de 
formare, pentru învățământul 

online. 
 

Propuneri de îmbunătățire 

 
Nr. 
Crt. 

 

Aspecte care pot fi îmbunătățite 
 

Modalităţi de remediere 
 

 
 
 
 

1. 

 

Scrierea și derularea unor unor proiecte și parteneriate care să 

vizeze obținerea de fonduri 

 

Participarea la cursuri de 

scriere de proiecte a cadrelor 

didactice; 
 
Mai multă implicare în 

scrierea și implementarea de 

proiecte. 

2.  

Implicarea părinților în 
 

Activități online comune 

profesori – părinți-elevi. 

3  

Desfășurarea cursurilor în mediul online 
 

Urmarea unor cursuri de 

instruire în vederea 

desfășurării activității online 
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B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 
 

XI. PROIECTAREA, REALIZAREA  ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

 

 Realizarea  planificarilor  calendaristice  și  pe  unități  de  învățare  în  conformitate  cu 

programa școlară precum şi a Curriculumului Naţional: 

 
Nr. 
Crt 

Calendaristice 
(DA/NU) 

Pe unități de învățare 
(DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA DA Balint Eva 

2 DA DA Bocskai Tunde 

3 DA DA Carabian-Denes Agnes 

4 DA DA Catalano Cristina 

5 DA DA Câmpan Monica- Oana 

6 DA DA Cont Ioana 

7 DA DA Dologa Diana 

8 DA DA Dragonici Garofiţa 

9 DA DA Giurgiuca Anamaria 

10 DA DA Hâlmu Rodica 

11 DA DA Liber Brigita 

12 DA DA Matei Irina 

13 DA DA Matei Livia 

14 DA DA Moțoc Ioana 

15 DA DA Ometita Emilia 

16 DA DA Pitea Crişan Adina 

17 DA DA Podina Dorina 

18 DA DA Pop Sorina 

19 DA DA Rad Aurora 

20 DA DA Rus Alexandra 

21 DA DA Sidor Maria 

22 DA DA Hulpea Daniela 

23 DA DA Someșan Nicoleta 

24 DA DA Spermezan Floare 

25 DA DA Ţăran Livia / Copil Alina 

26 DA DA Vălean Dora Izabela 

27 DA DA Veer Ildi 
28 DA DA Voica Alina 
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 Elaborare CDŞ/CDL 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
CDŞ/CDL 

 

Tip 
 

Clasa 
 

Disciplina/Modul 
 

Nr. ore 
 

Profesor 

 
1 

“Aleg să fiu 
sănătos ca să 

cresc frumos! “ 

Cu fișă 
de 

avizare 

 
I C 

Transdisciplinar 1ora/sapt 
 

Pitea Crisan 

Adina/CatalanoCristina 

 
2 

“Aleg să fiu 
sănătos ca să 

cresc frumos! “ 

Cu fișă 
de 

avizare 

 
II C 

Transdisciplinar 1ora/sapt 
 

Moțoc Ioana / Hulpea 

Daniela 

 
3 

“Aleg să fiu 
sănătos ca să 

cresc frumos! “ 

Cu fișă 
de 

avizare 

 
III C 

Transdisciplinar 1ora/sapt 
 

Matei Livia / Pop 

Sorina 

 
4 

 

Educație 

financiară 

Fără 
fișă de 

avizare 

 
IV C 

Transdisciplinar 1ora/sapt  
Florean Smaranda 

 

 Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare 

 
Nr. 
Crt 

 

Integral (DA/NU) 
 

Ritmic (DA/NU) 
 

Profesor 

1 DA DA Balint Eva 

2 DA DA Bocskai Tunde 

3 DA DA Carabian-Denes Agnes 

4 DA DA Catalano Cristina 

5 DA DA Câmpan Monica- Oana 

6 DA DA Cont Ioana 

7 DA DA Dologa Diana 

8 DA DA Dragonici Garofiţa 

9 DA DA Giurgiuca Anamaria 

10 DA DA Hâlmu Rodica 

11 DA DA Hulpea Daniela 

12 DA DA Liber Brigitta 

13 DA DA Matei Irina 

14 DA DA Matei Livia 

15 DA DA Moțoc Ioana 

16 DA DA Ometita Emilia 

17 DA DA Pitea Crişan Adina 

18 DA DA Podina Dorina 

19 DA DA Pop Sorina 

20 DA DA Rad Aurora 

21 DA DA Rus Alexandra 

22 DA DA Sidor Maria 

23 DA DA Someșan Nicoleta 

24 DA DA Spermezan Floare 
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25 DA DA Ţăran Livia / Copil Alina 

26 DA DA Vălean Dora Izabela 

27 DA DA Veer Ildi 
28 DA DA Voica Alina 

 

 Evaluarea elevilor 

 
Nr. 
Crt 

Notare ritmică 
(DA/NU) 

Lipsa notării 
ritmice (DA/NU) 

 

Profesor 

1 DA  Balint Eva 

2 DA  Bocskai Tunde 

3 DA  Carabian-Denes Agnes 

4 DA  Catalano Cristina 

5 DA  Câmpan Monica- Oana 

6 DA  Cont Ioana 

7 DA  Dologa Diana 

8 DA  Dragonici Garofiţa 

9 DA  Giurgiuca Anamaria 

10 DA  Hâlmu Rodica 

11 DA  Hulpea Daniela 

12 DA  Liber Brigitta 

13 DA  Matei Irina 

14 DA  Matei Livia 

15 DA  Moțoc Ioana 

16 DA  Ometita Emilia 

17 DA  Pitea Crişan Adina 

18 DA  Podina Dorina 

19 DA  Pop Sorina 

20 DA  Rad Aurora 

21 DA  Rus Alexandra 

22 DA  Sidor Maria 

23 DA  Someșan Nicoleta 

24 DA  Spermezan Floare 

25 DA  Ţăran Livia / Copil Alina 

26 DA  Vălean Dora Izabela 

27 DA  Veer Ildi 
28 DA  Voica Alina 
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Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţi şi instrumente de evaluare 
 

 
 

 
 

 
Nr. 

Crt 

Teste de 
evaluare iniţiale 

însoțite de 

bareme de 

corectare şi 

matricea de 

specificaţii 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

formative 

(DA/NU) 

 

 
Teste de 

evaluare 

sumative 

(DA/NU) 

 

 
 

Fişe de 

lucru 

(DA/NU) 

 
 

 
Proiecte 

(DA/NU) 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA DA DA DA Balint Eva 

2 DA DA DA DA DA Bocskai Tunde 

3 DA DA DA DA DA Carabian-Denes 

Agnes 

4 DA DA DA DA DA Catalano Cristina 

5 DA DA DA DA DA Câmpan Monica- 

Oana 

6 DA DA DA DA DA Cont  Ioana 

7 DA DA DA DA DA Dologa Diana 

8 DA DA DA DA DA Dragonici Garofiţa 

9 DA DA DA DA DA Giurgiuca Anamaria 

10 DA DA DA DA DA Hâlmu Rodica 

11 DA DA DA DA DA Hulpea Daniela 

12 DA DA DA DA DA Liber Brigitta 

13 DA DA DA DA DA Matei Irina 

14 DA DA DA DA DA Matei Livia 

15 DA DA DA DA DA Moțoc Ioana 

16 DA DA DA DA DA Ometita Emilia 

17 DA DA DA DA DA Pitea Crişan Adina 

18 DA DA DA DA DA Podina Dorina 

19 DA DA DA DA DA Pop Sorina 

20 DA DA DA DA DA Rad Aurora 

21 DA DA DA DA DA Rus Alexandra 

22 DA DA DA DA DA Sidor Maria 

23 DA DA DA DA DA Someșan Nicoleta 

24 DA DA DA DA DA Spermezan Floare 

25 DA DA DA DA DA Ţăran  Livia  /  Copil 

Alina 

26 DA DA DA DA DA Vălean Dora Izabela 

27 DA DA DA DA DA Veer Ildi 

28 DA DA DA DA DA Voica Alina 
 

XII. ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR 

 
 Acţiuni  întreprinse  în  sprijinul  elevilor  cu  ritm  lent  de  învăţare  sau  cu  dificultăţi  în 

dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 
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Nr. 

Crt 

Realizarea de 
materiale de 

învăţare 

diferențiate care 

să permită 

elevilor învățarea 

în ritm propriu 

(DA/NU) 

Elaborarea de fişe 

de lucru pentru 

formarea 

deprinderilor 

necesare dobândirii 

competenţelor 

disciplinei 

(DA/NU) 

 
 
 

Enumeraţi alte 

instrumente 

 
 
 
 

Profesor 

1 DA DA  Balint Eva 

2 DA DA  Bocskai Tunde 

3 DA DA  Carabian-Denes Agnes 

4 DA DA  Catalano Cristina 

5 DA DA  Câmpan Monica- Oana 

6 DA DA  Cont Ioana 

7 DA DA  Dologa Diana 

8 DA DA  Dragonici Garofiţa 

9 DA DA  Giurgiuca Anamaria 

10 DA DA  Hâlmu Rodica 

11 DA DA  Hulpea Daniela 

12 DA DA  Liber Brigitta 

13 DA DA  Matei Irina 

14 DA DA  Matei Livia 

15 DA DA  Moțoc Ioana 

16 DA DA  Ometita Emilia 

17 DA DA  Pitea Crişan Adina 

18 DA DA  Podina Dorina 

19 DA DA  Pop Sorina 

20 DA DA  Rad Aurora 

21 DA DA  Rus Alexandra 

22 DA DA  Sidor Maria 

23 DA DA  Someșan Nicoleta 

24 DA DA  Spermezan Floare 

25 DA DA  Ţăran Livia / Copil Alina 

26 DA DA  Vălean Dora Izabela 

27 DA DA  Veer Ildi 
28 DA DA  Voica Alina 

 

 Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă: 
 

Nr. 

Crt 

Pregătire pentru 

olimpiadă și 

concursuri 

(DA/NU) 

 

Probleme şi teste 

suplimentare 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA Ore de consultații 
cu elevii care 

participă la 

concursul ”Și eu 

vreau                 la 

Giurgiuca Anamaria 
Matei Irina Podina 

Dorina Spermezan 

Floare 
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   olimpiadă!”  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
 

 
 

 Colaborarea membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor: 

 
Nr. 

Crt 
Telefonic 

(DA/NU) 
Ședinţe cu părinţii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi alte modalităţi 
 

Profesor 

1 DA DA Consiliere parinti Balint Eva 

2 DA DA Consiliere parinti Bocskai Tunde 

3 DA DA Consiliere parinti Carabian-Denes 

Agnes 

4 DA DA Consiliere parinti Catalano Cristina 

5 DA DA Consiliere parinti Câmpan Monica- 

Oana 

6 DA DA Consiliere parinti Cont Ioana 

7 DA DA Consiliere parinti Dologa Diana 

8 DA DA Consiliere parinti Dragonici Garofiţa 

9 DA DA Consiliere parinti Giurgiuca 

Anamaria 

10 DA DA Consiliere parinti Hâlmu Rodica 

11 DA DA Consiliere parinti Hulpea Daniela 

12 DA DA Consiliere parinti Liber Brigitta 

13 DA DA Consiliere parinti Matei Irina 

14 DA DA Consiliere parinti Matei Livia 

15 DA DA Consiliere parinti Moțoc Ioana 

16 DA DA Consiliere parinti Ometita Emilia 

17 DA DA Consiliere parinti Pitea Crişan Adina 

18 DA DA Consiliere parinti Podina Dorina 

19 DA DA Consiliere parinti Pop Sorina 

20 DA DA Consiliere parinti Rad Aurora 

21 DA DA Consiliere parinti Rus Alexandra 

22 DA DA Consiliere parinti Sidor Maria 

23 DA DA Consiliere parinti Someșan Nicoleta 

24 DA DA Consiliere parinti Spermezan Floare 

25 DA DA Consiliere parinti Ţăran Livia / Copil 

Alina 
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26 DA DA Consiliere parinti Vălean Dora 

Izabela 

27 DA DA Consiliere parinti Veer Ildi 
28 DA DA Consiliere parinti Voica Alina 

 
 
 
 

 Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev : 
 

Nr. 

Crt 

Participarea la 
şedinţe cu 

părinţii 

(DA/NU) 

Discuţii cu 
profesorii şi 

părinţii 

(DA/NU) 

 

Aplicarea de 

chestionare 

(DA/NU) 

Colaborare cu 
psihologul 

şcolii 

(DA/NU) 

 

Enumeraţi 

alte 

modalităţi 

 

 
Profesor 

1 DA DA DA DA  Dragonici Garofiţa 

2 DA DA DA DA  Balint Eva 

3 DA DA DA DA  Catalano Cristina 

4 DA DA DA DA  Pitea Crişan Adina 

5 DA DA DA DA  Cont Ioana 

6 DA DA DA DA  Dologa Diana 

7 DA DA DA DA  Rad Aurora 

8 DA DA DA DA  Bocskai Tunde 

9 DA DA DA DA  Moțoc Ioana 

10 DA DA DA DA  Simon Daniela 

11 DA DA DA DA  Someșan Nicoleta 

12 DA DA DA DA  Ometita Emilia 

13 DA DA DA DA  Voica Alina 

14 DA DA DA DA  Carabian-Denes 

Agnes 

15 DA DA DA DA  Matei Livia 

16 DA DA DA DA  Pop Sorina 

17 DA DA DA DA  Sidor Maria 

18 DA DA DA DA  Ţăran Livia 

19 DA DA DA DA  Iakab Ibolya 

20 DA DA DA DA  Rus Alexandra 

21 DA DA DA DA  Câmpan Monica- 

Oana 

22 DA DA DA DA  Hâlmu Rodica 

23 DA DA DA DA  Giurgiuca Anamaria 

24 DA DA DA DA  Veer Ildi 
25 DA DA DA DA  Matei Irina 

26 DA DA DA DA  Podina Dorina 

27 DA DA DA DA  Spermezan Floare 
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XIII.MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
 Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii. 

 
 

 
 

Nr. 

crt 

Participarea la 
activitățile 

comisiei 

metodice 

(conform 

planificării) 

DA/NU 

 
Implicarea în 

acțiuni de 

asigurare a 

calității 

DA/NU 

 
Activitatăți și 

responsabilități în 

comisii, la nivelul 

școlii 

(Enumerare) 

 

Activiăți și 

responsabilități 

la nivelul 

comisiilor ISJ 

BN 

(Enumerare) 

Participare la 
activități CCD 

și cercuri 

pedagogice 

 
 

 
Profesor 

1 DA DA ------ ------ DA Balint Eva 

2 DA DA ----- ----- Resp.cerc 
pedag. 

Bocskai 

Tunde 

3 DA DA ------ ------ DA Carabian- 

Denes Agnes 

4 DA DA  

------ 
Metodist ISJ 

BN 

Resp.cerc 
pedag. 

Catalano 

Cristina 

5 DA DA ------ ------ DA Câmpan 

Monica- 

Oana 

6 DA DA ------ ------ DA Cont Ioana 

7 DA DA  

------ 
 

------ 
DA Dologa 

Diana 

8 DA DA  

------ 
 

------ 
DA Dragonici 

Garofiţa 

9 DA DA ------ ------- DA Giurgiuca 

Anamaria 

10 DA DA ------- Consiliul 
consultativ 

ISJ BN 

DA Hâlmu 

Rodica 

11 DA DA -------- -------- DA Hulpea 

Daniela 

12 DA DA ------ ------ DA Liber 

Brigitta 

13 DA DA Dir. Adj. 
CNAM 

Consiliul de 

Admin. CNAM 

Consiliul 
consultativ 

ISJ BN 

DA Matei Irina 

14 DA DA -------- ------- DA Matei Livia 

15 DA DA ---- Metodist ISJ 
BN 

Resp.cerc 
pedag. 

Moțoc Ioana 

16 DA DA ------ ------ DA Ometita 

Emilia 

17 DA DA ------ ------ DA Pitea  Crişan 
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      Adina 

18 DA DA Comisie 
curriculum 

CEAC 

------ DA Podina 

Dorina 

19 DA DA Comisia pt. 

programe si 

proiecte 

educative 

------ DA Rad Aurora 

20 DA DA ------ ------ DA Rus 

Alexandra 

21 DA DA ------- ------ DA Sidor Maria 

22 DA DA ------ ------ DA Simon 

Daniela 

23 DA DA ------ ------ DA Someșan 

Nicoleta 

24 DA DA --------- --------- DA Spermezan 

Floare 

25 DA DA -------- -------- DA Ţăran Livia 

/ Copil Alina 

26 DA DA ---------- --------- DA Vălean Dora 

Izabela 

27 DA DA ----- --------- DA Veer Ildi 
28 DA DA ------ ------ DA Voica Alina 

 

 
 

 Responsabilități în cadrul școlii/ISJ-BN 

 
Nr. 
Crt. 

 

Denumire comisie 
Calitatea în comisie 

(responsabil/membru) 

 

Profesor 

 
 

 
1 

Consiliul de adiministrație 
Consiliul consultativ al ISJ-BN 

Comisia pentru control managerial intern 

Comisia pentru intocmirea orarului, a 

asigurării serviciului pe şcoală şi a 

suplinirilor 

membru 
membru 

vicepreședinte 

membru 

 
 

 
Matei Irina 

 

 
 

2 

 
Comisia pentru curriculum 

CEAC 

 
membru 

membru 

 

 
 

Podina Dorina 

 
 

3 

Comisia pentru dezvoltare profesionala și 
evoluție în cariera didactică 

Metodist al ISJ-BN 

Comisia pentru manuale şcolare 

membru 
 

 
 

membru 

 
 

Moțoc Ioana 

4 Metodist al ISJ-BN  Catalano Cristina 
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5 
Comisia de securitate şi sănătate în 
muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

 

membru 
 

Dragonici Garofița 

 
 

6 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea 
violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii 

 
 

membru 

 
 

Carabian-Deneș Agnes 

 

 
 

7 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea 
violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii 

Comisia paritară 

membru 
 
 
 
 

membru 

 

 
 

Hâlmu Rodica 

 

8 
Comisia   pentru   programe   şi   proiecte 
educative 

 

membru 
 

Rad Aurora 

10 Comisia pentru acordarea burselor şcolare membru Matei Livia 
 

11 
Comisia pentru acordarea rechizitelor 
şcolare 

 

membru 
 

Câmpan Monica 

 
 

12 

 

Comisia pentru site-ul şcolii si promovare 

media 

membru 

 
membru 

 
 

Giurgiuca Anamaria 

 

13 
Comisia pentru site-ul şcolii si promovare 
media 

membru  

Voica Alina 

 
 Lecţii şi referate susținute la nivelul catedrei, participare la simpozioane, publicații: 

 
 

Nr. 

crt 

 
Denumire activitate 

Tip (lecţie / 
referat, simpozion, 

articol) 

 
Profesor 

1. Conferința Internațională Educație. 
Reflecție. Dezvoltare, UBB Cluj-Napoca- 
moderator secțiuneChild Centered 
Competencies in Early Childhood Education 

Conferință 
internațională 

Catalano 
Cristina 

2. Conferința Internațională Child-Centred 
Competences  for  Early  Childhood, Early 
Childhood Education 

Conferință 
internațională 

Catalano 
Cristina 

3. Publicații: 
 învolumulAlternativaeducațională 

Step by Step. 
Abordăriteoreticeșipragmatice, 
Coord. Horațiu Catalano, ion 
Albulescu, edituraDidacticaPublishig 
House, București; 

 învolumulGhidulprofesorului din 

Publicații Catalano 
Cristina 
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 învățământulprimarsimultan, Coord. 
Horațiu Catalano, ion Albulescu, 
edituraDidacticaPublishig House, 
București; 

 Ascertaining Study Regarding Health 
Behaviour of Primary School 
StudentsînvolumulBUILDING 
BRIDGES – INNOVATION, 
ENTREPRENEURSHIP AND SOCIETY 

  

4. Revista ”Hogwarts Express News” , 2021 – 
Proiect Erasmus+ 

Publicație Matei Livia 
Pop Sorina 

5.  Conferința Națională „Provocările și 
oportunitățile instruirii digitale” 

 „Promovarea  imaginii  școlii”-articol 
publicat în revista „Esențial în 
educație” 

 Simpozion Național: „Școala Online” 

Coferință 
 

 
 

Articol 
 
 
 
 

Simpozion 

Rad Aurora 

6. ”Exemple  de  bune  practici  in  predarea- 
învăţarea online, la clasa pregătitoare” 

Cerc pedagogic Giurgiuca 
Anamaria 

7 Webinar –România-Arts Integration CCD BN Moțoc Ioana 

8  Ziua Educaţiei 

 Altfel de PremIEre 

școală Sidor Maria 

9  Conferinta nationala cu participare 
internationala: Terapia tulbururilor de limbaj 
și  comunicare-  resurse  material  si  virtuale, 
27.02. 2021 

 Conferinta international Solutii inovatoare in 
educatie, 27.05. 2021 

 Activitati de formare si perfectionare online: 
 Elevul tau este un geniu, 09.04. 2021 
 Tehnici de motivare a elevilor prin NLP, 17.03. 

2021 
 Inteligenta   emotionala   in   actul   de   predare, 

27.02. 2021 
 Captivează-ti  elevii  in  online  mai  ceva  ca  in 

clasa, 30.01. 2021-06-29 
 Metode  de  predare-  evaluare  de  succes  pe 

classroom și Teams, 16.01.2021 
 Cum sa ramanem puternici si echilibrati 

emotional in aceste vremuri, 14.01. 2021 

Online Voica Alina 
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10 ”Drag de carte” 
 
 
 

”Educație online fără hotare” 

Conf. națională 

Conf. 
transnațională 

Matei Irina 
Podina 

Dorina 

 
 
 
 

V.PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
 Proiecte și programe educative 

Nr. 
Crt. 

 

Denumirea proiectului/programului 
 

Clasa 
 

Data/luna 
 

Profesor 

 

1 
 

Oscar - șarpele hoinar 
Clasele 
primare 

 

sept-dec 
 

Învățătoare 

 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Aleg să fiu sănătos, ca să cresc frumos! 

 
 
 
 

IC, IIC, IID, 

IVC 

 

 
 
 
 

sept-iunie 

Catalano Cristina 
Conț Ioana 

Dologa Diana 

Moțoc Ioana 

Șimon Daniela 

Matei Livia 

Pop Sorina 

Pitea Crișan Adina 
 
 

3 

ABC-ul  emoțiilor-proiect dezvoltat de AGENŢIA 

NAŢIONALĂ ANTIDROG 

 
 

ID 

 
 

Mai 

 

Conț Ioana 

Dologa Diana 

Rad Aurora 

 
 
 
 
 
 

 
4 

Activități desfășurate în cadrul proiectului Erasmus 

+ ”Harry Potter and the case of the sick earth”: 

plantare puieți Pepiniera Sărata, plantare   ierburi 

aromatice; activitate în parteneriat cu Asociația 

RURALIS – utilizarea aplicației TrashOut; întâlniri 

în mediul virtual cu elevii și profesorii din tările 

participante în proiect; activități practice: 

confecționare semne de carte / magneți. 

 
 
 
 
 
 

 
IIIC 

 

 
 
 
 
 
 

Oct.- 

Iunie 

 
 
 
 

 
Matei Livia 

Pop Sorina 

Matei Irina 

Podina Dorina 

 
 
 
 

 
5 

 „Eminescienii” de la „Andrei 
Mureșanu”; 

 Proiectul „Micii sanitari”, în 
parteneriat cu Facultatea de 
Medicină, Cluj-Napoca 

   „Mari   și   mici,   o   singură   echipă”- 
activitate integrată (întreceri 

 
 
 
 

 
IIA 

 

 
 
 
 

Sept.- 

Iunie 

 
 
 
 

 
Rad Aurora 
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 sportive, drumeție, dezvoltare 
personală/ecologizare, gastronomie), 
la Pădurea Schulleward” 

   

 
 

 
6 

”Carnavalul Măștilor,, - participarea cu 
elevii la teatrul de păpuși ,”Spiridușul 
voinic”, la Palatul Culturii 

 
 

 
Preg. A 

 
 

 
Iunie 

 
 

 
Spermezan Floare 

7 Sebarea ABECEDARULUI I B Iunie Balint Eva 
 

 

8 

 Ziua basmului popular maghiar 
Sărbătoarea fărșangului 

 

 

II B 

 

30 sept 

 

 

Bocskai Tunde 

 

9 
 ”Felicitări absolvenților!” – festivitatea 

de absolvire a claselor primare 

 

IV C 
 

Iunie 
Câmpan Monica 

Rus Alexandra 

 
 
 
 
 
 

 
10 

-”Învăț  să  mănânc  sănătos!”-  activitate  on-line 
medic pediatru Monica Pop 

 
-”Un dulce sănătos”-activitate on-line în 
laboratorul de cofetărie 

 
-”Minte   sănătoasă   în   corp   sănătos!”-competiții 

sportive (parcul municipal) 

 
 
 
 
 
 

 
IIIC 

 
 

 
 
 
 
 
 

Moțoc Ioana 

Hulpea Daniela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 feb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rezultate cu elevii la concursurile educative 

 
Nr. 

Crt. 

 

Denumirea concursului 
 

Profesor 

1 ”Pe aripile poveștilor” Carabian-Denes Agnes 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Concursul Regional 
„Scrisori de mai”- 2 
premii II 

 Concursul Regional 
„Scrisori de mai”- 2 
mențiuni 

 Concursul  Național  de 
Matematică 
„LuminaMath”- 2 

 
 
 
 
 
 
 

Rad Aurora 
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 premii I/ 1 câștigător al 
taberei 

 Concursul  Național  de 
Matematică 
„LuminaMath”-             1 
premiu II 

 Concursul de poezie 
online- 1 premiu special 

 Olimpiada Digitală de 
mate „Brio  Challenge”- 
1 premiu I 

 Concursul Județean 
„Noaptea Cercetătorilor 
Europeni 2020”, 
secțiunea „Reciclare 
Creativă”-1 mențiune 

 Concursul Național 
„Amândoi     în     aburul 
pâinii”-1 premiu II 

 

 

 
 

3 

 Concursul 
Szavakszárnyán 

 Concursul 
Számokszárnyán 

 
 

Balint Eva 

Bocskai Tunde 

4  Lumina Math Sidor Maria 
 

 
 

5 

 Mărțișorul norocos 
 Soarele și planeta 

albastră 
 În pas cu Eminescu 

 

 
 

Voica Alina 

 

6 
 Copilăria-o lume 

fermecată 

Matei Irina 

Podina Dorina 
 

 
 

 Acțiuni de voluntariat 

Nr. 
Crt. 

Activitate 
desfăşurată 

Locul 
desfăşurării 

 

Data 
 

Profesor 

1 
 

Târgul de Purici 
 

Pietonal 
 

Oct 
 

Hâlmu Rodica 

 
 

2 

 

Atelier ”Emoții, 

creativitate și joc”, 

Centrul 
Comunitar 

pentru Tineret 

Bistrița – 

1 iulie -13 

august 2021 

 
Matei Livia 

Pop Sorina 



117 
 

 

 

 

3 

Acțiune de 
ecologizare 

 

Pădurea 

Schulleward 

 

iunie, 

2021 

 

 

Rad Aurora 

 
 
 

 
4 

Acțiune caritabilă 
pentru ajutorarea 
unor copii 
proveniți din 
medii 
dezavantajate 

 
 
 

 

școală 

 

 
 
 

Decembrie 

 

 
Giurgiuca 

Anamaria 

Vălean Dora 

Izabela 

 
 

5 

 

,,Stiu! Pot! Vreau! 
Reușesc!,, 

Școala 
Gimnazială 

Nicolae Iorga - 

Bacău. 

  
 

Voica Alina 

 

 
 

 Parteneriate încheiate 

Nr. 
Crt. 

 

Partenerul 
 

Durata 
 

Profesor 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 UBB, Facultatea de Educațiefizicăși Sport, 
ExtensiaUniversitară, Bistrița 

 SEPIA Print, Bistrița; 

 TrupaSclipirici, Bistrița; 

 Stațiunea  de  cercetare-dezvoltarepentrupomicultură, 
Bistrița; 

 Asociația OM, OrașulMariei; 

 ȘcoalaGimnazială Andrei Șaguna, Deva; 

 AsociațiaCentrulpentruEducațieșiDezvoltareProfesion 
ală, Step by Step, București. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 an 

 
 
 
 

 
Catalano 

Cristina 

Pitea Crișan 

Adina 

 

2 
 

ISJ Sălaj 
 

1 an 
Bocskai 
Tunde 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

Palatul Culturii 

Trupa de teatru 

 

 
 
 
 
 

1 an 

Someșan 
Nicoleta 

Ometiță 

Emilia 

Matei Irina 

Podina 

Dorina 

Spermezan 

Floare 
 

 
 

4 

 

 
 

Romsilva 

 

 
 

1 an 

Matei Livia 
Pop Sorina 

Matei Irina 

Podina 

Dorina 

5 -Primăria Mun. Bistrița 1 an Moțoc Ioana 
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 -Selgros Bistrița 
-S.C. Sepia Print Bistrița 

 Hulpea 
Daniela 



 Promovarea imaginii şcolii 

Nr. 
Crt. 

 

Activitate desfăşurată 
Locul 

desfăşurării 

 

Data 
 

Profesor 

 

 
 
 
 

1 

 

Activități în cadrul 
proiectului finanțat de 
Primăria Bistrița- Aleg să fiu 
sănătos,  ca  să cresc 
frumos! 

 

 
 
 
 

școală 

 

 
 
 
 

Noiembrie 

Catalano Cristina 

Conț Ioana 

Dologa Diana 

Moțoc Ioana 

Șimon Daniela 

Matei Livia 

Pop Sorina 

Pitea Crișan Adina 
 
 

2 

Articole în presa locală 

(proiect Erasmus+) 

  
 

Oct.-Iunie 

Matei Livia 
Pop Sorina 

Matei Irina 

Podina Dorina 
 
 
 

 

3 

”Carnavalul Măștilor,, - 
participarea cu elevii la 
teatrul de păpuși 
”Spiridușul voinic”, 

 
 

 

Palatul 
Culturii 

 
 
 

 

Iunie 

 
 
 

 

Spermezan Floare 

 
 
 
 
 

 
4 

Organizarea fazei 
județene a concursurilor: 

„SZAVAK SZÁRNYÁN, 

SZÁMOK SZÁRNYÁN, 

MESÉK SZÁRNYÁN, 

SZELEK SZÁRNYÁN” cls. II- 

IV, cuprins în Calendarul 

Concursurilor Naţionale 

Şcolare. 

 
 
 
 
 

 

online 

 
 
 
 
 

 
Mai-Iunie 

 
 
 
 
 

 
Balint Eva 

 
 

 
5 

 Revista clasei ”Irka- 
firka” 

 Școala părinților – 
activitate online 

 

 

școală 
online 

 
 

 
Mai-Iunie 

 
 

 
Bocskai Tunde 
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IX.  ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE: 
 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a fost validata la inceputul anului scolar 2020-2021 

si a avut urmatoarea componenta: 

1.   LUNGU IUDIT - responsabil 

2.   CURTUIUŞ OLTIŢA 

3.   MACARIE  DOINA 

4.   POP  ELENA 

5.   NEAMȚIU EUGEN ALEXANDRU 

6.   PODINĂ  DORINA - sindicat 

7.   MUȘDAR  ALINA –părinte 

8.   FLORE DANIEL 

9.   ȘTEOPAN ANGELA- reprezentant Consiliul local al municipiului Bistriţa 

 
Sub coordonarea doamnei Lungu Iudit, membrii comisiei  au colaborat permanent în vederea 

rezolvării tuturor sarcinilor care au fost stabilite la începutul anului scolar. 

Prin toate activitatile planificate si realizate pe baza strategiei de evaluare, prin elaboraea de chestionare 

pentru parinti, elevi si personalul didactic si nedidactic,  prin elaborarea documentelor calitatii, CEAC a 

contribuit, atat la imbunatatirea calitatii procesului didactic cat si a celorlalte elemente care participa la 

calitatea invatamantului. 

Activitatea comisiei a avut in vedere urmatoarele puncte principale in acest an scolar. 
 

Elaborarea Raportului anual de evaluare interna pe anul scolar 2019-2020 (RAEI) 

Elaborarea Planului operational CEAC pe baza Strategiei de evaluare interna a calitatii pe anul scolar 

pe care-l analizam 2019/2020. 

Intocmirea documentelor comisiei CEAC pentru anul scolar 2020-2021. 

Elaborarea si prelucrarea chestionarelor pentru elevi, parinti, profesori, personal auxiliar, agenti 

economici. 

Identificarea prioritatilor in realizarea unui proces didactic calitativ superior. 

Implicare si colaborarea cadrelor didactice la nivel de catedra si unitate scolara in vederea obtinerii 

unor rezultate remarcabile la invatatura, atat la invatatura cat si in diverse activitati extracurriculare 

(proiecte educationale). 

Realizarea mai multor simulari de examen la clasele terminale cu scopul 

evidentierii elevilor capabili de reusita la examen. 

Utilizarea constanta a metodelor didactice moderne in scopul atragerii elevilor si a cresterii motivatiei 

pentru invatare (jocuri de rol, filme didactice, postere, imagini video, prezentare Power Point) 

Identificarea elevilor cu posibilitati intelectuale reduse la fiecare materie si 

utilizarea lucrului diferentiat, in cadrul fiecarei ore de curs. 

Identificarea metodelor si mijloacelor de atragere a elevilor pentru realizarea unui act didactic de 

calitate. 

Atragerea elevilor in activitati extracurriculare, perticiparea la  olimpiade scolare 

si diverse concursuri in vederea cresterii prestigiului colegiului. 

Realizarea unor programe de pregatire suplimentara a elevilor in scopul obtinerii unor rezultate 

satisfacatoare, atat la clase cat si la examenele nationale. 

Identificarea posibilitatilor de realizare a unor proiecte educative cu finantare 

extrabugetara, atragerea de parteneri si implementarea acestora pentru obtinerea unor schimburi de 

experienta benefice. 

Derularea de activitati in cadrul parteneriatelor stabilite cu diversi parteneri in 

vederea largirii orizontului dec canoastere in randul elevilor. 
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Dotarea salilor de clasa cu videoproiector si laptop la fiecare catedra din cadrul ariilor curriculare in 

vederea modernizarii procesului instructiv educativ. 

Pentru anul scolar 2019/2020, aplicatia RAEI a fost modificata, noutatile 

constand in faptul ca documentele scolii sunt introduse in aplicatie sub diferite forme ( xls, pdf, word, 

etc); 
 

 

Se impune aplicarea unui numar mai mare de chestionare elevilor, parintilor, cadrelor 

didactice,  personalului didactic auxiliar care sa permita identificarea necesitatilor fiecaruie dintre 

beneficiari, astfel se pot stabili masuri de imbunatatire a intregului proces instructiv educativ. 

 
X. EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT: 

 

Prin programul managerial s-au propus masuri privind ridicarea calitatii demersului didactic. 

Prin cunoasterea de catre toti profesorii a Metodologiilor aferente Legii Educației 

Nationale, dezbaterea lor in consiliul profesoral si in comisiile metodice. 

Planificarea calendaristică s-a facut respectand planificarile si instructiunile 

Ministerului si Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita Nasaud. 
 

In colectivele de catedra s-a discutat modul intocmirii planificarilor, a schitelor, a proiectelor 

didactice, a planurilor de lectie, a planurilor remediale si a portofoliilor. 

S-a intocmit la fiecare comisie metodica Planul de activitati ce a vizat domeniul 

curriculum-ului, domeniul formarii continue si domeniul evaluarii. 

Prin asistentele la ore ale directorilor si sefilor de comisii metodice s-a constatat ca materia a fost 

predata conform planificarii cu respectarea continutului stiintific. 

S-au aplicat teste initiale la fiecare disciplina si rezultatele obtinute au fost 

discutate in comisiile metodice, unde s-au stabilit planuri si masuri de imbunatatire, planuri remediale. 

Este necesar sa insistam pe instruirea diferentiata a elevilor, folosindu-se mijloace 

de invatamant, materiale didactice, etc. 

Monitorizarea de catre sefii de catedra a cadrelor didactice cu putina experienta la catedra. 

 
Fenomenul regresului scolar, al corigentelor si al mediocritatii se interpreteaza din doua perspective: 

ca forma de manifestare la nivel individual 

 
ca fenomen de masa, fiind determinat de: 

dezinteres din partea elevului 

comunicare deficitara a parintelui cu dirigintele si profesorii clasei 

dificultatile de adaptare la noile tipuri de cerinte depasesc uneori capacitatea de asimilare si 

intelegere a elevilor. 

supraincarcarea programelor. 

conditiile materiale precare de care dispun numeroase familii care au copii in scoala. 

numarul mare de absente la invatamanul obligatoriu, chiar daca 

sunt motivate. 

 
Masuri: 

Monitorizarea numarului de absente zilnic pe clase: 

Instiintarea lunara a parintilor 

Aplicarea sanctiunilor conform Regulamentului de organizare si functionare a institutiei de 

invatamant preuniversitar 

Colaborarea cu familia elevului 

Intalniri periodice cu parintii 
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XI. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVA  
 

Desfasurarea procesului instructiv educativ 

 
Calitatea proiectarii didactice analiza pe discipline activitatea comisiilor metodice in anul scolar 

2020-2021 s-a desfasurat conform Planului managerial al fiecarei catedre intocmit in conformitate cu 

Planul managerial al scolii si avand ca punct de plecare modalitatile de proiectare a activitatilor 

didactice specifice fiecarei discipline, stabilite la consfatuirile cadrelor didactice din septembrie 2020. 

In baza modelelor de planificari specifice fiecarei discipline toate cadrele didactice au intomit 

propriile proiectari anuale si semestriale. Proiectarea didactica a 

fost realizata respectandu-se currculumul national , acordand prioritate indeplinirii obiectivelor de 

referinta, competentelor si mijloacelor de realizare a acestora. 

 
Catedrea de Limba si literatura romana  - la nivelul catedrei s-a realizat proiectarea pe unitati de invatare 

respectandu-se cerintele Reformei in invatamant, al programelor scolare ca parte a curriculumului 

national si a modelelor prezentate in Ghidul metodologic . Planificarile anuale si semestriale au fost 

elaborate de toti profesorii din catedra dupa ce au fost dezbatute programele scolare si analizate 

manualele alternative, pentru o obtiune in concordanta cu nivelul claselor, pentru eficienta utilizarii lor, 

pentru realizarea obiectivului central insusirea limbii ca mijloc de exprimare si de comunicare 

in societate, cultivarea la elevi a gustului estetic in domeniul literaturii pentru dezvoltarea profilului 

moral, al personalitatii complexe. 

Analiza activitatii desfasurate confom Planului managerial a evidentiat faptul ca s-a realizat 

obiectivele generale:utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea si recepatera mesajelor 

in diferite situatii de comunicare, folosirea instrumentelor de analiza stilistica si structurala a diferitelor 

texte literare si nonliterare, formarea abilitatilor de analiza morfo-sintactica, argumentarea in scris si 

oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. 

Materia proiectata pe unitati de invatare( parte a curriculumului national) respectand obiectivele 

si competentele specifice, permanenta preocupare in vederea asigurarii continutului stiintific, instructiv 

si educativ, al defasurarii activitatilor cu accent pe rolul reglator al achizitiilor elevilor in plan formativ, 

selectarea manualelor scolare alternative, in functie de modul in care profesorii si-au propus sa 

organizeze instruirea, disciplinele optionale care vin si completeaza activitatile, un nou si eficient sistem 

de evaluare ce permite un raport just intre itemii si standardele curriculare/descriptori de performanta, in 

scopul obtinerii de rezultate bune la concursuri . 

 
Catedra de limbi moderne - au fost intocmite riguros si la timp planificarile calendaristice, atat pentru 

orele din trunchiul comun si curriculum-ul diferentiat ( clasele de uman) cat si pentru clasele din 

curriculum-ul la decizia scolii, specific claselor  de intensiv engleza. Programele pentru clasele cu 

curriculm diferentiat si la decizia scolii au fost avizate de catre inspectorul de specialitate materia a fost 

planificata pe unitati de invatare, insistandu-se pe folosirea mijloacelor si materialelor auxiliare, 

adecvate manualelor alternative. 

 
Catedrele de stiinte socio-umane (istorie, geografie, religie si stiinte socio-umane) 

Proiectarea activitatii didactice s-a realizat sub indrumarea primita la Consfatuirile din 

septembrie respectand  reglementarile privind proiectarea si evaluarea.Activitatile planificate au urmarit 

corelarea obiectivelor catedrei cu obiectivele scolii, ale 

curriculum- ului  national si la decizia scolii.Proiectarea si activitatea didactica concreta au relevat 

structurarea  judicioasa a materiei, formularea de obiective operationale centrate pe activitatea elevului. 



122 
 

Catedrele de matematica si informatica: 

Si-a propus ca obiectiv formarea si dezvoltarea capacitatii elevului de a reflecta asupra lumii 

inconjuratoare , de a concepe si a rezolva probleme, de-a forma o gandire logica si structurata de a 

inzestra pe elev cu cunostinte suficiente si atitudini necesare integrarii profesionale. Si  aici planificarile 

anuale si semestriale au fost intocmite in conformitate cu programele scolare in vigoare, cu cerintele 

invatamantului respectandu- se toate obiectivele si competentele pe unitati de invatare.Prin dezbateri 

profesorii de matematica si informatica au cautat sa gaseasca cele mai adecvate mijloace, metode si 

procedee de prezentare si diversificarea problemelor si exercitiilor pe fiecare capitol, cu scopul integrarii 

cu rezultate bune a unor cerinte accesibile puterii de intelegere a elevilor. 

 
Catedrele de stiinte ale naturii (fizica, chimie, biologie) 

Proiectarea activitatilor catedrei a avut ca suport obiectivele propuse in Planul managerial: 

sporirea eficientei procesului instructiv- educativ in raport cu cerintele reformei, imbunatatirea 

performantei scolare , asigurarea bazei didactico-materiale si cresterea functionalitatii acesteia, 

perfectionarea metodico-stiintifica a cadrelor didactice, cresterea aportului activitatilor extracurriculare 

la formarea complexa a personalitatii elevului. La toate disciplinele din aceasta catedra au fost eleborate 

programe pentru disciplinele optionale, programe care au primit avizul I.S.J Bistrita. 

Si-au propus ca obiective majore ridicarea calitatii activitatii didactice, optimizarea bazei 

didactico-materiale, cresterea eficientei activitatilor cu elevii si a 

performantei. Au fost atinse obiective de referinta ca: cunoasterea si intelegerea fenomenelor fizice, 

biologice si chimice, dezvoltarea capacitatii de experimentare si explorare prin experimente, dezvoltarea 

capacitatii de analiza si rezolvare de probleme. 

 
Catedrele de educatie fizica, educatie muzicala si educatie plastica 

Si-a proiectat activitatea didactica in concordanta cu instructiunile specifice acestor discipline, 

ancordandu-se  la obiectivele pe care scoala si le-a propus in Planul managerial. S-a remarcat, pe langa 

intocmirea corecta a documentelor de proiectare conform curriculum-ui national si grija deosebita a 

valorificarii potentialului elevilor spre performanta scolara . 

 
Concordanta dintre curriculum-ul national si oferta educationala a unitatii 

Oferta educationala  a Colegiului pentru anul scolar 2020-2021 a fost elaborată si in acest an 

scolar din luna martie, bazandu-se atat pe curriculum-ul national dar si traditia liceului, stabilind un 

echilibru intre continuitate si modernizare in raport cu cerintele societatii. 

Oferta  educationala a fost prezentata partenerilor educationali care au fost informati cu privire la baza 

materiala si didactica, resursele umane care asigura formarea si afirmarea personalitatii complexe a 

tanarului, ci si la rezultatele scolii in pregatirea elevilor, la posibilitatile de manifestare a personalitatii 

elevului. 

Oferta educationala a liceului propune discipline optionale care respecta obiectivele generale si specifice 

invatamantului liceal, in deplina concordanta cu curriculum-ul national, cat si oferta curriculara si 

extracurrculara pentru fiecare nivel de invatamant. 

 
Curriculum-ul la decizia scolii reprezinta o componenta importanta a curriculum-ului  constand 

dintr-un pachet de discipline oferite de scoala spre studiul elevilor care ofera identitate unitatii noastre 

scolare. 

Prin aceasta oferta curriculara se asigura cadrul necesar sustinerii unor performante diferentiate 

raspunzand astfel unor nevoi si interese specifice de invatare ale elevilor.Numarul de ore alocat 

disciplinelor din cadrul curricum-ului la decizia scolii este precizat prin planul cadru, dar oferta scolii 

vine in intampinarea dorintei elevilor de a-si adancii specializarea, tinand cont insa si de resursele 

materiale si umane ale scolii. 
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Curriculumul la decizia scolii, parte integranta a caracteristicii pozitive 

- asigurarea cadrului necesar sustinerii unor performante diferentiate 

- raspunde unor nevoi si interese specifice de invatare ale elevilor 

- mareste sansele elevilor de integrare sociala si profesionala 

- poate fi adaptat resurselor materiale si umane ale scolii 

- poate fi adaptat nivelului  de pregatire a elevilor 

- ofera cadrelor didactice sansa de a-si exercita dreptul la libera initiativa profesionala 

- ofera elevilor si cadrelor didactice posibilitatea de a realiza conexiuni intre disciplinele 

diferitelor arii curriculare 

Consiliul pentru curriculum  a  dezbatut si avizat disciplinele optionale oferite de profesorii 

liceului, programele nationale sau cele personale si Consiliul de Administratie a aprobat lista finala 

conform  metodologiei pentru anul scolar 2020-2021. 
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XII.ACTIVITATEA EDUCATIVA IN ANUL SCOLAR 2020-2021: 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE PE ŞCOALĂ 
 
 
 
 

Secţiunea 2 Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 
 

 
 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE PE ŞCOALĂ 

An școlar 2020-2021 

Nr. 

crt 

. 

Denumirea 

proiectului 

Domeniul Coordonator Grup ţintă Perioada de 

implementare 

Parteneri 

1 Reporteri de liceu - 
jurnaliști pentru 

centenar 

Jurnalism Prof. Aurelia 
Hiruța 

Elevi de liceu , Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. 

Mureșanu” 

2 Reporter de liceu Jurnalism Prof. Aurelia 
Hiruța 

Elevi de liceu , Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. 

Mureșanu” 

3 Vreau să trăiesc 
sănătos 

Interdisciplin 
ar 

Prof. Anamaria 
Giurgiucă/ prof. 

Livia Țăran 

Elevii claselor II și 
III A 

, Părinți 

4 „Împreună 
învățăm!” 

Interdisciplin 
ar 

Prof. Maria 
Mureșan/ prof. 

Crina Peter 

60 de elevi din 
clasele a VII- a și 

a XI- a din CNAM 

, Biblioteca 
școlii Școala 

gimnazială nr. 

4 BN 

Părinți 

5 Mesaj de centenar Identitate 
naţională 

Prof. Angela 
Colțea 

Elevii clselor V - 
VIII 

, Biblioteca 
școlii 

Părinți 

6 Sărbătoare pentru 
minte, inimă și 

literatură ediția a 

Cultură, 
literatură 

Prof. Irina Vlas Elevi din clasele 
IX, X, XI. 

 Biblioteca 
școlii 
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 IV-a      

7 „Uimește(-te) ! 
Citește!” 

Cultură Prof. Irina Vlas/ 
Prof. Venera 

Roth Gross 

Elevii si 
personalul scolii 

 Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. Mureșanu” 

C.N. „Șt. cel 

Mare”, Hîrlău, 

IS 

C.N.„Mircea 

cel Bătrân” 

Rm Vâlcea 

8 „File din istoria 
locală și națională” 

Istorie Prof. Mihaela 
Măierean /bibl. 

Nicoleta Butuza 

Elevii claselor IX 
E, F, X E, F, XI 

F,E 

 Biblioteca 
școlii 

Primăria 

Bistrița 

9 Colindele din satul 
meu 

Obiceiuri și 
tradiții 

Prof. Ileana 
Levai 

Elevi din clasele V 
- X secția 

maghiară 

 Șc. Gim. 
„Grigore 

Silași”Beclean 

Șc. Gim. Vița 

Șc.Gim. Matei 

Șc. Gim. 

Cireșoaia 

10 Clubul de lectură 

„Citesc deci 

exist!!!” 

Literatură Prof. Irina Vlas Elevi IX - XII  Cons. Ed. 

Nicoleta 

Butuza 

Editura Art 

11 Cartea o comoară Literatură Cont Ioana Elevii claselor a 

IV - a 
 Dragonici 

Garofița 

Nicoleta 

Butuza 

12 De dragul 
Neamului meu 

Cultural - 
artistic, 

literar 

Conț Ioana 
Dragonici 

Garofița 

50 de elevi, 2 
cadre didactice, 

părinți. 

 Profesori 
CNAM 

13 Graiul, portul, 
tradiția străbună. 

Etnografie si 
folclor 

Hâlmu Rodica Elevii clasei II D, 
părinși, bunici, 

comunitatea locală 

și județeană 

 Muzeul 
județean BN 

14 Gestiunea spatiului 
de tip I 

Educație 
civică 

Sidor Maria/ 
Coltescu 

Ramona 

Elevii claselor ID 
si X D 

 IPJ BN 

15 Un mediu curat 
pentru o viață 

sănătoasă 

Protecția 
mediului 

Preda Alincuța Elevi din CNAM, 
comunitatea locală 

 DJST BN 

16 Lumea profesiilor Orientare 
școlară și 

Preda Alincuța Elevi din CNAM, 
comunitatea locală 

 AJOFM BN 
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  profesională     

17. Pași în planificarea 
carierei 

Orientare 
școlară și 

profesională 

Cătinean 
Lăcrămioara/ 

Roth Gross 

Venera 

Elevi din CNAM,  Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. 

Mureșanu” 

18. 100 de ani de 
Matematică și 

Informatică 

Interdisciplin 
ar 

Goina Delia Elevi din CNAM,  Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. 

Mureșanu” 

19. Fugi de stres? 
Oprește-te la o 

pasiune 

Interdisciplin 
ar 

Cătinean 
Lăcrămioara/ 

Groza Claudia 

Elevi din CNAM,  Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. 

Mureșanu” 

Biblioteca 

Județeană 

20. Obiceiuri, tradiții, 
sărbători de iarnă. 

Cultural Cătinean 
Lăcrămioara/ 

Doina Macarie/ 

Levai Ileana 

Elevi din CNAM,  Biblioteca 
școlii 

Asociația de 

Părinți din CN 

„A. 

Mureșanu” 

Biblioteca 

Județeană 

 Activități  și  p roiect e ed u ca tive ext rașcolare an  școl ar 2020_2021 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

 
 

XIII. PARTENERIATE  EDUCATIONALE Colaborarea cu parintii 
 

Parintii  au un  statut aparte reprezentant principalul partener educational fiind si ei la fel de 

intersati de educatia prpriilor copii. Din acest motiv,colaborarea cu parintii se situeaza pe primul plan, 

ei fiind nu numai informati de performantele scolare ale elevilor, ci si de calitatea activitatilor 

desfasurate in scoala, de modul in care este finantata scoala si de modul in care sunt estimate resursele, 

realizand astfel o mai stransa legatura intre cadrele didactice, parinti si elevi.Colaborarea cu parintii se 

desfasoara dupa un regulament propriu si un plan managerial specific, parintii prin reprezentantii lor fac 

parte din Consiliul scolar al clasei si liceului si din Consiliul de Administratie. 

Asociatia Parintilor - organizatie cu personalitate juridica dispune de cont in banca, stampila si 

contabilitate proprie, cheltuielile fiin facute prin dispozitia acestuia. 
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Colaborarea cu Comunitatea locala 

Prin Planul managerial au fost stabilete strategii de colaborare a scolii cu Consiliul Local, care 

are reprezentanti  in Consiliul de administratie  al liceului si colaborarea scoala-Consiliu Local a condus 

la o judicioasa repartizare a fondurilor necesare bunei functionari  a unitatii scolare, intretinerii, 

igienizarii, efectuarii reparatiilor si modernizarii, bazei materiale care se impun pentru asigurarea bunei 

desfasurari a activitatii scolii. 

De asemenea Institutia primarului are un reprezentant in Consiliul de administratie al liceului, intreg 

patrimoniu al liceului (bunuri, cladiri, spatii didactice, terenuri) sunt ale Primariei si repartizate  spre 

administrare si folosire in gospodarire liceului printr-un  protocol. 

 
- asigurarea unor legaturi eficiente cu unitati de invatamant si asociatii din judet 

- implcarea I.S.J, a Primariei, a Consiliului local si al reprezentantilor parintilor in sustinerea si 

promovarea activitatilor scolare 

- implicarea profesorilor de specialitate in programe europene de formare 

- exercitiu aplicativ I.S.U. Evacuare in caz de incendiu 

- lectorate cu parintii- ore de consiliere cu parintii privind prevenirea abandonului scolar, 

prevenirea violentei in scoala etc. 

 
Colaborarea cu sindicatele 

Atat cu organizatiile sindicale din liceu, cat si cu sindicatele judetene, liceul nostru intretine 

relatii bune, fara sa fii fost in litigiu vreodata. 

Cadrele didactice din liceul nostru fac parte dinF.S.E. ”Spiru Haret”,  F.S.L.I si F.E.N. sindicate cu 

ajutorul carora au recuperat retinerile salariale din ultimii ani prin hotarari judecatoresti si alte drepturi 

salariale si nu numai, ajutoare financiare, bilete de odihna si tratament pentru cadrele didactice si 

personalul auxiliar si nedidactic. 
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XIV. RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI  DE SECURITATE  SI SANATATE IN MUNCA IN  

ANUL SCOLAR 2020-2021 
 

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 
1. Antal Attila - director adjunct - preşedinte 
2. Cociș Ana-Maria - laboratoare fizică 

3. Ţigăuan Iacob - laboratoare chimie 

4. Curtuiuş Oltiţa - laboratoare biologie 

5. Furedi Carmen Angela - laboratoare informatică liceu 

6. Copaciu Cristina Laura - laboratoare informatică gimnaziu 

7. Cira Viorica - cabinet geografie 

8. Manea Angelo - cabinet istorie 

9. Ciutan Vasile Brumărel - cabinet socio-umane 

10. Roth-Gross Venera Ioana - cabinet limbi moderne 

11. Goina Delia Candidia - cabinet matematică 

12. Oprea Mihaela - sala de sport mare liceu 

13. Nicolae Grigore - sala de sport mică liceu 

14. Sarkany Kinga - sala de sport gimnaziu 

15. Dragonici Garofiţa - profesor pt.înv.primar 

16. Şaişuc Dana - administrator patrimoniu 

17. Fogaraşi Ildiko Maria -tehnician 

18. Apolțan Sorin - muncitor 

19. Popa Ovidiu -muncitor 

19. Cocoară Ana - şef formaţie pază 

 
Activitatea Comitetului de Securitate si Sanatate in munca s-a concretizat inprocurarea fiselor de 

protectia muncii pentru tot personalul scolii si tabele cu elevii pe clase. 

 efectuarea instructajului  introductiv general pentru personalul nou angajat si instructajul periodic 

pentru restul personalului si completarea fiselor de 

 protectia muncii. 

 procurarea dosarelor medicale pentru tot personalul scolii. 

 efectuarea controlului medical de catre tot operonalul liceului si completarea dosarelor medicale. 

 procurarea materialelor necesare informarii si instruirii din punct de vedere al protectiei muncii. 

 elaborarea Planului de masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca pentru anul scolar 

precedent. 

 elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. 

- desemnarea prin decizii interne a persoanelor resonsabile cu verificarea instalatiilor 

electrice din scoala (Popa Ovidiu) instalatii termice din scoala (Parcea Cornel). 

- verificarea instalatiei si tablourilor electrice daca corespund normativelor de protectia 

muncii. 

 
XV.  ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

 

 RAPORT DE ACTIVITATE  

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 
Nume şi prenume: BUIDAN CAMELIA-GEORGETA 
Funcţia: Secretar sef 

Unitatea: Colegiul Naţional”Andrei Mureşanu” Bistriţa 
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In anul şcolar 2020-2021, am desfăşurat următoarele activităţi : 

 
  am  încheiat  34  contracte  de  muncă  pentru  cadrele  didactice  titulare/suplinitoare    şi  le-am 

înregistrat în registrul de evidenţă a salariaţilor, am    actualizat  baza de date REVISAL cu toţi 

angajaţii(încetări, suspendări, reactualizări contracte de muncă) şi am trimis-o la I.T.M. B-N; 

  am întocmit proiectul de încadrare/ repartiţia de ore anuală, conform machetei solicitată de 

M.E.N.; 

 am  întocmit  situaţia  privind  normele,  defalcate  pe  discipline,  limbă  de  predare, 

titulari/suplinitori,pensionari/asociaţi/ norme din plata cu ora,etc, pt.ISJ B-N; 

  am întocmit situaţia privind Baza de date a colegiului, cu încadrarea nominală pe discipline, 

conform machetei ISJ B-N; 

  am întocmit situaţia Statoct, defalcată pe cicluri de învăţământ şi indicatori; 

  am întocmit situaţii la solicitarea C 

  am întocmit statele de plată lunar, în programul EDUSAL; 

  am  întocmit  34  decizii  de  încadrare  şi  salarizare  pentru  suplinitori,  detaşaţi  şi  plata  cu 

ora/pensionari; 

  am întocmit deciziile de acordare: grade didactice – 3 cadre didactice, gradaţii de vechime în 

muncă – 7 cadre didactice, precum şi stabilirea salariilor aferente; 

  am verificat 4 dosare ale cadrelor didactice şi am întocmit actele necesare pentru înscrierea la 

gradul didactic definitivat şi le-am depus în termenul stabilit la I.S.J. B-N; 

  am verificat 125 orare ale cadrelor didactice să fie conforme cu repartiţia de ore; 

  am preluat note telefonice, faxuri şi le-am comunicat celor în cauză; 

  am participat la şedinţele lunare cu secretarii de scoală, am comunicat datele conducerii şcolii şi 

cadrelor didactice; 

  am  întocmit  toate formalităţile necesare  conform  legislaţiei  în  vigoare  pentru  organizarea şi 

ocuparea prin concurs a unui post didactic auxiliar  de administrator financiar şef; 

  am xeroxat, tehnoredactat, întocmit orice situaţie dată de conducerea colegiului; 

  am fost secretar în comisia examenului de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4, clasa 

a XII-a G, întocmind toată documentaţia necesară; 

  am procurat, completat şi eliberat următoarele acte de studii: 

- 201 Diplome de bacalaureat; 

- 205 Diplome de absolvire a liceului; 

- 205 Certificate de compenţă lingvistică de comunicare orală în lb.română; 

- 31 Certificate de compenţă lingvistică de comunicare orală în lb.maghiară; 

- 205 Certificate de competenţe digitale; 

- 197 Certificate de compenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională; 

- 29 certificate de calificare nivel 4 şi EUROPASS; 

- 28 atestate de competenţe profesionale; 

- 30 atestate de compenteţă lingvistică; 

- 197 certificate de absolvire a ciclului inferior al liceului, 

- 205 foi matricole pentru clasele IX-XII; 

  am întocmit 7 duplicate  acte de studii în baza cererilor solicitanţilor şi aprobărilor ISJ sau CA 

colegiu; 

  am întocmit 5 foi matricole la solicitarea foştilor elevi ai colegiului; 

  am  întocmit  situaţiile  cu  opţiunile  elevilor,  am  verificat  şi  semnat  cererile  de  înscriere  în 

examenul de bacalaureat; 

  am introdus cererile absolvenţilor şi opţiunile lor, la examenul de bacalaureat în aplicaţia de BAC 

- 212 cereri pentru sesiunea iunie-iulie 2018 şi 10 cereri pentru sesiunea august-septembrie 2018; 

  am întocmit PV privind echivalarea examenului de competenţă lingvistică şi digitală; 

  am preluat cataloage de la diriginţi, pe perioada vacanţelor; 
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  am întocmit  4 dosare de pensionare ( 2 pt.profesori,1 pt.muncitor,1 pt. îngrijitor); 

 am întocmit şi eliberat 24 de adeverinţe ”la cerere” foştilor elevi; 

  am întocmit diverse situaţii statistice, situaţii privind personalul încadrat, elevii, normele  pentru 

ISJ B-N şi D.J.S.; 

  am eliberat adeverinţe de vechime şi cu calificativele pentru cadrele didactice care au solicitat 

gradaţie de merit şi care s-au înscris în etape de mobilitate; 

  am verificat şi plătit 42 cereri de suplinire pe perioade de concediu medical; 

  am centralizat învoirile colegiale ale cadrelor didactice; 

  am răspuns apelurilor telefonice(necuantificate); 

  am întocmit un număr total de 602 decizii; 

  am fost prezentă în  zilele de sâmbătă, cu  ocazia desfăşurării diferitelor olimpiade  şi pentru 

predarea documentaţiei de bacalaureat comisiei; 

  am primit 311 dosare de la reprezentanţii şcolilor, pentru examenul de Bacalaureat sesiunea 

august-septembrie 2018; 

  am făcut parte din diferite Comisii conform deciziilor şi fişei postului; 

  am întocmit 75 de Hotărîri ale Consiliului de administraţie al CNAM, în calitate de secretar CA; 

  am întocmit Declaraţia pe proprie răspundere, decontul şi am distribuit 130 vouchere de vacanţă; 

  am întocmit 79 contracte civile de furnizare servicii pentru cadrele didactice care au făcut parte 

din comisiile de bacalaureat, probe scrise, sesiunea iunie-iulie şi august-septembrie 2018, 

introducând datele personale în programul de salarii Edusal şi sumele corespunzătoare pentru 

plată; 

  am calculat sumele necesare  pentru plata examenelor desfăşurate în cadrul colegiului, respectiv: 

competenţe lingvistice şi digitale, bacalaureat februarie 2018, evaluare naţională cls. a VIII-a, 

bacalaureat probele scrise, sesiunea iunie-iulie şi august-septembrie 2018, centrul zonal de 

admitere, examen competenţe lingvistice cls. a XII-a A, examen competenţe matematică- 

informatică, clasa 

a XII-a C, examen certificare competenţe nivel 4, cls. a XII-a G, pentru care am întocmit 

contractele civile de furnizare de servicii şi am introdus sumele în Edusal; 

  am întocmit 131 decizii reîncadrare personal pe L.153/201, cu 01.09.2017; 

  am întocmit 134 decizii majorare cuantum brut şi sporuri cu 25% faţă de nivelul lunii decembrie 

2017, cu 01.01.2018, pe care le-am înregistrat în Revisal; 

  am întocmit 117 decizii majorare cuantum brut şi sporuri cu 20% faţă de nivelul lunii februarie 

2018, cu 01.03.2018, pe care le-am înregistrat în Revisal. 

 
Consider că am răspuns cu promtitudine, corectitudine şi amabilitate solicitărilor legate de şcoală. 

Am fost disponibilă pentru program prelungit de muncă în perioade care necesită alocarea unui 

timp suplimentar necesar finalizării unor lucrări importante, respectiv în lunile septembrie, iunie şi iulie. 

 
Pentru eficientizarea activităţii, solicit acordul menţinerii programului de relaţii cu publicul la 

secretariat între orele 12-15 precum şi găsirea de soluţii pentru o mai bună colaborare cu învăţătorii şi 

diriginţii, care nu răspund solicitărilor noastre la termenele stabilite şi/sau situaţiile sunt de multe ori 

incomplete sau incorecte. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

PE ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 
Nume si prenume: SOMEŞAN  ILEANA 

Functia: Secretar 

Unitatea: Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu”Bistriţa 
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În anul şcolar 2020-2021 am desfăşurat următoarele activităţi. 

1.am  verificat întocmit situaţia burselor de merit (64 elevi), bursele de boala (17 elevi) şi orfani 

(34 elevi), bursa sociala (3 elevi) revizuită semestrial transmisă compartimentului contabilitate  conform 

procesului verbal elaborat de comisa de bursă. 

2.am urmarit, întocmit si am  predat compartimentului contabilitate, situaţia lunară pentru elevii 

beneficiari de bursa “bani de liceu” (8 elevi), cf.datelor primite de diriginţi. 

3.am urmărit si predat lunar la compartimentul contabilitate situaţia prezenţei zilnice a 

beneficiarilor de alocaţie de hrana cf.hotărîrii 423/2016 (4 elevi) 

4.am  completat în registrele matricole datele personale ale elevilor de clasa a IX a din dosarele 

personale, în numar de ( 206 elevi) si clasa pregătitoare (73 elevi) la  început de an şcolar 2019-2020. 

5.am completat în SIIIR datele privind promovarea elevilor din anul şcolar 2019-2020 (1614 

elevi)  
6.am completat in SIIIR planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 în numar de 68 de 

clase pe forme de învăţământ profil si specializări. 

7.am completat în SIIIR datele privind asocierea la clasa, începănd de la clasa pregatitoare până 

la clasa a XII a (1614 elevi ). 

8.am completat în SIIIR datele privind transferul elevilor nou veniţi în unitate, confirmări cu 

situaţiile şcolare si înregistrarea în matricolă (46 elevi) şi a elevilor plecaţi din unitate ,(51 elevi) 

9.am completat in SIIIR- SCO -început de an scolar 2019-2020, situația  Costului  Standard , la 

început de an școlar am predat la ISJ BN situatia elevilor-minorităti  (10 elevi de etnie Roma )existenţi în 

unitate. 

10.am întocmit pe baza situaţiilor prezentate de diriginţi şi învăţatoare, situaţiile statistice de 

început de an şcolar, de sfârşit de semestru I si de sfârşit de an şcolar si le-am comunicat în termenele 

stabilite la ISJ B-N si Institutul National de Statistica;situatiile la inceput de an scolar( SC 4.1.)şi sfârşit 

de an şcolar(SC.2.2), le-am întocmit pe sectie română si secţie maghiară, ciclul primar, gimnazial şi liceal 

pe profile uman, real şi tehnologic, iar la Instritutul Naţional de Statistică le-am intocmit pe ciclu de 

învatamant, primar gimnazial si Liceal (real,umanist,si tehnologic.) 

11.In perioada 15-25 a fiecarei luni preiau dosarele privind alocaţia de stat pentru elevii care 

împlinesc 18 ani, întocmesc şi predau situaţia lunară la Inpectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud. 

12.La sfărşitul semestrului I si II, la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judetean Bistriţa Năsăud şi 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi si Inspecţie Socială, predau situaţia absenţelor pentru elevii care 

beneficiază de alocaţia pentru sprijin familiar. 

13.am preluat de la diriginti, cataloagele la sfărşitul semestrului, anului şcolar, pentru verificare 

de către directorul unităţii şi în vederea arhivării. 

14.am  urmărit evidenţierea şi completarea corectă a examenelor de corigenţă în cataloage,  (elevi 

corigenti 13, repetenti 1; ) 

15.am urmărit si înregistrat în matricolă notele obţinute la examenele de diferenţă pentru elevii 

nou veniţi în unitate ( 21 elevi) 

16.am înregistrat si expediat 14 plicuri pentru elevii corigenţi si repetenţi la sf.an.şcolar 2019- 

2020, expediindu-le prin mandat poştal, iar lunar  la solicitarea  compartimentuli contabilitate  expediez 

corespondenţa pentru încasarea chirie de la OMV PETROM SA. 

17.am confirmat si înregistrat în matricolă, (46 )foi matricole ale elevilor care au venit în unitate, 

la începutul anului şcolar 2019/2020. 

18. am întocmit foi matricole (31 elevi), la solicitatrea foştilor elevi pentru înscriere la facultate. 

19.am preluat format urmărit documentele audienţilor care s-au înscris în unitate, solicitând 

echivalarea studiilor efectuate în strainatate în numar de 3 elevi, le-am predat la ISJ B-N,  iar dupa 

aprobare le-am înregistrat în registrul matricol cu specificaţia echivalt studiile cf.aprobării. 

20.am preluat note telefonice, faxuri si le-am comunicat celor în cauza. 

21.am verificat matricola elevilor absolvenţi de clasa VIII, am introdus datele, notele claselor V- 

VIII în programul Delcosoft  în vederea întocmirii foilor matricole.(89 elevi) 
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22.am  eliberat foi  matricole, fişe cu vaccinări si adeverinţe pentru absolvenţii claselor a VIII-a 

(89 elevi), necesare la înscriere in clasa a IX a. 

23.am eliberat (89 fise )cu opţiunile elevilor din clasa VIII, participând la şedinţele cu părinţii, în 

vederea completării corecte a fişelor de înscriere la admiterea din 2019. 

24.am elaborat comanda pentru carnete de elevi clasele pregătitoare 83 elevi si clasa a IX a (204 

elevi), comanda pentru cataloage (68), comanda pentru registre matricole si registre unice de evedenta 

actelor de studii (6 buc.) 

25.am întocmit,înregsitat în registru de evidenţa actelor de studii diplomele pentru absolvenţii 

clase a VIII a 2017 în numar de (89 elevi) 

26.am urmărit si ridicat lunar condica de prezenţă a cadrelor didactice din sala profesorală 

urmand a fi arhivată. 

27.Răspunzănd de arhiva unităţii,   am preluat si înregistrat dosarele existente predate de serviciul 

seccretariat, contabilitate, administrativ şi conducerea unităţii pe parcursul anului şcolar urmand a fi 

selectionate si efectuată lucrare de legare a documentelor care se pastrează în arhiva unitaţii pe termene. 

28.La sfârşitul anului şcolar am preluat de la diriginţi cataloagele (68 )le-am verificat, semnat şi 

inventariat. 

29.am furnizat cu promtitudine si amabilitate informatiile legate de şcoală solicitate de elevi si 

diverse persoane; 

31.am colaborat cu diriginţii pentru susţinerea muncii specifice a acestora 
 
 
 

 

RAPORT ACTIVITATE COMPARTIMENT 
FINANCIAR- CONTABIL AN ȘCOLAR 2020-

2021 
 

 
 

Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea 

eforturilor susţinute pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de 

venituri şi cheltuieli, concomitent cu realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, 

activităţi auto-finanţate sponsorizări şi eventuale donaţii. 
 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi datelor 

contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele 

entităţii publice. 
 

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă în care se 

prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi 

costurile asociate. 
 

La nivelul compartimentului financiar-contabil: 
 
   procedurile  sunt  elaborate/actualizate  în  concordanţă  cu  prevederile  normative,  fiind 

aplicate în mod corespunzător 

   procedurile  sunt documentate  în  mod  corespunzător,  vizând  corecta  aplicare  a  actelor 
normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern 

   sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor şi 
procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar- 
contabil 
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Pe parcursul anului școlar 2020-2021, activitatea compartimentului financiar-contabil a 
constat în realizarea următoarele activități: 

 
 Realizarea operațiunilor specifice pentru închiderea lunii precedente 

 

 Întocmirea și verificarea statelor de salarii și a centralizatorului acestora, împreună cu 
compartimentul secretariat 

 

 Verificarea și acordarea vizei CFP pentru centralizatorul de salarii 
 

 Întocmirea, verificarea, acordarea vizei CFP și transmiterea Cererii și a Notei justificative 
pentru deschiderea de credite lunară, către ISJ 

 

    Întocmirea  ordonanțărilor  și  a  ordinelor  de  plată  pentru  plata  salariilor,  virarea 
contribuțiilor angajator și asigurați și prezentarea acestora la Trezorerie pentru control 
salarii 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea la bănci a fișierelor specifice pentru alimentarea 
salariilor pe carduri 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea raportării privind datoria publică lunară 
cuprinzând: Anexa 01-Bilant scurt, anexa 7 detalierea cheltuielilor pentru sursa E, anexa 
30 si anexa 30b Plăți restante, Anexa 9, Anexa 11 - Conturi de execuție Sursa E 

 

 Detalierea lunară a cheltuielilor efectuate pentru prevenirea și limitarea răspândirii noului 
coronavirus (covid-19) 

 

 Întocmirea lunară, verificarea și transmiterea Situației privind Monitorizarea cheltuielilor 
de personal 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea pe platforma FOREXEBUG a situațiilor potrivit 
formularelor publicate pe punctul unic de acces 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea declarațiilor 112, declarației 100, declarației L 153 
 

    Verificarea și depunerea la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a cererilor pentru 
recuperarea indemnizațiilor pentru Concedii Medicale 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea situației privind Costul standard/elev 
 

 Verificarea situației pentru decontarea abonamentelor elevilor și personalului didactic 
 

    Primirea,  verificarea  și  vizarea  pentru  CFPP  a  documentelor  justificative  pentru 
decontarea abonamentelor elevilor și personalului didactic 

 

 Întocmirea ordinelor de plată pentru furnizorii de materiale, de prestări servicii 
 

 Întocmirea, verificarea și prezentarea la Trezorerie a cec-ului pentru efectuarea plăților 
cu numerar la abonamente elevi, burse, salarii, etc. 

 

 Verificarea Extraselor de cont și a dispozițiilor bugetare de la Trezorerie, verificarea 
corectitudinii operațiunilor și punctarea acestora cu evidența contabilă 

 

 Verificarea tuturor operațiunilor în contabilitatea financiară analitică și sintetică 
 

 Verificarea tuturor operațiunilor în contabilitatea cantitativ-valorică de gestiune 
 

    Întocmirea balanțelor de verificare analitice și sintetice totale și pe surse de finanțare, 
verificarea și punerea de acord a acestora cu soldurile conturilor din fișele de cont 
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 Confruntarea  fișelor  de  magazie  de  la  gestionari  cu  evidența  cantitativ-valorică  și 
punerea de acord a acestora 

 

 Efectuarea controalelor planificate și inopinate la casierie și la locurile de 
depozitare/folosință 

 

    Întocmirea, verificarea și raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale: Bilanț, 
Contul de Rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție 
venituri și cheltuieli, Detalierea cheltuielilor, Situația fondurilor cu destinație specială, 
Situația privind activele și datoriile, Situația privind plățile restante, Anexele 34, 35A și 
35B - anuale 

 

    Fundamentarea, întocmirea, verificarea și transmiterea proiectelor de buget pe fiecare 
sursă de finanțare pentru exercițiul financiar următor 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea bugetului anual inițial, după comunicarea sumelor 
aprobate de către ordonatorul de credite ierarhic superior 

 

 Întocmirea, verificarea și transmiterea rectificărilor bugetare 
 

 Întocmirea, verificarea și raportarea execuției bugetului aprobat 
 

 Transmiterea  formularelor  de  buget  inițiale  și  rectificate  în  Sistemul  Național  de 
Raportare Forexebug 

 

 Primirea, verificarea și vizarea a Referatelor de Necesitate 
 

 Verificarea contractelor de închiriere spații; 
 

 Contracte de lucrări, prestări servicii, furnizare produse ; 
 

 Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Propunerilor de Angajare a unei cheltuieli 
și a Angajamentelor bugetare individuale/Globale 

 

 Operarea în aplicația MFP Forexebug - CAB a rezervărilor inițiale de credite 
 

 Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a Angajamentelor legale: Contracte servicii / 
lucrări / produse 

 

 Operarea în aplicația MFP Forexebug - CAB a rezervărilor definitive de credite 
 

    Primirea, verificarea și vizarea pentru CFPP a documentelor justificative pentru plata 
cheltuielilor: Facturi, Note de recepție, Procese verbale de recepție. 

 

 Vizarea CFPP Ordonanțărilor de plată a cheltuielilor 
 

 Operarea în aplicația MFP Forexebug - CAB a recepțiilor 
 

 Încasarea veniturilor extrabugetare 
 

    Întocmirea,  verificarea,  prezentarea  la  Primărie  pentru  avizare  și  transmiterea  la 
trezorerie a Dispozițiilor bugetare pentru deschiderea creditelor Sursei E 

 

  Întocmirea și înaintarea spre aprobare conducătorului instituției a deciziei pentru 
demararea operațiunilor de inventariere, nominalizarea membrilor comisiei de 
inventariere și instruirea acestora 

 

 Tipărirea, ștampilarea Listelor de inventariere și punerea acestora la dispoziția membrilor 
comisiei 
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 Verificarea  rezultatelor  inventarierii  și  înregistrarea  în  contabilitate  a  eventualelor 
diferențe 

 

 Întocmirea, verificarea și prezentarea oricăror altor situații contabile 
 

 Întocmirea/actualizarea procedurilor operaționale ale compartimentului și punerea de 
acord a acestora cu modificările legislative 

 

 Studierea modificărilor legislative și aplicarea acestora 
 

 Primirea-transmiterea corespondenței 
 

 Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile 
 

 
Având în vedere că toate activitățile au fost realizate în proporție de 100%, cu 

respectarea termenelor legale, se poate concluziona că obiectivele atribuite compartimentului 
financiar – contabil pentru anul școlar 2020-2021 au fost integral îndeplinite. 

 

Proiectul de buget pentru anul financiar 2021 a fost întocmit pe surse de finanțare, 
avându-se drept indicatori de baza costul standard per elev/an. 

 

Bugetul pe anul financiar 2020 si pentru anul financiar 2021, a fost întocmit la timp si 
aprobat de Consiliul Local și ISJBN. 

 

 

Bugetul aprobat pe surse de finanțare se prezintă astfel: 
 

 
BUGET DE STAT 

 

-lei 

Nr. 
crt 
. 

Titlu Buget 
aprobat 

2020 

Buget 
aprobat 

2021 

1 10-Cheltuieli de personal 10.861.841 10.606.148 

2 20 - Bunuri si servicii 100 71 

3 57 - Ajutoare sociale (Naveta elevi) 53.789 23.500 

4 59 - Alte cheltuieli (Burse, Fond Handicap, 
Despăgubiri civile) 

 

124.917 
 

131.536 

 Total 11.040.647 10.761.255 
 

 

În privinţa fondurilor utilizate în anul școlar 2020-2021, situaţia se prezintă astfel / Total 
plăți efectuate: 10.327.190,82 lei, din care: 

 

  cheltuieli de personal - 10.158.373,00 lei 
 

  examene naționale - 30.577,00 lei 
 

  bunuri si servicii - 71,00 lei 
 

  naveta elevi - 23.780,82 lei 
 

  bani de liceu - 24.165,00 lei 
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  fond handicap - 90.224,00 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUGET LOCAL 
 

 
 

La nivelul unităţii de învăţământ a fost elaborat proiectul de buget si un plan de achiziţii 
și dotare a școlii. Elaborarea proiectului de buget și a planului de achiziţii si dotare a unităţii 
şcolare s-a făcut conform normelor si metodologiei în vigoare.         Bugetul  pe  anul  financiar 
2020 si pentru anul financiar 2021 a fost întocmit la timp și aprobat de Consiliul Local. 

 

-lei- 
 

Nr. 
crt. 

Titlu Buget aprobat 
2020 

Buget aprobat 
2021 

1 20 - Bunuri si servicii 991.000 1.051.000 

2 57 - Ajutoare sociale (elevi CES) 41.000 40.000 

3 59 - Burse (burse merit, studiu, 
orfan, boala) 

130.000 856.000 

4 71 - Altive nefinanciare 0 78.000 

 Total 1.162.000 2.025.000 
 

 

În  privinţa  fondurilor  utilizate  în  anul  școlar  2020-2021,  situaţia  se  prezintă  astfel: 

1.296.845,3 lei, din care: 
 

  transport cadre didactice - 5217,49 lei 
 

  reparații curente - 14.999,85 lei 
 

  încălzit / iluminat  - 285.133,2 lei 
 

  apa, canal si salubritate - 27.977,67 lei 
 

  servicii telefonie, internet - 15.174,5 
 

  furnituri birou - 10.855,84 lei 
 

  materiale curățenie, dezinfectanți - 37068,72 lei 
 

  obiecte de inventar - 23.732,95 lei - seturi bănci școlare individuale, videoproiectoare, 
acces pointuri, switchuri, monitor philips, scaune 

 

  Pregătire profesională - 11846,9 lei 
 

  Materiale cu caracter funcțional - 48057,81 lei 
 

(asistență tehnică program contabilitate, abonament info legislativ, revizie copiatoare, 
materiale întreținere, tonere, cartușe, surse, acumulatori, materiale delimitare, materiale 
didactice) 

 

  Alte materiale și bunuri pentru întreținere și funcționare - 114.537,02 lei (servicii de 
întreținere  și  supraveghere  video  +  sistem  incendiu,  servicii  întreținere  platforme 
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persoane cu dizabilități, servicii supraveghere tehnică ISCIR platforme persoane 
dizabilități, servicii pază, măști, cataloage, carnete elevi, verificare stingătoare hidranți, 
monitorizare, servicii medicina muncii, verificare instalație electrică) 

 

  Protecția muncii - 4245 lei - servicii medicina muncii, salopete, halate protecție 
 

  Burse elevi (performanta, merit,studiu, sociale - total 983 elevi)  -  641.847 lei 
 

  Ajutoare sociale elevi Cerințe Educaționale Speciale (10 elevi)  - 42.178,37 lei 
 

  Cheltuieli de capital - 13.972,98 lei - achiziționarea a 1 buc multifuncționala si 1 buc 
dulap substanțe chimice) 

 

 
 

FONDURI PROPRII 
 

În anul școlar 2020-2021, unitatea noastră de învățământ a realizat venituri în valoare de 
2500,4 lei din chirii, sponsorizări și taxe pentru eliberarea unor acte de studii, astfel: 

 

  Chirii  -  390,4 lei 
 

  Donații si sponsorizări -  1000 lei 
 

  Alte taxe si venituri -  1110 lei 
 

În privinţa fondurilor utilizate în anul școlar 2020-2021, situaţia se prezintă astfel / Total 
cheltuieli efectuate în anul școlar 2020-2021: 3548,06  lei, din care: 

 

  Obiecte de inventar - 1843,20 lei 
 

  Materiale cu caracter funcțional - 706,27 lei 
 

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 998,59 lei 
 

Bugetul primit a fost repartizat pe capitole si articole bugetare conform legii, iar fondurile 
extrabugetare au fost procurate si repartizate conform priorităţilor. Obiectele de inventar au fost 
repartizate conform planificării. La nivelul unităţii școlare  s-a realizat execuţia bugetară, dar si 
planul de achiziţii si de dotare. 

Fondurile extrabugetare au fost utilizate conform priorităţilor. 
Au fost încheiate actele contabile si bilanţul la sfârșitul anului financiar și la sfârșitul 

fiecărui trimestru. De asemenea, s-a realizat evaluarea planului de achiziţii și al utilizării 
fondurilor extrabugetare printr-un raport anual și inventarul anual. 

S-au întocmit la timp și corect documentele și rapoartele tematice curente, trimestriale, 
anuale  și  speciale  cerute  de  I.S.J.,  M.E.N.  și  autorităţile  locale.  Au  fost  întocmite  și 
documentele legale cu privire la managementul financiar. Documentele financiare oficiale au 
fost arhivate și păstrate corespunzător. La nivelul unităţii școlare a fost asigurată transparenţa 
elaborării și execuţiei bugetare. Raporturile de colaborare cu I.S.J BN, Primăria municipiului 
Bistrița; Trezoreria municipiului Bistrița, precum și cu alte instituții, au fost la un nivel optim 
concretizate în realizarea la termen a tuturor activităților. De asemenea a existat o colaborare 
strânsă și eficientă între compartimentul de contabilitate și conducerea unității, reușindu-se 
astfel realizarea tuturor planurilor propuse pentru anul școlar 2020-2021. 

 

 
 

Contabil șef, 
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ec. Décsei Andrea Enikő 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE:  

LABORANT  FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE 
 

Numele si prenumele: Fogarasi Ildiko Maria 
 

Funcţia: Tehnician 
 

Vechime: 33 ani 
 

Prin prezentul raport doresc sa evidenţiez activitatea instructiv- educativa pe anul scolar 2020-2021 
 
 
 
 

I. OBIECTIVE GENERALE: 
 
1 la inceputul fiecarui an scolar am pregatit Fisele de protectia muncii și PSI in laboratoarele de chimie si 

fizica, pentru toti elevii care intra in laboratoarele respective 
 

2. Formarea deprinderilor de folosire a materialului didactic achizitionat in anul scolar in curs, existent in 

laboratoarele de chimie, fizica si biologie 
 

3. Pregatirea experientelor solicitate de cadrele didactice de specialitate, pregatirea proiectorului 

multimedia daca sunt solicitari 
 

4.Sprijinirea elevilor si a cadrelor didactice in vederea imbunatatirii procesului  instructiv -educativ 
 
5.Pregatire practica a elevilor calificati la faza pe tara a Olimpiadei de chimie 

 
6.Indrumarea elevilor in vederea regasirii informatiilor dorite 

 
7.Am verificat  permanent starea de functionare a  aparaturii si a materialeleor didactice din laboratoare, 

pentru utilizarea lor in bune conditii 
 

II. ACTIVITATEA DE PROIECTARE / ORGANIZARE 
 

1.Organizarea laboratoarelor potrivit normelor metodologice, verificarea periodica a materialului didactic 

existent 
 

2.Tinerea la zi a registrului de evident a a materialului existent 
 

3.Scoaterea din evident  a materialului didactic uzat sau deteriorate  realizat in colaborare cu  comisia de 

inventariere 
 

III. ALTE ACTIVITATI 
 
1.La inceputul fiecarui an scolar eliberez adeverinte pentru elevii din scoala 

 
2.Adun si inregistrez toate dosarele cu bursele scolare 
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3.Fac parte din comisia de acordare a Programului National “BANI DE LICEU”, din comisia PSI, ISU.. 

din comisia de manuale, comisia de inventeriere biblioteca 
 
4. In functie de nevoile specific ale unitatii de invatamant, asigur suplinirea profesorilor la ora in caz de 

invoire sau concediu medical 
 

5. Colaborez cu comitetul de parinti 
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ANALIST PROGRAMATOR  

anul scolar 2020-2021 

Numele si prenumele: Leșanu Mariana 

Functia: Informatician            

 

Pentru începerea noului an şcolar în condiţii bune am verificat toate echipamentele de tehnică de 

calcul utilizate la desfăşurarea orelor şi anume: calculatoarele, serverele şi imprimantele din  dotarea 

scolii. Verificarea s-a făcut atât în ceea ce priveşte funcţionarea fizică cât şi soft. Am realizat o nouă 

instalare a sistemelor de operare unde a fost necesar (Windows 10, Windows 2012 Server şi Windows 

2019 Server) şi a  softurilor utilizate în desfăşurarea procesului instructiv – educativ. M-am ocupat de 

întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii. 

Am verificat zilnic sistemul de supraveghere video – audio din liceu, Sali de clasa si coridoare. 

Am realizat in echipa, proectarea retelei de internet in corpurile A-B din liceu in 26 Sali de clasa, 

in care s-a montat switch-uri si prize de internet.  

De asemenea in gimnaziu a fost necesara aceeasi operatiune, care am efectuat-o impreuna, la fel in 

14 Sali de clasa necablate. 

Am instalat routere wireless pentru conectare fara fir,  

1 vodafone si 3 Cisco in gimnaziu  

4 wlan 2 vodafone Access Point in liceu. 

Pe toate staţiile respectiv 100, din laboratoarele de informatica a fost instalat antivirus, windous 

10, office si programe impuse pentru educatie, cu licentele aferente.    Am realizat imagini ale 

sistemelor de operare si ale programelor pe staţii în vederea recuperării rapide şi fără pierderi de date în 

cazul unor defecţiuni sau proaste utilizări ale echipamentelor. 

 Am asigutat suportul tehnic în cadrul activităților festive și culturale. 

 Monitorizare funcționare sisteme de supraveghere video pentru Corpul A, Corpul B și Școala 

primară, precum și sistemului de alarmă în caz de incendiu. 
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 Colaborare și asistență tehnică  pentru Biblioteca Școlară a CNAM, psiholog,  

 Realizarea condicilor pentru cadrele didactice din CNAM 

 Colaborare cu toate cadrele didactice pentru acordarea de suport tehnic aparaturii digitale din 

Colegiu 

Pentru prevenirea accidentelor am afişat normele de protecţie a muncii şi normele PSI în 

laboratoarele de informatica, am verificat prizele, switch-urile şi cablurile atât cele de energie electrică 

cât şi cele UTP. 

 s-au intocmit fisele si tabelele cu P.M si P.S.I pentru toti elevii care intra in laboratoarele de 

informatica 

 Am înaintat conducerii şcolii referate de necesitate atunci când am constatat că există echipamente 

sau componente defecte: surse de alimentare, UPS, switch-uri, routere, unităţi optice. 

Am realizat echiparea sălilor cu aparatura necesara, in care s-a desfasurat comisia de examen 

pentru Examenele Evaluare Naționala si Bacalaureat.  

 Am creat conturi de conectare, pentru fiecare elev şi profesor pentru implementarea platformelor 

digitale G-Suite For Education și a platformei Microsoft. 

 Am promovat in SIIIR toate clasele de elevii și asocierea lor la o formațiune de studiu pe anul 

școlar 2020-2021 

Pentru păstrarea evidenţei calculatoarelor şi a celorlalte echipamente de tehnică de calcul din dotarea 

laboratoarelor am întocmit fişe digitale pentru fiecare din aceste echipamente, cu descrierea 

caracteristicilor tehnice, numărul de inventar şi valoarea acestora. 

 Am actualizat periodic informatiile din adresa de e-mail a scolii 

 Am actualizat si administrat site-ului www.cnam.ro prin publicarea legislației referitoare la 

examene naționale, concursuri școlare, personal didactic, precum și promovarea proiectelor, 

activităților și evenimentelor. 

În realizarea sarcinilor de serviciu am dat dovadă de responsabilitate, verificând zilnic starea 

calculatoarelor din Laboratoarele de informatica, si periodic din gimnaziu, si salile de clasa unde este 

cazul, remediind cu operativitate eventualele lipsuri sau defecţiuni (periferice defecte, programe şterse, 

setări modificate). 

http://www.cnam.ro/
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De asemenea am dat dovadă de conştiinciozitate în desfăşurarea activităţilor specifice. 

Am cooperat intens cu compartimentele secretariat, contabilitate pentru rezolvarea diverselor 

evenimente apărute (devirusare, instalare / reinstalare programe necesare desfăşurării activităţii specifice 

cat si asigurarea mentenantei imprimantelor).  

Am utilizat în acest scop resursele puse la dispoziţie, inclusiv Internetul pentru găsirea unor soluţii 

originale de rezolvare a problemelor. 

Am răspuns de gestionarea inventarului 

Am făcut parte din următoarele comisii: 

1. comisia pentru site-ul şcolii si promovare media 

2. comisia "bani de liceu" 

3. responsabil cu gestionarea SIIIR; 

4. comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

5. comisia pentru manuale şcolare 

6. comisia privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare 

7. comisia pentru întocmirea, eliberarea, gestionarea actelor de studii şi documente şcolare: 

Am participat, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției Române Direcția Comunicații și 

Tehnologia Informației din Bistrita, am monitorizat supravegherea audio – video la examenele pentru 

ocuparea posturi vacante in datele mentionate. 

Colaborarea instituţională bună cu ISJ, Primăria Orasului Bistrita 

 

 

 

 

 

 

Informatician, 

Leșanu Rodica Mariana 
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RAPORT ACTIVITATE - CDI 
 

 
 

I. Cadrul general: 

1. Şcoala: Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița 
 

2. Adresa: B-dul Republicii, Nr.26 
 

3. Nume director: prof. IULIANA VLAD 
 

4. Nume bibliotecar: NICOLETA BUTUZA 
 

5. Specialitatea: Bibliotecar. 
 

6. Tip de încadrare: 
 

 Titular 
 

 
 

8. Programul bibliotecii 
 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă/ Duminică 

7,30-15,30 7,30-15,30 7,30-15,30 7,30-15,30 7,30-15,30 închis 

 
 
 
 
 

9. Stagii de formare în domeniu la care a participat: 
 

Bibliotecarul 

Titlul programului de formare Perioada Locaţia 

Conferința națională a bibliotecarilor Septembrie 2020 Biblioteca Universității Carol I București 

 

 
10. Bugetul bibliotecii: 

 

 8.000 

Intrări în bibliotecă 
 

 624 volume 
 

 
 

11. Câte calculatoare există în biblioteca: 5 calculatoare + 4 laptop-uri 
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Conexiune la internet: □ există 
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12. Situaţia gestiunii fondului documentar: 
 

□ gestiune clasică şi electronică. Câte documente sunt înregistrate electronic: 2000 
 

Soft de gestiune utilizat: ebibliophil 
 

 
 
 

13. Fondul documentar : 
 

Cărţi 
 
(Nr. volume) 

Abonamente 

ziare/ reviste 
 
(Titluri) 

Materiale 
 
audio- video 

 
(număr total şi 

titluri noutăţi 

2009) 

CD- rom 
 
DVD- rom 

 
(număr total şi 

titluri noutăţi 

2009) 

Jocuri educative 
 
(Titluri) 

Observaţii 

27614 1 - 25 3  

 
 
 
 
 

13. Frecventarea bibliotecii: 
 

Nr. cititori Nr. titluri/publicaţii 

împrumutate 

Nr. titluri/publicaţii consultate la 

sala de lectură 
elevi profesori alţii 

1212 87 - 6196 2725 

 

 
14. Activităţi organizate în bibliotecă: 

A.  Activităţi pedagogice: 

 
Lecţii susţinute de către cadrele didactice( număr): 102 
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B.  Activităţi culturale: 
 

 
 

Activităţi Număr de 

activităţi 

Animaţii de lectură 26 

Animaţii audio-video 38 

Animaţii de mass-media 4 

Expoziţii 12 

Activităţi prilejuite de diverse evenimente 16 

Ateliere de creaţie 1 

 

 
15. Proiecte: 

 

 
 
 

A.  Inițiate: 

 „File din istoria locală și națională” 
 

 
 

B. Colaborator: 

 Nu mergi tu la universitate vine universitatea la tine; 

 Vrem să fim COOLTURALI; 

 Club de lectură; 

 Reporter de liceu; 

 Sărbătoare pentru minte, inimă și literatură; 

 Uimește(te)! Citește!; 

 Eco- natura; 

 Târgul de Crăciun; 

 Atelierul de lectură; 

 Târgul de mărțișor; 

 Costumul popular la loc de cinste; 

 + Iubirea; 

 CDI- dei în cărți; 

 Copil ca tine sunt si eu; 

 Nu pleca din tara ta! Deșteaptă-te române!; 

 Obiceiurile și tradițiile verii; 

 9 Mai - Ziua Coșbuc; 

 Interculturalitatea la ea acasă; 

 Târgul cititorilor de carte; 

 10 minute. 
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16. Parteneri ai bibliotecii  în vederea organizării/ susţinerii de activităţi: 
 

 Biblioteca Județeană „George Coșbuc” 

 Centrul Județean pentru Cultură 

 Asociația „Tineri pentru Comunitate” 

 CCD Satu - Mare 

 CCD Sibiu 
 

 
 

17. Activități de voluntariat: 
 

 Implicare în campania „Ajută-ne să construim”- Crucea Roșie Română -filiala Cluj 

 Implicare în programul „O masă caldă” 

 Implicare în programul „Alerg pentru spitalul copiilor” 
 

 
 

18. Alte atributii: 
 

 Responsabil cu dosarele de rechizite; 
 

 Responsabil cu gestionarea manualelor şcolare pentru clasele I-XII; 
 

 Consilier educativ. 
 

In acest an scolar 2020-2021, pe care il analizam, biblioteca scolii beneficieaza de un nou spatiu 

modern și bine utilat. 

 
La începutul anului şcolar a avut loc procesul de distribuire a manualelor şcolare pentru clasele I 

- XII,  în acest sens s-au întocmit liste pe clase sub îndrumarea diriginţilor. 

 
Obiectivele generale au fost îndeplinite, și anume: 

 
-facilitarea accesului liber la toate documentele existente in biblioteca, in vederea satisfacerii 

nevoilor de informare ale elevilor si cadrelor didactice; 
 

-sprijinirea  elevilor  si  a  cadrelor  didactice  in  vederea  imbunatatirii  procesului  instructive- 

educativ; 
 

-constientizarea faptului ca prin lectura se deschide calea spre cultura, civilizatie precum sis pre 

desavarsirea propriei personalitati; 
 

-formarea obisnuintei de a patrunde in universul cartilor, de a le respecta si a le conserva; 
 

-crearea nevoiii de lectura, intelegerea necesitatii de lectura ca o componenta indispensabila in 

procesul formarii profesionale; 
 

-cunoasterea si aprecierea valorii lecturii; 
 

-cunoasterea interesului elevilor pentru lectura, dezvoltarea si educarea gustului pentru citit; 
 

-orientarea lecturii elevilor; 
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-stimularea dorintei de formare a unei biblioteci personale; 
 

-initierea elevilor in tehnicile de studio, prin transmiterea/asimilarea cunostintelor din domeniile 

importante pentru consolidarea culturii generale; 
 

-formarea conceptiei despre lume si viata; 
 

-cresterea gradului de ocupare a timpului  liber pentru largirea orizontului cultural si formarea 

capacitatilor si atitudinilor de receptivitate fata de valorile culturale, intelegerea semnificatiei lor; 
 

-deschiderea spre nou, largirea orizontului spre cele mai diferite domenii ale cunoasterii; 
 

-cultivarea dragostei pentru carte, aprecierea valorii cartii ca pe un bun de mare pret; 
 

-indrumarea elevilor in vederea regasirii informatilor dorite. 
 

 
 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Administrator patrimoniu 

Subsemnata Șaișuc Dana, administrator patrimoniu la Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu" 

Bistrița, am desfășurat pe parcursul anului școlar 2020-2021 și până în prezent diverse activități, 

încercând pe cât posibil să coordonez activitatea administrativă și să mă achit de sarcinile ce mi-au 

revenit conform fișei postului dar și de sarcinile trasate de conducerea colegiului. 
 

 
 
 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 
 

- am desfășurat activitatea în conformitate cu obiectivele specifice prevăzute în fișa postului; 
 

- am efectuat activități de aprovizionare cu valori materiale necesare bunei funcționări a 

instituției; 
 

- am organizat conform normelor legale gestionarea valorilor în magazie; 
 

- am  asistat  la  efectuarea inventarierii  și  subgestiunii,  efectuată de  comisia  de inventariere 

desemnată; 
 

- am corelat activitățile compartimentului administrativ cu planul managerial al instituției de 

învățământ; 
 

- am utilizat TIC, atât la întocmirea documentelor cât și în activitatea de proiectare a 

compartimentului funcțional; 
 

- împreună cu directorul adjunct, am întocmit planificarea calendaristică a activităților din 

compartimentul  administrativ,  graficul  de serviciu  și  orarul  personalului  ce deservește  curățenia și 

întreținerea școlii; 
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- am fost responsabilă de buna planificare și întrebuințare a materialelor și instalațiilor din 

dotarea unității; 
 

- am coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul atribuțiilor din fișa postului precum și 

a atribuțiilor reglementate prin actele normative în vigoare; 
 

- am sesizat abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora. 
 

 
 
 

2. RELIZAREA ACTIVITĂȚILOR 
 

Împreună cu conducerea unității am găsit și aplicat soluțiile optime pentru toate problemele ce 

revin sectorului administrativ. 
 

Am făcut aprovizionarea cu produse de birotică, curățenie, întreținere, tot ce înseamnă achiziții 

în cadrul unității de învățământ, pentru desfășurarea în bune condiții atât a sectorului administrativ cât și 

a celui de învățământ, după cum urmează: 
 

- am întocmit și realizat documentațiile necesare privind achizițiile publice conform legislației în 

vigoare, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a școlii, cu aprobarea conducerii unității și 

consultarea compartimentului contabilitate al școlii; 
 

- lunar am întocmit situațiile cerute pentru programul ,,Cornul și laptele" 
 

- am întocmit referatele necesare pentru achiziționarea materialelor de curățenie, întreținere și 

birotică; 
 

- am întocmit notele de intrare-recepție, fișe de magazie, bonuri de transfer și bonuri de consum 

pentru toate valorile materiale achiziționate. Toate înregistrările, precum și celelalte situații întocmite le- 

am realizat cu ajutorul tehnologiei computerizate; 
 

- am efectuat și întocmit, de fiecare dată când a fost necesar, inventarul unității de învățământ, 

am operat în registrul numerelor de inventar și a fișelor de evidență a materialelor de natura obiectelor 

de inventar, am întocmit documentația pentru efectuarea operațiunilor de casare cu  toate acțiunile 

conexe (dezmembrare, valorificare) și orice alte documente și situații cerute de conducerea școlii, de 

Primărie și I.S.J.; 
 

- am răspuns de gestionarea inventarului mobil și imobil al unității și am ținut evidența acestora; 
 

- am elaborat și ținut evidența bonurilor de transfer către alți gestionari, transferul valorilor 

materiale s-a făcut numai cu aprobarea directorului; 
 

- am asigurat circuitul documentelor conform graficului stabilit de comun acord cu conducerea 

unității; 
 

- am respectat ordinea și disciplina la locul de muncă, normele de sănătate și securitate în muncă 

și de PSI, pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul instituției și am răspuns tuturor 

solicitărilor referitoare la orice situații. 
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Am întocmit propunerile de buget pentru reparații și investiții necesare anului calendaristic 2019. 
 

Am colaborat cu Asociația de părinți din C.N.A. Mureșanu pentru atragerea de fonduri 

extrabugetare, pentru ținerea evidenței catalogului electronic, a colaboraării cu furnizorii de uniformă 

școlară. 
 

Am colaborat cu furnizorii care au avut lucrări de reparații, cu Primăria municipiului Bistrița, cu 

reprezentanții Primăriei și Consiliului Local al municipiului Bistrița în consiliul de administrație, pentru 

recepționarea lucrărilor de reparații. 
 

Am încheiat contracte de furnizare de servicii  a energiei electrice, a gazului, a pazei elevilor și a 

personalului, mentenanță pentru instalațiile de avertizare la incendiu, servicii de monitorizare camere 

video, servicii de întreținere a copiatoarelor, servicii de monitorizare a sistemului de antiefracție, servicii 

de întreținere și RSTVI a rampelor pentru persoane cu dizabilități. 
 

Am ținut evidența pontajelor pentru închirierea ocazională a spațiilor de plasare a băuturilor 

calde (ceai, ciocolată) și a sălilor de sport și a pazei colegiului de către agenți de pază.. 
 

Am efectuat activitatea de casierie a colegiului. 
 

Ca administrator am fost mereu preocupată pentru ridicarea calității în procesul educativ și 

pentru modernizarea bazei materiale. 
 

 
 
 

3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE 
 

Considerăm că am avut o relație eficientă cu personalul din serviciul administrativ, cu cadrele 

didactice, cadrele didactice auxiliare, cu elevii, dar și cu conducerea unității școlare. Vreau să cred că 

am știut să-mi spun punctul de vedere și în același timp să țin cont și de părerile celorlalți, să comunic 

într-o manieră deschisă și civilizată și să găsesc calea de mijloc pentru rezolvarea tuturor problemelor 

apărute. 
 

S-a contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul din 

subordine. 
 

S-a întreținut relații de colaborare cu întreg personalul unității de învățământ și am venit în 

sprijinul rezolvării situațiilor conflictuale din școală. 
 

S-a folosit un limbaj adecvat, cordial în relațiile cu factorii ierarhici superiori, părinți, parteneri 

economici și sociali ai școlii și am fost cooperantă cu persoanele care au venit în contact cu unitatea 

școlară. 
 

În toată această perioadă 2020-2021 relațiile față de conducerea unității au fost de subordonare și 

respect, iar față de personalul din unitate atât didactic, didactic auxiliar cât și nedidactic, au fost de 

colaborare. 
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4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
 

 
 
 

Considerăm că în anul școlar 2020-2021 am manifestat interes pentru dezvoltarea profesională și 

personală, inițiativă și creativitate prin toate activitățile pe care le-am desfășurat. 
 

S-a aplicat cu responsabilitate prevederile normelor în vigoare privind distribuirea produselor 

lactate, de panificație și a fructelor în școli, pe perioada desfășurării cursurilor școlare. 
 

S-a aplicat cu responsabilitate prevederile legale referitoare la achizițiile publice. 
 

S-a răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unității privind prezența în unitate. 
 

 
 
 

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

- a fost promovată oferta educațională a școlii ori de câte ori a fost posibil, prin aceasta 

contribuind la promovarea imaginii școlii; 
 

- s-a participat la instruirea PSI  și ISU realizate în școală și am promovat respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și securitate a muncii; 
 

- s-au întocmit la timp toate situațiile și documentele, dar și rapoartele tematice solicitate de 

I.S.J., Primărie, Consiliul Județean, etc. 
 

Prin toată activitatea, prin implicarea activă, tot colectivul a încercat să contribuie la ridicarea 

nivelului calitativ al unității școlare. În funcție de nevoile specifice unității de învățământ, au fost 

îndeplinite  și alte sarcini repartizate de directorii școlii. 
 
 
 
 
 

 

Conducerea 

Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița 


