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SCURT ISTORIC 

 

1. Câteva imagini dintr-o istorie citadină 

„Fiind buni europeni, sfârşim prin a fi buni români” spunea economistul şi sociologul Ştefan 

Zeletin. Dar, pentru a ajunge cu adevărat buni români şi buni europeni, trebuie în primul rând să fim buni 

cetăţeni ai oraşului în care trăim – în cazul nostru, să fim buni bistriţeni. Iar asta, deoarece în universul 

nostru, oraşul, prin tot ce înseamnă el, ocupă un loc mai important decât statul sau continentul, prin simplul 

motiv că ne este mult mai aproape. Astfel, cunoscându-ne originile şi locurile apropiate nouă şi dezvoltându-

ne ceea ce se numeşte patriotism local, fiecare dintre noi ajungem, pe merit, să ne întrebăm ce avem noi de 

oferit, ca bistriţeni, României şi Europei? Prin ce ne definim şi ne individualizăm? Răspunsul la aceste 

întrebări nu vine nici de la Bruxelles sau Strasbourg şi nici de la Bucureşti, ci din micul univers al fiecăruia 

dintre noi. De pe strada, din cartierul, sau în cazul acesta, de la şcoala în care învăţăm sau am învăţat.  

Bistriţa este şi a fost, încă de la începuturi, un oraş cu un farmec aparte şi cu o mare individualitate, 

pe care cei mai mulţi dintre noi, trăind aici, nici nu o mai observăm. Datorită situării sale geografice, la 

graniţa de răsărit a Transilvaniei, la întretăierea rutelor comerciale ce legau Ungaria şi întreg Occidentul 

Europei de zonele răsăritene şi Polonia de Orientul Apropiat, Bistriţa avea o mare însemnătate economică 

şi strategică pentru întregul Principat. Astfel, oraşul nostru era una dintre cele 7 cetăţi transilvănene, alături 

de Sibiu, Braşov, Sighişoara, Mediaş, Sebeş şi Cluj, fiind reprezentată chiar pe stema provinciei. Deşi prima 

atestare documentară a oraşului apare abia în 1241, se crede că primii colonişti saşi, care au întemeiat această 

urbe, au ajuns aici spre sfârşitul secolului XI, concomitent cu cei colonizaţi în regiunea Sibiului, primul 

nume ce l-au dat localităţii fiind cel de Nosen, iar regiunii din jur, Nosenland. Abia mai târziu s-a încetăţenit 

denumirea de origine slavă, Bistriţa (Bistritz în germană).  

Importanţa şi individualitatea oraşului este dată şi de statutul pe care îl avea în interiorul 

Transilvaniei. Deşi era unul din cele 7 oraşe colonizate de germani, Bistriţa nu a fost organizată ca scaun 

săsesc, ci, la fel ca şi Braşovul, a primit denumirea de district, formă de organizare specifică românilor, în 

acea epocă. De-a lungul istorie sale medievale, oraşul nostru s-a aflat, de foarte multe ori, în centrul 

evenimentelor militare, cum ar fi luptele împotriva lui Petru Rareş sau folosirea sa ca bază de către Mihai 

Viteazul, pentru campania din Moldova, în anul 1600. Un episod foarte interesant şi puţin cunoscut s-a 

desfăşurat imediat după ce Mihai Viteazul a fost ucis, la Câmpia Turzii, în 1601. Pentru a pedepsi Bistriţa 

fiindcă a acordat ajutor domnului român, generalul Basta, cel care a dat ordin ca acesta să fie ucis, a pornit 

o campanie împotriva oraşului. Bistriţenii, deşi aveau o garnizoană de doar câteva sute de oameni, a hotărât 

să nu se predea, toţi oamenii apţi de luptă angajându-se să apere oraşul. Printre aceştia se găsea şi un fierar, 

pe nume Pfafenbruder. Deşi armatele imperiale au reuşit să străpungă zidurile de apărare, Pfafenbruder, 
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înarmat cu uriaşul său ciocan de fierar, a ucis în luptă numeroşi inamici, bistriţenii reuşind să respingă atacul. 

Astfel, ucigaşul lui Mihai Viteazul a fost învins de vitejii apărători al oraşului.  

Pe lângă această componentă militară a oraşului, din punctul meu de vedere o mare importanţă în 

dezvoltarea sa a avut-o multilingvismul şi multiculturalismul. Acest multiculturalism autentic s-a dezvoltat 

în urma convieţuirii paşnice, încă de la întemeierea oraşului, dintre saşi, români, unguri, evrei şi ţigani, 

fiecare naţionalitate contribuind de-a lungul secolelor la crearea unei identităţi bistriţene. Acestă 

componentă aparent eterogenă a oraşului, în care trăiau 5 naţionalităţi de 5 confesiuni diferite, reprezintă, 

de fapt, adevărata identitate bistriţeană. O identitate formată în jurul toleranţei şi a respectului faţă de 

celălalt. Componenta aceasta se regăseşte şi s-a regăsit încă de la edificare, şi în clădirea care astăzi poartă 

numele de Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”.  

 

O SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BISTRIŢEAN 

 

 În ceea ce priveşte învăţământul, cu siguranţă cea mai mare influenţă asupra dezvoltării Bistriţei au 

avut-o şcolile de limbă germană. Iar asta, din 2 motive extrem de obiective. În primul rând, până în secolul 

XIX, Bistriţa a fost un oraş exclusiv săsesc. Bucurându-se de autonomia câştigată în evul mediu, saşii 

bistriţeni nu permiteau nici unei persoane de alte naţionalităţi să se stabilească în interiorul oraşului, mai 

exact în interiorul zidurilor de apărare. Asta nu înseamnă că în oraş nu munceau şi trăiau români, unguri, 

evrei sau ţigani. Însă, aceştia aveau cartiere separate, la marginea oraşului, în afara zidurilor de apărare. Ei 

puteau munci în timpul zilei în oraş, însă la lăsarea serii, erau obligaţi să părăsească urbea. Deci, fiind 

singurii „cetăţeni” ai oraşului, doar saşilor le era permis să deţină funcţii administrative şi de conducere şi 

erau, astfel, singurii care se puteau bucura de un învăţământ de calitate, construirea primelor şcoli maghiare 

şi româneşti în interiorul cetăţii fiind permisă abia în secolul XIX. 

 Al doilea motiv este reprezentat de vechimea învăţământului bistriţean în limba germană. Este 

cunoscută importanţa pe care saşii au dat-o dintotdeauna învăţământului. Astfel, este mai mult ca sigur că 

printre primii colonişti aduşi în Transilvania, se găseau preoţi şi învăţători, în jurul cărora s-au format 

primele unităţi de învăţământ. Totuşi, prima  mărturie scrisă ce ne certifică existenţa unei şcoli în Bistriţa, 

este din anul 1436. Aceasta a devenit una de prestigiu în Transilvania acelei epoci, deoarece într-un 

document din anul 1500, ni se spune că în cadrul ei studiau elevi veniţi de la Cluj şi Sighişoara, centre mult 

mai puternice din punct de vedere cultural. Din acest moment, învăţământul german a cunocut o perioadă 

de înflorire, ce a culminat cu înfiinţarea, în 1717, a gimnaziului romano-catolic al piariştilor, ce avea latina 

şi germana ca principale limbi de predare, cu sediul în actuala clădire a parohiei romano-catolice, pe strada 

ce se numea atunci „Uliţa Spitalului”. La această şcoală a învăţat, între 1769-1770 şi Gheorghe Şincai, unul 

dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene. Însă, începând cu secolul XIX, şcolile săseşti au 
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intrat într-o perioadă de declin, în special din lipsa fondurilor şi a stundenţilor, chiar acest gimnaziu al 

piariştilor fiind desfiinţat în anul 1848. 

 

SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ A MOMENTELOR IMPORTANTE DIN ISTORIA UNUI    

COLEGIU 

15 mai 1912 

Are loc inaugurarea noii clădiri a Şcolii Civile Regale de Stat pentru Fete, aflată pe strada Fleischeralle/Aleea 

Măcelarilor (actualul CNAM), un adevarat „Palat al muzelor”, în care vor funcţiona  de acum cele 4 clase maghiare 

de gimnaziu pentru fete, dovada vie a multiculturalităţii oraşului Bistriţa. Astfel, aici vor învăţa, în proporţii 

aproximativ egale, eleve de naţionalitate română, germană, maghiară şi israelită. Totodată, în aceeaşi clădire va 

funcţiona şi o şcoală primară de stat cu predare în limba maghiară. 

1915-1917 

Şcoala de fete este mutată temporar în partea de est a clădirii, unde funcţiona Şcoala primară de stat, partea clădirii 

Şcolii civile regeşti de stat pentru fete fiind amenajată ca spital al Crucii Roşii pentru răniţii de pe front, până în 

octombrie 1917. 

29 mai 1919 

Clădirea este preluată de statul român. În locul fostei şcoli maghiare este înfiinţată Şcoala medie română de stat 

pentru fete, devenită în 1928 Gimnaziul de fete Bistriţa. Totodată, aici este mutată fosta  Şcoală confesională 

greco-catolică, devenită Şcoala primară mixtă „Andrei Mureşanu”. Până în anul 1929, în aceeaşi clădire 

funcţionează o a treia unitate de învăţământ: Şcoala de ucenici Bistriţa. 

septembrie 1940 

În urma cedării Nord-Vestului Transilvaniei Ungariei, şcolile bistriţene sunt preluate de către statul maghiar. 

Gimnaziul românesc de fete este desfiinţat, în locul lui fiind înfiinţată  Şcoala civilă regală de stat pentru fete, cu 

2 secţii – română şi maghiară. În plus, tot aici este înfiinţat Liceul maghiar pentru băieţi cu 8 clase „Hunyadi 

János”, ce avea o secţie şi în limba română, şi o şcoală elementară cu predare în limba maghiară. 

noiembrie 1944 

Clădirea este preluată din nou de statul român. Şcoala medie de fete este unită cu Liceul de băieţi „Alexandru 

Odobescu”, formând Liceul mixt „Alexandru Odobescu”. Este reînfiinţată şcoala primară mixtă „Andrei 

Mureşanu”. 

1945 

Este reînfiinţată şcoala de fete, sub denumirea de Liceul teoretic de fete Bistriţa, pe lângă care se înfiinţează  în 

1946 Gimnaziul unic Bistriţa, ce funcţionează până la reforma sistemului de învăţământ din 1948. 

1948 
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Odată cu legea reformei învăţământului, Liceul „Alexandru Odobescu” devine Liceul Mixt nr. 1, viitorul Colegiu 

Naţional „Liviu Rebreanu”. Celelalte două şcoli bistriţene – cea de băieţi şi cea de fete – se unesc, formând Şcoala 

medie mixtă Bistriţa. 

1964-1965 

Instituţia poartă denumirea de Şcoala  medie nr. 2 Bistriţa, fiindu-i transferate de la Liceul nr. 1 („Liviu Rebreanu”) 

un ciclu din clasele de la secţia română, clasele IX-XI, plus secţia maghiară. 

1965-1966 

Şcoala medie nr. 2 Bistriţa devine Liceul nr. 2. 

1971 

Liceul nr. 2 reprimeşte, după 31 de ani, numele de „Andrei Mureşanu”, devenit în 1978 Liceul industrial „Andrei 

Mureşanu” Bistriţa. 

1990 

Instituţia primeşte titulatura de Liceul teoretic „Andrei Mureşanu”. 

1999 

Liceul teoretic devine Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa, denumire pe care o poartă şi astăzi. 

 

Date de identificare 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița 

Locaţie: Bulevardul Republicii 26, Bistrița 420057 

Telefon/fax: 0263 213 607 

E-mail: cnam_bn@yahoo.com 

Pagină web: www.cnam.ro  

 

Context legislativ  

Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:  

 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

 Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii –  HG nr. 417/2015; 

 Proiectul Strategic Instituțional 2020-2023 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 OMEC nr. 5.447_2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar; 

https://www.google.com/search?q=cnam&rlz=1C1GCEA_enRO989RO989&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.289600762j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.cnam.ro/
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 Raportul I.S.J. Bistrița Năsăud, privind starea învăţământului în judetul Bistrița Năsăud în anul şcolar 

2019/2020;  

 Legea nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 HG nr.. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie 

și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, publicată în 

MO nr. 1225 din 14 decembrie 2020; 

 HG nr. 993 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în MO nr. 

1205 din 10 decembrie 2020. 

 

 

ANALIZA DE TIP CANTITATIV 

1.   Baza materială 

 70 de săli de clasă în 3 corpuri de clădire 

 laboratoare: Chimie, Fizică, Biologie 

 cabinete: Limba română, Limba maghiară, Limba engleză, Limba franceză, Filosofie, Geografie, Istorie, 

 4 săli de informatică 

 Centru de documentare şi informare 

 3 săli de sport 

 cabinet de consiliere psihologică 

 cabinet medical 

 cabinet stomatologic 

 

2. Resurse umane 

 

Personal didactic:  

 

 

 

 

146 cadre didactice 

 

 

115 profesori 

 

 

31 profesori pentru învățământ primar 
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Personal didactic auxiliar 

 3 secretare 

 2 administratori financiari 

 1 bibliotecar 

 1 tehnician 

 1 informatician 

 1 administrator patrimoniu 

 

Personal nedidactic 

 3 muncitori 

 3 paznici 

 12 îngrijitori curățenie 

 

Elevi 

 

An școlar 
Număr elevi 

ciclu primar 

Număr elevi 

ciclu gimnazial 

Număr elevi 

ciclu liceal 

 

Total 

 

2019-2020 417 403 826 1646 

2020-2021 428 369 838 1635 

2021-2022 428 392 941 1661 

 

REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 

 

În anul școlar 2021-2022 elevii Colegiului Național „Andrei Mureșanu” au participat la olimpiade școlare 

județene, obținând 29 de premii I, 15 premii II, 17 premii III și 26 de Mențiuni.  

La faza națională a olimpiadelor școlare s-au calificat un număr de 28 de elevi. Au fost obținute două 

premii I la faza națională a Olimpiadei de Limba engleză, respectiv a Olimpiadei de religie Alianța evanghelică. 

Premiul II s-a obținut la Olimpiada de Limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen". Elevii nostri au mai obținut 

și 3 mențiuni la Olimpiada de Limba engleză, Olimpiada de Religie cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian 

precum și la Olimpiada de Religie - cultul ortodox. O mențiune specială și 3 Premii speciale au fost acordate 

elevilor noștri la Olimpiada de Limba franceză și la Olimpiada de Geografie.   

Eleva Móra Ildikó, din clasa a IX-a H, s-a calificat la faza internațională a Olimpiadei de Limba și literatura 

maghiară „Apácai Csere János”, obținând mențiune. 

Rezultatele obținute la olimpiadele școlare, fazele județeană și națională, pot fi consultate în Anexa 1. 
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Rezultate obținute la concursurile școlare, fazele județeană și națională, pot fi consultate în Anexa 2. 

 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2021-2022 

 

În anul școlar 2021-2022 au participat la Examenul de Evaluare Națională un număr de 109 elevi. Rezultatele 

obținute pe medii și clase sunt prezentate în tabelul următor: 

Clasa Înscriși 
Medii între 

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

a VIII-a A 27 0 3 9 15 

a VIII-a B 20 1 8 11 0 

a VIII-a C 20 0 4 9 7 

a VIII-a D 24 1 6 13 4 

a VIII-a E 18 1 7 10 0 

TOTAL 109 3 28 52 26 

 

 

REZULTATE BACALAUREAT 2021-2022 

 

În anul școlar 2021-2022 s-au înscris la Examenul Național de Bacalaureat din promoția curentă: 206 

elevi, dintre care au promovat 204 elevi și 2 au fost respinși. Promovabilitatea în acest an școlar a fost de 99,03%. 

 

MEDIA GENERALĂ: 8,82 

Promovabilitatea pe secții: 

Secția română: 177 din 178 ( 99,44% ) 

Secția maghiară: 27 din 28 ( 96,43% ) 
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Comparând rezultatele obținute, putem afima, că față de anii trecuți se poate observa o creștere a promovabilității, 

totodată școala noastră având rezultate bune și pe plan județean. 

 

Anul 2018 2019 2020 2021 2022 

Procent 

promovabilitate 

pe şcoală 

97,04% 99,50% 98,98% 96,06% 99,03% 

Procent 

promovabilitate 

pe judeţ 

69,22% 64,80% 70,06% 72,30% 79,20 % 

Procent 

promovabilitate 

pe țară 

74,70% 75,50% 72,90% 75,70% 80,00 % 

 

 

 

 

 

 

Media ultimului admis la liceu, în anii 2019, 2020, 2021 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Național 

„Andrei 

Mureșanu” 

Forma 

de înv. 

Limba de 

predare 

Profil/ 

specializare 

Media 

ultimului 

admis 

2019 

Media 

ultimului 

admis 

2020 

Media 

ultimului 

admis 

2021 

Zi română Matematică-Informatică 8.70 9.03 8.83 

Zi română Științe ale naturii 8.33 9.14 7.93 

Zi română Științe sociale 7.90 8.8 8.59 

Zi română Economic 8.12 8.77 8.25 

Zi maghiară Științe ale naturii 6.28 6.94 6.38 

Zi română Filologie 7.59 8.62 7.93 

Zi maghiară Științe sociale 4.47 4.35 6.92 

 

Oferta educațională primar 

Clasă 

Învățământ tradițional 

 

 

Învățământ 

alternativa Step 

by step 

Limba 

română 

Limba 

maghiară 
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Clasă pregătitoare 2 1 2 

Clasa I 1 1 2 

Clasa II 1 1 2 

Clasa III 1 1 2 

Clasa IV 1 1 2 

 

Oferta educațională gimnaziu 

Clasă 

Învățământ  

 

Limba 

română 

Limba 

maghiară 

Clasa V 3 1 

Clasa VI 3 1 

Clasa VII 3 1 

Clasa VIII 3 1 

 

Oferta educațională liceu 

Profil 
Limba de 

predare 

Denumire 

specializare/calificare 

Număr 

clase 

Număr 

locuri 

Număr 

locuri 

speciale 

romi 

Număr 

locuri 

distincte 

CES 

Real Română Științe ale naturii 2 52 2 2 

Real Română Matematică-Informatică 1 26 1 1 

Uman Română Filologie 1 26 1 1 

Servicii Română Economic 1 24 1 1 

Uman Română Științe sociale 1 26 1 1 

Real Maghiară Științe ale naturii 1 26 1 1 

Uman Maghiară Filologie 1 26 1 1 

 

1. Diagnoza mediului extern și intern 

 

1.1. Diagnoza mediului extern 
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Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în 

nordul României, în partea de nord- est a 

Transilvaniei, învecinându-se cu 

judeţele: Cluj la vest, Mureş la sud, 

Suceava în est şi Maramureş la nord. 

Suprafaţa judeţului este de 5355 km2, 

reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării 

şi 15,68% din suprafaţa Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Vest (km2) și 

înglobează zona de contact a 

Carpaților Orientali cu Podișul 

Transilvaniei, respectiv bazinul 

superior al Someșului Mare cu 

afluenții săi, precum și o mică porțiune din bazinul mijlociu al Mureșului.Teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud 

prezintă un relief variat şi complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural cu deschidere în trepte către Câmpia 

Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief: 

– zona montană – ce cuprinde o cunună de munţi din arcul Carpaţilor Orientali; 

– zona dealurilor – care ocupă partea centrală şi de vest a judeţului în proporţie de 2/3 din suprafaţa sa; 

– zona de luncă – ce însoţeşte cursurile principalelor râuri, în special al Someşului Mare şi al afluenţilor săi, 

reprezentând circa 3% din suprafaţa judeţului.  

Populaţia totală a județului era, conform statisticilor din 1 ianuarie 2009, era 317205 de locuitori din care 37,3% 

în mediul urban, iar 62,7 % locuitori în mediul rural.  

Municipiul Bistriţa este amplasat pe un teren plan, la o altitudine de 356 m. Oraşul este străbătut de râul 

Bistriţa, râu al cărui nume îl poartă. Este înconjurat de coline, ocupă o suprafaţă de 14.547 ha, împreună cu cele 

şase localităţi componente: Unirea (5 km), Slătiniţa (10 km), Ghinda (8km), Viişoara (5 km), Sigmir (6 km), Sărata 

(10 km).  

Bistriţa este atestată documentar prima oară ca oraş în anul 1264 şi îşi datorează într-o mare măsură 

geneza, evoluţia şi caracteristicile fizice, colonizării germane medievale. Odată cu burgul, s-a dezvoltat și sistemul 

de învățământ. Astfel, existența unei școli germane la Bistrița este atestată documentar de abia în anul 1388, dar o 

astfel de școala se presupune că ar fi existat înainte de această dată, deoarece orașul era destul de dezvoltat, iar 

distanța până la celelalte centre săsești din Transilvania era mare. Există indicii, de asemenea, că școala din Bistrița 

a pregătit învățători pentru școlile sătești din zona Bistriței a căror existență este menționată documentar în anii 

1438, 1439 și 1468 în unele hotarâri ale episcopului catolic de Alba-Iulia. La Bistrita, la sfârșitul secolului al XIV-
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lea, exista o școală parohială, cu profesori și învățători desemnați de către preotul orașului, în întelegere cu sfatul 

orășenesc și reprezentanții acestuia.  

In prezent, Bistrița este o localitate cu caracter multicultural, multietnic și multiconfesional. 

Conform ultimului recensământ al populaţiei realizat în anul 2012 (www.bistrita.insse.ro) , populația 

stabilă a  municipiului era de 75,076 de persoane, din care: 63852 – români, 3857 – maghiari, 1633 – romi, 243 – 

germani, 13–ucrainieni, 12 – turci, 8- ruşi, etc.  

 

Secția maghiară a Colegiulului Național „Andrei Mureșanu” 

 

În cadrul unității școlare funcționează 17 clase cu predare în limba maghiară. În anul școlar 2022 – 2023 

la secția maghiară sunt înscriși în total 289 de elevi. 

Ciclu primar cuprinde 81 elevi, distribuiți în clase astfel: 

 

 

La ciclul gimnazial sunt patru clase, în care învață  72 de elevi.  
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La liceu, secția maghiară are două clase paralele, cu două profile diferite. Profil real, specializare științele 

naturii, respectiv profil uman, specializare științe sociale. În clasele liceale sunt înscriși 136 de elevi. 

 

 

Cele două profile de la secția maghiară școlarizează elevii de etnie maghiară din județul Bistrița – Năsăud. 

Se observă o tendință ușoară  de creștere a numărului elevilor înscriși în anul școlar 2022 – 2023. O parte din 

activitățile extrașcolare se bucură de a susținerea  Asociației Datura Bistrița, Fundației Communitas Cluj-Napoca 

și Asociației Rákoczi, Ungaria..  
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Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 cultură organizațională puternică, cu un nucleu 

profesoral cu grad mare de stabilitate, bine 

pregătit, capabil să răspundă la schimbare; 

 diversitatea profilurilor (teoretic, tehnologic) 

atrage elitele din școlile gimnaziale, în funcție de 

preferințe; 

 derularea unor proiecte educative și extrașcolare 

variate, în complementaritatea învățământului 

obligatoriu,  cu un procent mare de profesori 

implicați ”din vocație” și o bună relație profesor-

elev; 

 rezultate peste media pe țară la examenele 

naționale; clasarea pe primul loc la nivel județean 

în ultimii doi ani în ceea ce privește rezultatele la 

examenul de Bacalaureat; 

 probleme de abandon școlar și absenteism izolate; 

 existența secției maghiare, cu clase pe verticală, de 

la clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a, aspect 

care continuă și conturează aspectul multicultural 

al școlii. 

 utilizarea la nivel debutant de către unele cadre 

didactice a aplicațiilor necesare desfășurării 

on-line a orelor; 

 cunoaștere superficială sau secvențială a 

legislației școlare de către cadrele didactice, 

fără a avea o viziune sistemică; 

 inerție în aplicarea metodologiei de alegere a 

opționalelor din Curriculum la decizia școlii; 

 abordare didactică interdisciplinară puțin 

conturată; 

 infrastructura școlară adaptată parțial nevoilor, 

inclusiv în perioada de pandemie: lipsa unei 

săli de festivități, săli de clasă 

improprii/mici/insuficiente (gimnaziu), 

imposibilitatea de a folosi laboratoarele în 

cazul orelor de științe pe timpul pandemiei, 

laboratoare TIC/informatică uzate moral, 

subdimensionate nevoilor; 

 lipsa colectării unui set complet de indicatori 

care să ofere o imagine  activității școlii în 

ansamblul ei; 

 evaluare cunoștințelor în detrimentul 

competențelor; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 O percepție pozitivă a școlii în comunitate, prin 

statutul de ”colegiu centenar”, a prestației cadrelor 

didactice, a rezultatelor obținute de elevi și 

inserția universitară a acestora; 

 Cursurile oferite de Centrul Județean de Excelență 

pentru elevii capabili de performanță, respectiv 

CETIN pentru pregătirea elevilor la examenele 

naționale; 

 Un parteneriat activ cu Asociația de părinți a școlii 

și Consiliul Școlar al Elevilor  

 Impact pozitiv al activității consilierilor școlari 

asupra elevilor; 

 Multiplicarea ofertei de formare pentru cadrele 

didactice prin derularea activității on-line; 

 Existența unor parteneriate funcționale cu diferite 

asociații, ONG-uri, universități și instituții de 

cultură, care  generează noi proiecte; 

 Poziția centrală a școlii favorizează participarea la 

diferite acțiuni în parteneriat cu autoritățile locale; 

 Apariția unor pandemii ca cea generată de 

virusul SARS-CoV2 sau alte evenimente 

neprevăzute, care pot influența bunul mers al 

școlii; 

 Lipsa de predictibilitate a sistemului de 

învățământ pe termen mediu și lung, în special 

prin instabilitate legislativă; 

 Presiunea părinților asupra copiilor pentru a 

obține note mari, fără acoperire în competențe; 

 Descentralizare decizională la nivelul 

unităților de învățământ în ritm lent; 

 Decredibilizarea sistemului de educație la 

nivelul societății; 

 Număr scăzut de noi cadre didactice la 

discipline precum Fizică, Chimie, învățământ 

în limba maghiară. 
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 Existența unui cabinet medical și a unui cabinet 

stomatologic în incinta școlii, care oferă servicii 

gratuite elevilor; 

 

 

Viziunea: 

Facem performanță și construim caractere! 

Misiunea:  

Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” își propune, printr-un efort comun alături de părinți și comunitate, 

dialog intergenerațional și performanță la cât mai înalt nivel, să ofere elevilor un spațiu pentru a învăța, a 

construi și a înțelege lumea într-un mod sustenabil, devenind agenți ai propriei schimbări, capabili să 

producă rezultatele dorite.  

Recontextualizăm învățarea în scopul de a conștientiza copiii și adolescenții că  sunt responsabili pentru 

ei înșiși și mediul în care trăiesc și că, prin gândire și acțiune, pot să influențeze modul în care va arăta 

lumea de mâine.  

 

VALORILE pe care le promovăm și după care ne ghidăm în activitatea de zi cu zi în activitatea 

managerială și cea de la clasă sunt: 

 Comunicare și ascultare activă 

 Dezvoltarea responsabilității 

 Respect reciproc 

 Inovarea ca motor al progresului 

 Egalitatea de șanse 

 

Obiective strategice 

 

0. Compatibilizarea documentelor manageriale cu cele ale ISJ BN, ME și politicile europene. 

1. Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și emoțională 

2. Furnizarea unui învățământ de calitate, adresat deopotrivă performanței și educației generale. 

3. Dezvoltarea competențelor cheie necesare tinerilor pentru integrarea într-o societate în continuă 

schimbare, prin activități de educație formală și nonformală. 

4. Creșterea gradului de implicare a Consiliului reprezentativ al părinților, Asociației de părinți și a 

Consiliului școlar al elevilor în procesul decizional al școlii. 

5. Creșterea vizibilității și promovarea școlii în comunitate. 
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Modalități de evaluare a efectelor atinse prin schimbările propuse 

 

PDI-ul va fi monitorizat periodic prin graficul de monitorizare, evaluări interne și externe ale unității 

școlare. Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor, dacă situația o va 

impune. 

Stadiul de implementare a Planului de dezvoltare instituţională se va regăsi în analiza managerială anuală 

şi va fi discutat în Consiliul Profesoral al şcolii.  

Procesul de monitorizare va fi urmări în principal impactul asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la 

care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală şi parteneri instituționali. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor. 

 

 

Nr. 

obiectiv 
Obiectiv strategic Modalități de evaluare 

0. Compatibilizarea documentelor 

manageriale cu cele ale ISJ BN, ME 

și politicile europene. 

 

- Elaborare/revizuire PDI, RI, ROF, alte documente 

manageriale 

- Grafic de monitorizare a implementării PDI 

1.  Crearea în școală a unui climat de 

siguranță fizică și emoțională. 
- Aplicarea unor chestionare de satisfacție; 

- Analiza dinamicii cazurilor de bullying din școală; 

- Gradul de siguranță a bazei materiale; 

- Statistica elevilor în situații de risc; 

- Raport semestrial al consilierilor școlari; 

2.  Furnizarea unui învățământ de 

calitate, adresat deopotrivă 

performanței și educației generale. 

- Efectuarea de asistențe/interasistențe la ore 

- Crearea unui set de indicatori pentru: ∆ mediile de 

intrare/ieșire la clasele a IX-a și a XII-a; evoluția 

mediilor la examenele naționale; rezultatele 

obținute de elevi la olimpiadele școlare și la 

competițiile sportive; 

- Aplicarea unor chestionare de satisfacție tuturor 

beneficiarilor 

- Raport anual Starea învățământului 

- RAEI 

3.  Dezvoltarea competențelor cheie 

necesare tinerilor pentru integrarea 

într-o societate în continuă 

schimbare, prin activități de educație 

formală și nonformală. 

- Monitorizarea calitativă și cantitativă a proiectelor 

educative pe care le derulează școala; 

- Monitorizarea inserției absolvenților de clasa a 

VIII-a în clasa a IX-a; 

- Monitorizarea inserției/specializărilor absolvenților 

de clasa a XII-a în învățământul universitar; 
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4.  Creșterea gradului de implicare a 

Consiliului reprezentativ al părinților, 

Asociației de părinți și a Consiliului 

școlar al elevilor în procesul 

decizional al școlii. 

- Aplicarea unor chestionare de satisfacție; 

- Centralizarea acțiunilor realizate în parteneriat; 

5.  Creșterea vizibilității și promovarea 

școlii în comunității. 
- Monitorizarea traficului pe pagina de Facebook și 

Instagram a școlii din punct de vedere calitativ și 

cantitativ 
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Nr. 4549/14.11.2022 

 

 

Plan operațional 

2022-2023 

 

Planul managerial al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” pentru anul școlar 2022-2023 este întocmit pe baza obiectivelor strategice propuse în 

Planul de Dezvoltare Instituțională, având în vedere țintele strategice ale Inspectoratului Școlar pentru anul școlar în curs și prioritățile Ministerului 

Educației.  

 

Obiective strategice 

0. Compatibilizarea documentelor manageriale cu cele ale ISJ BN, ME și politicile europene. 

1. Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și emoțională 

2. Furnizarea unui învățământ de calitate, adresat deopotrivă performanței și educației generale. 

3. Dezvoltarea competențelor cheie necesare tinerilor pentru integrarea într-o societate în continuă schimbare, prin activități de educație 

formală și nonformală. 

4. Creșterea gradului de implicare a Consiliului reprezentativ al părinților, Asociației de părinți și a Consiliului școlar al elevilor în procesul 

decizional al școlii. 

5. Creșterea vizibilității și promovarea școlii în comunitate. 

 

OBIECTIV STRATEGIC 0 

Compatibilizarea documentelor manageriale cu cele ale ISJ BN, ME și politicile europene. 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 1 Elaborarea Planului de Dezvoltare al 

Instituțională. 

Octombrie  Director  

Echipa de redactare PDI 

PDI 

 

Proiectarea activității pentru 

anul școlar 2022-2023 
Elaborarea Raportului de analiză a 

rezultatelor din anul școlar 2021-

2022 

Octombrie Director 

Directori adjuncți 

Raport 
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Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Elaborarea planurilor operaționale ale 

comisiilor. 

Octombrie-

noiembrie 

Director  

Responsabili comisie 

Administrator 

patrimoniu 

Planuri manageriale 

Revizuirea Regulamentului intern și a 

Regulamentului de organizare și 

funcționare 

Octombrie-

noiembrie 

Director 

Directori adjuncți 

Grupuri de lucru 

RI 

ROF 

Întocmirea graficului de monitorizare 

și control 

Septembrie  Director 

Director adjuncți 

Grafic  

Avizarea planificărilor pentru anul 

școlar în curs  

Octombrie  Director 

Directori adjuncți 

 

Planificări calendaristice 

Avizarea programelor 

extracurriculare pentru anul școlar în 

curs 

Octombrie  Director  Listă programe extracurriculare, 

cultură general și activități sportive 

Implementarea Metodologiei de 

alegere a CDS 

Conform 

calendarului 

Director 

Directori adjuncți 

Comisia pentru 

curriculum 

Oferta CDȘ pentru anul școlar 2023-

2024 

Crearea și actualizare a bazei de date 

electronice pentru evidența 

personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic.  

Actualizarea statului de funcții al 

liceului 

Septembrie- 

octombrie 

Director 

Secretar șef 

Baza de date 

Stat de funcții 

Înregistrarea și păstrarea 

documentelor emise de ISJ și ME 

Permanent Director 

Compartiment 

secretariat 

Registrul de intrări-ieșire 

Afișarea documentelor în format fizic 

și electronic 

Obiectiv specific 2 Asigurarea resurselor umane și 

materiale pentru desfășurarea 

procesului de învățământ 

Permanent  Director  

Consiliu de 

administrație 

Legislație 

Proceduri  

Decizii 
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Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Asigurarea conducerii 

executive a unității de 

învățământ 

Alegerea și numirea consiliului de 

administrație și comisiilor pe baza 

legislației specifice. 

Septembrie  Director 

Consiliu de 

administrație 

Decizii 

HCA 

Realizarea organigramei în funcție de 

modificările legislative. 

Septembrie  

 

Director  

Director adjunct 

Organigramă 

Angajarea personalului din unitate pe 

baza contractului de muncă 

Permanent Director 

Consiliu de 

administrație 

Secretar șef 

Contracte de muncă 

Întocmirea proiectului planului de 

școlarizare pentru gimnaziu și liceu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare, cu opțiunile elevilor și ale 

părinţilor, conform solicitărilor 

comunităţii locale exprimate prin 

consiliile școlare și Comitetele locale 

de dezvoltare 

Ianuarie-

februarie 

2023 

Director  

Administrator 

patrimoniu 

Comisii specifice 

Proiect plan de școlarizare  

Acordarea de audiențe Permanent Director  

Directori adjuncți 

Program de audiențe 

 

OBIECTIV STRATEGIC 1 

Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și emoțională 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 1 Planificarea sectoarelor de curățenie 

pe școală 

 Septembrie  

 

Director  

Administrator 

patrimoniu 

Grafic de curățenie 

Fișa postului personal nedidactic 

Procese verbale de recepție 

Bonuri de consum 
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Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Crearea și menținerea unui 

mediu școlar sigur din punct 

de vedere igienico-sanitar 

Monitorizarea curățeniei în sălile de 

clasă 

Permanent Director  

Directori adjuncți 

Administrator 

patrimoniu 

Procese verbale 

 

Achiziția produselor igienico-sanitare 

și a echipamentelor specifice 

Permanent  Director  

Administrator 

patrimoniu 

Referate de necesitate 

Documentație achiziție 

Bonuri de consum 

Valorificarea constatărilor rezultate 

în urma inspecţiilor școlare și  a celor 

efectuate de DSP, IJP și ISU 

Permanent  Director  

Administrator 

patrimoniu 

Comisii specifice 

Legislație 

Proceduri  

Organizarea de simulări de evacuare 

în caz de incediu 

Conform 

planificării 

Director  

Administrator 

patrimoniu 

Comisii specifice 

Legislație 

Proceduri  

Obiectiv specific 2 Colectarea selectivă a deșeurilor Permanent  Director  

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți  

Procese verbale 

Grafic de monitorizare Responsabilizarea elevilor 

pentru menținerea unui 

mediu școlar sănătos și 

utilizarea eficientă a 

resurselor 
Păstrarea curățeniei în sălile de clasă Permanent  Director  

Diriginți 

Procese verbale 

 

Utilizarea responsabilă a resurselor 

de energie 

Permanent Director  

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți 

Procese verbale 

Plan de acțiune 

Incheierea de parteneriate cu instituții 

specifice (ASAP, Primăria Bistrița, 

etc.) 

Septembrie - 

noiembrie 

Director  Protocoale de colaborare 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 

Furnizarea unui învățământ de calitate, adresat deopotrivă performanței și educației generale. 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 1 Asigurarea cunoașterii de către 

cadrele didactice a reglementarilor în 

vigoare privind cariera didactică și 

etapele formării profesionale: 

definitivat, grad II, grad I, doctorat, 

perfecționare periodica obligatorie, 

evoluție în ierarhie, mobilitate. 

 În funcție de 

calendar 

 

Director  

Secretar șef 

Cereri înscriere grade 

Procese verbale 

Afișare/distribuire documente 
Stimularea cadrelor didactice 

pentru furmizarea unui 

învățământ de calitate 

Sprijinirea cadrelor didactice în 

vederea obținerii gradelor didactice. 

Permanent  Director  

Directori adjuncți 

Grafic de monitorizare 

Monitorizarea participării cadrelor 

didactice la consfătuiri pentru 

informarea acestora în scopul 

aplicării legislației în vigoare și 

pentru întocmirea documentelor. 

Septembrie Director  

Directori adjuncți 

Procese verbale 

Liste de prezență 

Realizarea unor întâlniri și dezbateri 

la nivelul colectivului de cadre 

didactice pentru consiliere, 

prezentarea noutăților legislative și 

întocmirea planificărilor. 

Septembrie-

octombrie 

Director  

Directori adjuncți 

Procese verbale 

Liste de prezență 

Monitorizarea și consilierea cadrelor 

didactice debutante. 

Permanent  Director  

Directori adjuncți 

Comisia de mentorat 

Grafic de monitorizare  

Consilierea și sprijinirea cadrelor 

didactice în vederea participării la 

cursuri și programe de formare 

continuă, în funcție de prioritățile 

identificate. 

Permanent  Director  

Directori adjuncți 

Comisia de mentorat 

Oferte de programe de formare 

continuă 
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Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Efectuarea de asistențe și 

interasistențe, pe baza obiectivelor 

anunțate la începutul anului școlar, 

Permanent, 

conform 

planificării 

Director  

Directori adjuncți 

Cadre didactice 

Fișe de asistență și interasistență  

Susținerea calității în educație prin 

achiziționarea de material didactic 

complementar. 

Noiembrie- 

decembrie 

Director 

Directori adjuncți 

Administrator 

patrimoniu 

Contabil șef 

Referate de necesitate 

Stimularea cadrelor didactice care au 

obținut rezultate remarcabile. 

Iunie  Director  

Directori adjuncți 

 

Postare pe pagina de Facebook a 

școlii 

Diplome 

Obiectiv specific 2 Elaborarea de programe adaptate și 

planuri de intervenție individualizate 

pentru elevii cu dificultăți de 

învățare/CES. 

Septembrie- 

octombrie 

Director  

Responsabili de caz 

Cadre didactice 

Consilieri școlari 

Programe adaptate 

Planuri de intervenție individualizate Sprijinirea elevilor în vederea 

obținerii unor rezultate 

școlare optime printr-un 

demers didactic personalizat Identificarea și pregătirea elevilor 

capabili de performanță 

Îndrumarea lor spre clasele de 

excelență. 

Septembrie/ 

permanent  

Cadre didactice Liste  

Planificări  

 

Organizarea simulărilor pentru 

examenele de Evaluare Națională și 

Bacalaureat. 

Conform 

calendarului 

Director  

Directori adjuncți 

Dosar Evaluare 

Națională/Bacalaureat 

Realizarea și aplicarea planului de 

măsuri în urma rezultatelor la 

simulări. 

Conform 

calendarului 

Director  

Directori adjuncți 

Cadre didactice de 

specialitate 

Planuri de măsuri 

Consultarea elevilor pentru aprobarea 

CDȘ-ului pentru anul școlar 2023-

2024. 

Noiembrie- 

decembrie 

Director  

Directori adjuncți 

Comisia de curriculum 

Liste cu semnături 

Chestionare de satisfacție 
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Motto: Per aspera ad astra! 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Acordarea de feed-back la sfârșitul 

anului școlar pentru evaluarea 

satisfacție. 

Mai  Director  

Directori adjuncți 

Comisia de curriculum 

Raport de satisfacție 

Stimularea financiară a elevilor care 

au obținut rezultate bune și foarte 

bune la concursurile și olimpiadele 

școlare. 

Permanent, 

în funcție de 

calendar 

Directori 

Directori adjuncți 

Comisiile de acordare a 

burselor 

Asociația de părinți 

Diplome 

Burse 

State de plată 

Premii  

Organizarea de acțiuni de consiliere 

și orientare profesională, în special 

pentru elevii claselor terminale. 

Permanent  Directori 

Directori adjuncți 

Consilieri școlari 

Parteneri educaționali 

Statistici 

Calendare de desfășurare 

 

OBIECTIV STRATEGIC 3 

Dezvoltarea competențelor cheie necesare tinerilor pentru integrarea într-o societate în continuă schimbare, prin activități de educație formală și nonformală. 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 1 Derularea de activități 

extracurriculare sportive și de cultură 

generală 

Permanent  Director  

Responsabili de cerc 

Listă activități extracurriculare 

Dezvoltarea competențelor 

cheie în vederea configurării 

profilului absolventului de 

ciclu primar, gimnazial și 

liceal 

 

Înființarea unei orchestre școlare Permanent  Director  

Profesori de muzică 

Asociația de părinți 

Liste de inventar 

Program artistic 

Participarea elevilor la diferite 

proiecte educative organizate de 

școală sau de partenerii educaționali 

Permanent Director  

Consilier educativ 

Proiecte 

Calendar 

Liste de prezență 

Încheierea de protocoale de 

colaborare cu diverși parteneri, în 

vederea desfășurării unor acțiuni 

specifice 

Permanent Director  

Consilier educativ 

Protocoale de colaborare 
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Motto: Per aspera ad astra! 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 2 Identificarea nevoilor și 

oportunităților de finanțare 

Permanent, 

În funcție de 

calendar 

Director  

Cadre didactice 

Calendar 

Analiza SWOT Dezvoltarea dimensiunii 

educaționale și culturale prin 

accesarea de finanțări 

extrabugetare Accesarea de proiecte Permanent, 

În funcție de 

calendar 

Director  

Cadre didactice 

Formulare de aplicație  

 

Participarea la sesiuni de formare în 

domeniul educației nonformale 

Conform 

calendarului 

Director  

Directori adjuncți 

Cadre didacticwe 

Bază de date cursuri și programe 

Participarea la proiectele din CAEJ și 

CAEN 

Conform 

calendarului 

Director  

Directori adjuncți 

Consilier educativ 

Rapoarte de activitate 

Propunerea și avizarea CAES Noiembrie Director  

Directori adjuncți 

Consilier educativ 

CAES 

Proces verbal 

Atragerea de finanțări și sponsori 

pentru activitățile școlii 

Permanent Director  

Directori adjuncți 

Cadre didactice 

Contracte de sponsorizări/donație 
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Motto: Per aspera ad astra! 
OBIECTIV STRATEGIC 4 

Creșterea gradului de implicare a Consiliului reprezentativ al părinților, Asociației de părinți și a Consiliului școlar al elevilor în procesul decizional al școlii 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 1 Constituirea comitetelor de părinți la 

nivelul claselor 

 

Septembrie  

 

Director  

Responsabil diriginți 

diriginte 

Lista cu reprezentanții părinților la 

nivelul claselor 

Procese verbale 
Crearea oportunităților de 

implicare a părinților și 

elevilor în procesul 

decizional  
Constituirea Consiliului reprezentativ 

al părinților/Asociației de părinți la 

nivelul școlii  

Octombrie  Director  

Responsabil diriginți 

 

Lista cu reprezentanții părinților la 

nivelul structurilor care necesită 

prezența reprezentanților părinților 

 

Constituirea Consiliului Școlar al 

Elevilor pentru anul în curs 

Noiembrie Director 

Responsabil CȘE 

Președintele CȘE 

Plan managerial director 

Decizie de constituire CȘE 

Obiectiv specific 2 Alegerea reprezentanților elevilor și 

părinților comisiile școlii: CA, 

CEAC, grupul antibullying, 

săptămâna Școala Altfel, Săptămâna 

Școala Verde 

Octombrie-

noiembrie 

Director  

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

Asociația de părinți 

Procese verbale 

Deciziile de constituire ale comisiilor 

Hotărâre Consiliu de administrație 

 

Susținerea participării active 

a părinților și a elevilor în 

procesul decizional și viața 

școlii 

Participarea reprezentanților 

părinților și elevilor la ședințele 

Consiliului de administrație 

 

Permanent  Director 

Secretar CA 

Procese verbale 

Hotărâre Consiliu de administrație 

 

Participarea la întâlniri tematice 

pentru stabilirea unor acțiuni 

comune, de remediere a unor 

probleme identificate sau organizarea 

unor evenimente 

Permanent Director 

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

Asociația de părinți 

Procese verbale 

Plan de acțiune 
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Motto: Per aspera ad astra! 
OBIECTIV STRATEGIC 5 

Creșterea vizibilității și promovarea școlii în comunitate 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Obiectiv specific 1 Asigurarea fluxului informațional de 

la secretariat către celelalte 

compartimente ale școlii. 

Permanent  Director  

Secretar șef 

Registru de intrări-ieșiri 

Comunicare pe mail 

 Asigurarea unui cadru de 

comunicare optim la nivelul 

unității de învățământ Rezolvarea petițiilor și a cererilor de 

informații în baza Legii 544 în 

termenul prevăzut de lege. 

Permanent  Director Răspunsuri petiții, cereri, sesizări 

Organizarea de audiențe și relații cu 

publicul 

Permanent Director  

Directori adjuncți 

Secretar șef 

Contabil șef 

Program de audiențe 

Program de lucru cu publicul 

Respectarea termenelor  Permanent Director  

Directori adjuncți 

Registru de intrări-ieșiri 

 

Înregistrarea și păstrarea 

documentelor emise de ISJ și ME 

Permanent Director 

Compartiment 

secretariat 

Registrul de intrări-ieșire 

Afișarea documentelor în format fizic 

și electronic 

Obiectiv specific 2 Publicarea constantă de informații 

privind viața școlii, pe pagina de 

Facebook și Instagram a liceului  

Permanent  Director  

Echipa comunicare 

Pagina de Facebook, Instagram 

Asigurarea vizibilității 

unității de învățământ la 

nivelul comunității 
Purtarea de către elevii școlii a 

însemnelor distinctive 

Permanent  Director 

Diriginți 

Insigne 

Tricouri/hanorace personalizate 

Respectarea standardelor de calitate 

în privința produselor realizate de 

școală 

Permanent  Director  

Echipa comunicare 

Listă standarde de calitate 

Materiale tipărite 
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Motto: Per aspera ad astra! 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabil Rezultate/surse de verificare 

Organizarea concursului „Sărbătoare 

pentru minte, inimă și literatură”, cu 

ocazia nașterii poetului Andrei 

Mureșanu 

Noiembrie Director 

Comisia de organizare 

Afiș 

Regulament concurs 

Crearea de panouri pentru coridoarele 

școlii 

Permanent  Director 

Echipa de comunicare 

Tablouri 

Afișe  

 

 

 

 

Director, 

Prof. Monica Buboly 


