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I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL 

UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI 

• 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. 

 

PUNCTE SLABE 

• 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; 
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• lipsa colectării unui set complet de indicatori care să ofere o imagine  activității 

școlii în ansamblul ei; 

• evaluare cunoștințelor în detrimentul competențelor; 

 

OPORTUNITĂȚI 

• 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; 

• Existența unui cabinet medical și a unui cabinet stomatologic în incinta școlii, care 

oferă servicii gratuite elevilor; 

 

AMENINȚĂRI 

• 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. 

 

1. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul 

general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de 

Inspectoratul Școlar și au fost întocmite pe baza următoarelor: 

Documente de evaluare şi diagnoză: 
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a) Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate, comisiilor şi grupurilor de lucru 

desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2021/2022; 

b) Documente de raportare financiar-contabilă; 

c) Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

Documente de proiectare: 

a) Proiectul de dezvoltare instituţională; 

b) Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2021 

2. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2021/2022 au 

fost emise decizii interne pentru numirea: 

a) Comisia pentru curriculum  

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii   

c) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității 

d) Comisia de perfecţionare și formare continuă 

e) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă și pentru situații de urgență 

f) Comisia pentru controlul managerial intern 

g) Comisia pentru intocmirea orarului, a asigurării serviciului pe şcoală şi a  suplinirilor 

h) Comisia pentru site-ul şcolii si promovare media 

i) Comisia "bani de liceu" 

j) Comisia pentru acordarea burselor şcolare 

k) Comisia pentru acumularea, recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale 

transferabile 

l) Comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor 

m) Comisia pentru acordarea rechizitelor şcolare 

n) Comisia de inventariere bunuri 

o) Comisia paritară  

p) Comisia pentru manuale şcolare 

q) Comisia SIIIR 

r) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 

s) Lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a 

elevilor şi angajaţilor: 

t) Comisia pentru întocmirea, eliberarea, gestionarea actelor de studii şi documente şcolare: 

u) Comisia de evaluare a cadrelor didactice. 

3. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

Pentru activitatea didactică: 

a) asistenţe la ore efectuate de director, directori adjuncți, conform obiectivelor de asistență 

formulate la început de an școlar; 

b) evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a 

acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 
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c) analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă, la simulări și la examenele 

naționale (Evaluarea 2-4-6 ; Evaluare Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a ; 

Bacalaureat); 

d) analiza rezultatelor obţinute de elevi la olimpiade și concursuri şcolare; 

e) analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina 

elevilor; 

Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

a) controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar 

contabil 

b) cerificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil. 

4. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice, 

reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional 

 

 

 

 

II. CURRICULUM 
 

 

 

Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 

precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare.  

 

ARIA CURRICULARĂ 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Catedra de Limba și literatura Română,Maghiară și Latină 

 

Rezultate obținute la faza județeană a  olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar 2021-

2022 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ –Secția Română 

 

OLLR-gimnaziu-1 Mențiune 

OLLR-Liceu-1 Premiul III 
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                      1 Mențiune 

OLAV(nivel 1-2)Liceu-1 Premiul I Calificare la faza Națională 

                                       2 Mențiuni 

 Concurs de poezie-Sărbătoarea Dragobetelui 

 Concurs SLOVE-poezie și eseu 

 Concursul,,DEBUT POEZIE"-2022-Premiu I(publicare volum) 

Disciplina Olimpiada/Concursul Clasa 
Premiul 

obținut 

Limba română Olimpiada Lectura ca 

abilitate de viață 

X A 
Mențiune 

Limba română Concursul SLOVE - Eseu X A Premiul I 

Limba română Concursul SLOVE - 

Poezie 

X A 
Premiul I 

Limba română Concursul SLOVE - 

Poezie 

X A 
Mențiune 

Limba română Concursul SLOVE - Eseu XII A Mențiune 

Limba română Concursul SLOVE - 

Proza 

XII A 
Mențiune 

Limba română Concurs de poezie - 

Sărbatoarea Dragobetelui 

X A 
Mențiune 

Limba română Concurs de poezie - 

Sărbatoarea Dragobetelui 

X A 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Olimpiada de Limba și 

Literatura Română 

X C 
Premiul III 

Limba și 

literatura română 

Concursul SLOVE V D 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Concursul SLOVE V D 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Concursul SLOVE VIII E 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Concursul SLOVE VIII E 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Concursul SLOVE - 

proză 

X C 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Olimpiada de Limba și 

literatura română 

VIII C 
Mențiune 

Limba și 

literatura română 

Olimpiada Lectura ca 

abilitate de viață 

XI A 
Premiul I 
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LIMBA LATINĂ 

 

Olimpiada de Limba Latină gimnaziuși liceu-2premii I-Calificare la faza națională 

 

Latină Olimpiada de limba latina IX F Premiul I 

Latină Olimpiada de limba latina VII A Premiul I 

 

 

 

SECȚIA MAGHIARĂ 

 

1.LIMBA ROMÂNĂ-Secția Maghiară  

 

Olimpiada de Limba și literatura română-minorități- 1 PremiuI I Calificare la faza națională 

                                                                            1 Premiul II 

 

Olimpiada de  Limba și literatura maghiara ,,Mikes Kelemen” 3 Premiul I Calificare la faza 

națională 

                                                                                            

 

Limba și 

lit.română 

Olimpiada de lb. și lit. română-

minoritățiV B 

V B 
Premiul I 

Limba și 

lit.română 

Olimpiada de lb. și lit. română-

minoritățiVIII B 

VIII 

B 
Premiul II 

 

2.LIMBA MAGHIARĂ 

 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

V B 

Premiul I 

Calificare la 

faza națională 

Limba și 

literatura română 

Concursul,,DEBUT 

POEZIE"-2022 

X IA Publicare 

volum 

Limba și 

literatura română 

Concursul,,Slove" XI A 
Premiul I 
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Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

V B 

Premiul III 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

V B 

Mențiune 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

V B 

Mențiune 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

IX H 

Premiul I 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

IX B 

Premiul II 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

IX B 

Premiul III 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

IX H 

Mențiune 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XII 

B 

Premiul II 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XII 

B 

Premiul III 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XII 

B 

Mențiune 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XII 

H 

Mențiune 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

VIII 

B 

Premiul III 
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Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

X B 

Premiul I 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

X B 

Premiul II 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

X B 

Premiul III 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XI B 

Premiul II 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XI B 

Premiul III 

Limba 

maghiara 

Olimpiada de lb. si lit . 

maghiara 'Mikes 

Kelemen" 

XI B 

Mențiune 

 

 

Concluzii: 

În catedra noastră sau obținut rezultate frumoase la concursurile școlare,având în vedere 

faptul olimpiadele au fost anunțate târziu,că aceste discipline fac obiectul examenelor naționale,iar 

elevii capabili de performanță trebuie dirijați și îndrumați din timp,pentru fixarea unor criterii 

specifice competițiilor școlare. 

 

 

Catedra de limbi moderne – an școlar 2021-2022 

Obiective urmărite: 

1. Implementarea noilor programe la gimnaziu și asigurarea tranziției la clasa a IX-a, prin 

implementarea Reperelor metodologice. 

2. Adaptarea demersului didactic la învățarea on-line, în contextul pandemiei. 

3. Sprijinirea elevilor în vederea atingerii competențelor prevăzute în programa școlară. 

4. Identificarea și pregătirea elevilor capabili de performanță pentru concursurile și olimpiadele 

școlare. 
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Analiza SWOT pentru anul școlar 2021-2022 

Puncte tari Puncte slabe 

- Întocmirea planificărilor conform 

normelor metodologice 

- CDȘ diversificat, pe baza nevoilor 

exprimate de elevi și părinți 

- Participarea la cursuri și programe de 

formare continuă, în special pentru 

utilizarea resurselor specifice predării on-

line 

- Efectuarea de interasistențe pentru 

asigurarea unei tranziții armonioase de la 

ciclul primar la cel gimnazial 

- Integrarea TIC în activitatea de predare-

învățare-evaluare 

- Derularea unor proiecte extrașcolare și 

extracurriculare 

- Obținerea unor numeroase premii și 

mențiuni la etapele județene și naționale la 

limbile străine 

- Lipsă de pregătire în activitatea cu elevii 

cu cerințe educative speciale 

- Dezvoltare deficitară a competenței de 

exprimare scrisă în contextul învățării on-

line 

- Cooperare deficitară a unor elevi în cazul 

predării on-line 

- Manuale de limbi moderne depășite la 

clasele a IX-a și a X-a 

 

Oportunități Amenințări 

- Existența unor numeroase platforme 

educaționale, Resurse Educaționale 

Deschise, aplicații, tutoriale gratuite și a 

Reperelor metodologice 

- Derularea unor programe de formare 

naționale (CRED, RED)q 

- Existența unor programe de finanțare 

- Dotarea școlii cu laptopuri, table 

interactive și ecrane prin programul 

Primăriei Bistrița e-Învățare 

- Apariția unor pandemii, cum a fost cea de 

Covid, care au generat la nivel educațional 

mai multe aspecte negative: 

supraevaluarea elevilor, lacune învățare 

- Lipsa standardelor de evaluare 

- Instabilitate legislativă ridicată, care 

antrenează lipsa de predictibilitate 

 

 

Activitatea de predare-învățare-evaluare la limbile moderne s-a desfășurat, în general, în condiții 

bune și a avut ca rezultate dezvoltarea competențelor prevăzute în programele școlare. În perioada 

pandemiei, profesorii de limbi moderne s-au adaptat la învățarea on-line și au reușit să acopere lacunele 

acumulate în anul anterior. Odată cu reluarea olimpiadelor și concursurilor școlare, a crescut și motivația 

elevilor, aceștia obținând rezultate onorabile. Cea mai bună performanță a fost obținută la Limba engleză, 

unde elevul Colța Vlad din clasa a IX-a A, profil științele-naturii a obținut Premiul I la secțiunea 

intensiv/bilingv, iar elevul Roth-Gross Markus din clasa a XII-a, același profil a obținut Mențiune acordată 

de Ministerul Educației. De asemenea, elevii noștri au obținut numeroase premii și mențiuni la etapa 

județeană a Limba franceză, Limba germană și Limba engleză. 
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ARIA CURRICULARĂ 

MATEMATICĂ ŞI ȘTIINȚELE NATURII; TEHNOLOGII 

 

 

Catedra de matematică 

 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 catedra de matematică a desfășurat următoarele 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. 

• În anul școlar 2021-2022, catedra de matematica a Colegiului Național  “Andrei Mureșanu” 

a obținut rezultate frumoase la concursurile și olimpiadele școlare. 

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

pentru examenul de Evaluare Națională, precum și 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 Chira Mirela 

A VIII-a B Fodor Erika 

A VIII-a C Stoleru Daria 

A VIII-a D Purcil Elena 

A XII-a A Alexa Mioara 

A XII-a B Kovacs Melinda 

A XII-a C Goina Delia 

A XII-a D Stoleru Daria 

A XII-a G Berintan Olimpia 

A XII-a H Fodor Erika 
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Catedra de fizică 

 

Catedra de fizică constituită la începutul anului școlar și-a corelat activitatea cu aceea a celorlalte 

catedre din aria curriculară și în acord cu planul managerial, realizând următoarele activitați ce se 

impun la modul general: 

- a elaborat programul de activitați anual in concordanță cu activitațile desfășurate la nivel de 

școală și județ; 

- a stabilit tematica sedințelor de catedră in funcție de cerințele actuale și de situatiile apărute pe 

parcurs; 

- a dezbatut programele de invațamânt ,stabilind procesul de elaborare al proiectarii didactice ; 

- a utilizat noi metode de predare in funcție de nivelul fiecarei clase . 

- a stabilit diverse metode de evaluare si notare(teste,fișe de lucru ,lucrări de laborator etc.); 

- a participat la toate cercurile pedagogice si consfătuirile ISJBN 

 

Aspecte pozitive 

Toți membrii catedrei s-au preocupat de susținerea in condiții căt mai bune a orelor de fizica,fapt 

ce presupune: 

- realizarea unei planificări care să asigure parcurgerea integrală a programei școlare; 

- efectuarea de experimente demonstrative si frontale utilizănd aparatura din dotare; 

- realizarea unei colaborări permanente între membrii catedrei dar și între membrii celorlalte 

catedre; 

- realizarea evaluarii rezultatelor procesului didactic (evaluare inițiala,evaluare continua)+ 

instrumentele de evaluare de pe platforma Google Classroom 

- perfecționarea continua si susținuta a membrilor catedrei in vederea desfașurării unei activițati 

didactice de calitate; 

- organizarea in cadrul catedrei a unei bune pregatiri a elevilor in vederea participării la olimpiadele 

școlare, concursuri școlare si bacalaureat. 

- realizarea evaluarii continue; 

- parcurgerea programei școlare conform planificarii calendaristice; 

- pregatirea suplimentara a elevilor capabili de performanța (olimpiade, concursuri școlare, 

Bacalaureat) 

Aspecte negative 

- înregistrarea unor situații de slabă comunicare cu o parte din elevi; 

- realizarea legăturii interdisciplinare nu a avut caracter permanent; 

- abordarea prea teoretica a noțiunilor in unele cazuri; 

- folosirea laboratorului ca sala de clasa, din motive bine- întemeiate 

- slaba dotare a laboratorului de fizică din gimnaziu 
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Oportunităţi 

- crearea a tot  mai multe site-uri  educaţionale cu programe ce uşurează munca de predare a 

profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bună înţelegere 

de către elevi a noţiunilor predate; 

- existența auxiliarelor care vin în sprijinul profesorilor și elevilor în vederea unei mai bune 

pregătiri 

Direcții de acțiune pentru anul școlar viitor 

- participarea cu un număr mai mare de elevi la concursurile școlare 

- dotarea laboratorului de fizică din gimnaziu, măcar cu un număr minimal de truse de laborator 

 

 Catedra de chimie 

 

OBIECTIVE PROPUSE : 

 

1. Elaborarea unui plan a activității pe baza interpretării rezultatelor obținute la testele inițiale; 

2. Facilitarea comunicării la nivel interdisciplinar; 

3. Extinderea practicilor eficiente de predare –învățare-evaluare la nivelul disciplinei  chimie 

 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, membrii comisiilor metodice au urmărit: 

 

Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei, 

întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe şi planificări 

pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea 

materiei); 

Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea ritmică şi 

integrală a materiei conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor); 

Perfecţionarea cadrelor didactice (participarea profesorilor la activităţile metodice din şcoală, la 

cercurile pedagogice). 

Studierea curriculumului și întocmirea planificărilor calendaristice anuale și semestriale; 

Realizarea programului de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, și pentru 

concursuri. 

Analiza swot a catedrei 

Puncte tari 

-în sedintele de catedra s-au dezbatut programele scolare si s-au stabilit măsurile necesare menite 

să îmbunătățească activitatea și să ducă la un plus de performanță; 

-preocupări pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; 

-pregătirea elevilor  pentru performanţă în cadrul orelor de pregătire suplimentară (opţional); 
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-implicarea laborantei în pregătirea şi desfăşurarea  experimentelor de laborator; 

-atmosfera propice, relaţii bune de colaborare intra şi interdisciplinară; 

-toţi membrii catedrei au studiat modalităţile cele mai bune de întocmire a proiectării activităţii în 

scopul realizării competenţelor impuse de programă; 

-buna circulaţie a informaţiei la nivelul catedrei;. 

Puncte slabe 

-numărul mic de ore de chimie prevăzut în planul de învăţământ; 

-numărul mic de elevi cu interes şi pasiune pentru studiul chimiei; 

-lipsa instalaţiei de gaz în laboratorul de chimie; 

-necorelarea cunoştinţelor de chimie cu cele de matematică; 

-folosirea laboratorului de chimie ca și sală de clasă 

 

Oportunităţi 

- buna pregatire de specialitate a profesorilor din catedra (toti membrii au gradul didactic I) si 

interesul acestora pentru perfectionarea metodico-stiintifica; 

-posibilitatea pregătirii suplimentare pentru performanţă în cadrul orelor optionale; 

 

Pop Elena 

• 3 mentiuni  la clasa  a X-a si 1 mentiune la clasa a IX-a in cadrul olimpiadei de chimie 

• locul II si mentiune la concursul Chimia de drag clasa a X-a 

• mentiune la concursul national de proiecte ,Iasi High Scool Science Projects 

• publicarea lucrarii  cu ISBN ,,Pigmentii Naturali “ lucrare ccomuna a profesorilor de stiinte 

si a elevilor de la clubul COGITO 

• pregatirea si participarea elevilor la examenul de bacalaureat 

• elevi admisi  la facultatea de chimie,farmacie, medicina generala si dentara 

• elaborare si efectuare de cursuri optionale la clasele  aIX-a  si a XII-a, 

 

Tigauan Iacob 

• mentiune  la clasa a XI-a ,olimpiada de chimie 

• participare  la concursul ,,Chimia de drag’’  clasa  a XI-a organizat de Universitatea  din 

Baia-Mare 

• participarea  elevilor din clasa a XI-a D la concursul ,,Stiintele Pamintului’’ 

• efectuarea de cursuri la clasa  a XI-a  de excelenta  

• elaborare si efectuare de cursuri optionale la clasele  aIX-a  si a XII-a, 
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Catedra de  biologie 
 

 

Puncte tari: 

• elaborarea planificărilor anuale, semestriale  și pe unităţi de conţinut  în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

• desfășurarea orelor în regim on-line, în funcție de scenariile stabilite, conform ratei de infectare 

cu COVID 19; 

• implicarea în activităţi desfăşurate în şcoală şi în on-line; 

• pregătirea elevilor pentru bacalaureat; 

• diversitatea formelor de evaluare; 

• notarea obiectivă. 

• buna pregatire profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasa. 

• Rezultate bune obținute de elevii școlii la concursurile școlare etapele județene  

Puncte slabe: 

• inexistenţa unor fişe de progres la nivelul fiecărei clase; 

• număr scăzut al activităţilor interdisciplinare; 

• lipsa de interes a unor părinţi față de școală; 

Oportunităţi: 

• dezvoltarea interesului pentru educarea caracterului şi a personalităţii; 

• urmărirea progresului constant al elevilor; 

• susţinerea şi implicarea conducerii liceului în bunul mers al activităţii catedrei. 

• colaborarea intre ariile curriculare are ca rezultat largirea orizonturilor de cunoastere pentru 

elevi, abordarea interdisciplinara a materiei  

•  crearea a tot  mai multe site-uri  educaţionale cu programe ce uşurează munca de predare a 

profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce la o mai bună 

înţelegere de către elevi a noţiunilor predate; 

Ameninţări: 

• perioada adolescenţei poate avea consecinţe negative  asupra comportamentului şcolar; 

• atitudinea incorectă faţă de muncă-studiu acasă; 

• birocratizarea sistemului, stres permanent,volum mare de statistici care ne îndepărtează de 

munca efectivă cu elevul. 

Pregatirea pentru examenele nationale a fost realizata saptamanal, in functie de un program bine stabilit, cu 

o tematica proprie corespunzatoare programelor de biologie de toti profesorii.  
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PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ȘI A REZULTATELOR 

OBȚINUTE-  filiera Tehnologică, profilul Servicii, specializarea Tehnician în activități economice 

 

În cadrul Colegiului Național ”Andrei Mureșanu” – Bistrița funcționează la forma de învățământ 

liceal, filiera Tehnologică, profilul Servicii, specializarea Tehnician în activități economice. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 activitatea de predare-învățare-evaluare s-a desfășurat 

preponderent în format fizic, atât pentru cultura de specialitate, cât și pentru stagiile de pregătire practică. 

Rezultatele obținute de către elevii de la profilul Servicii, la Olimpiadele și concursurile școlare 

județene și regionale au ierarhizat liceul nostru pe locurile cele mai bune din clasament, astfel: 

• La Olimpiada școlară din aria curriculară Tehnologii, Economic, administrativ, comerț, faza 

județeană eleva Weber-Cifor Clara Elvira s-a clasat pe locul I, la clasa a XII-a, iar la clasa a XI-a,  

eleva Timiș Diana a obținut premiul al III-lea și Cifor Camelia Sanda - Mențiune ; 

• La Concursul Naţional”Alege! Este  dreptul tău.” - etapa judeţeană , elevele Roș Geanina Daniela 

și Odorheian Patricia Nuria au obținut premiul I, cu participare la faza națională.   

• La Concursul Naţional”Alege! Este  dreptul tău.” - faza națională , elevele  Roș Geanina Daniela 

și Odorheian Patricia Nuria, care au reprezentat județul Bistrița- Năsăud, au obținut premiul I, 

împreună cu echipajul din Regiunea N-V .  

• Am încheiat un parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, privind derularea 

activităților din cadrul Concursului Regional ”FIRMA DE EXERCIȚIU, RAMPĂ DE LANSARE 

ÎN CARIERĂ” – ediția a VIII-a. La concursul organizat de către Universitatea Babeș Bolyai, 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor – Cluj Napoca, am participat cu cele două 

firme de exercițiu înregistrate în școala noastră, F.E. ”ZESTREA BISTRIȚEANĂ” S.R.L, profesor 

coordonator Mureșan Maria și F.E. ”ECOGEN” S.R.L, profesor coordonator Todoran Anca .  

• Pentru Secțiunea de concurs  ”Cel mai bun stand expozițional”, F.E. ”ZESTREA BISTRIȚEANĂ” 

S.R.L, reprezentată de elevii: Cifor Camelia Sanda, Timiș Diana, Cupșa Ionuț, Mureșan Paula 

Cristina și Roș Geanina Daniela, a obținut Premiul I și suma de 1000 lei/membru. Tot la aceeași 

secțiune F.E. ”ECOGEN” S.R.L reprezentată de elevii: Șomotecan Simiana Melisa, Boboș Estera 

Domnița, Cocan Denisa Maria, Florea  Cristina Maria și Varga Marian Lucian au obținut Premiul  

II și suma de 750 lei/membru. Evaluarea secțiunilor din concurs a fost realizată de către echipa 

Universității Babeș Bolyai – Cluj Napoca și reprezentanți ai Colegiului Tehnic ”Alexandru Papiu 

Ilarian” Zalău. 

• La Concursul Județean Tematic ” EU POT FI PROPRIUL MEU MANAGER”, ediția a IV-a, care 

s-a desfășurat la Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” – Maieru, activitate în cadrul Proiectului 

Județean ”Școala – poartă deschisă spre viitoarea mea meserie”, cuprins în CAEJ/2022, 

Nr.1459/04.02.2022, secțiunea 5, poziția 8, am participat cu F.E. ”ZESTREA BISTRIȚEANĂ” 

S.R.L. Firma de exercițiu a fost reprezentată de elevele Cifor Camelia Sanda și Breșfelean Bianca 

Maria din clasa a XI-a G, care au obținut Premiul I, la Secțiunea III: Concurs Tematic ”CEA MAI 

ATRACTIVĂ OFERTĂ”.  

Performantele elevilor de la profilul Servicii, din cadrul Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu”- Bistriţa, 

sunt foarte bune, atât la examenul de bacalaureat, cât şi la concursurile şi olimpiade şcolare judeţene, 

regionale şi naţionale. 
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ARIA CURRICULARĂ 

OM ŞI SOCIETATE, ARTE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

 

Catedrele de educatie fizica si sport, educatie plastica, eductie muzicala  

 

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ: 

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 anul  școlar 2021 / 2022 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 
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Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Aspecte positive Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 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 

  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. 

 

 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 

Cresterea atractivitatii lectilor de 

educatie fizica. 

 

Imbunatatirea indicilor  starii de 

sanatate a elevilor 
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vederea formării unei 

personalităţi integrale, creative şi 

autonome 

 

 

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 

aprecierea corecta a starii de sanatate. 

 

4 Stimularea interesului elevului fata de miscare ca sursa de 

bucurie si factor de ameliorare a sferei emoive. 

 

 

Catedra de socio-umane și religie 

• Activitățile educative, proiecte desfășurate in cadrul catedrei au fost: 

Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii Aspecte pozitive Aspecte care pot fi 

îmbunătățite 

Responsabil 

1.    Avocat in scoala ta!    Interesul crescut al 

elevilor 

 Desfasurarea unor 

activitati 

practice 

Palko Corina 

Gherman Laura 

2.   16 noiembrie Ziua 

Internationala 

a Tolerantei- concurs de 

postere 

  Constientizarea 

importantei 

atitudinii tolerante in 

relatiile 

interumane 

 Extinderea activitatii 

  

Palko Corina 

3.  Proiect interdisciplinar 

Saptamana Digitala 

Babilon 

Constientizarea 

importantei 

interdisciplinaritatii in 

procesul invatarii. 

Corelarea activitatilor 

din cadrul disciplinelor. 

Levai Ileana 

4.  Proiect extrascolar 

Saptamana Biblica 

Constientizarea 

importantei apropierii de 

Dumnezeu. 

Extinderea activitatiilor. Levai Ileana 

5.  Proiect educativ 

Uimeste-te, citeste! 

Constientizarea 

importantei citirii 

Crearea de ateliere de 

citit 

Palko Corina 

Gherman Laura 
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Levai Ileana 

Misca Florin 

Pintiliescu Andrea 

Kerekes Manuela 

6.  Proiect educativ: Sa 

vorbim despre bani si 

banci. 

Interesul crescut al 

elevilor 

 Gherman Laura 

 

7.  Participarea la cercurile 

pedagogice - Tema 

întâlnirii: „Utilizarea 

resurselor digitale în 

predarea Religiei și a 

disciplinelor socio-

umane” 

Diversificarea metodelor 

de predare–evaluare prin 

utilizarea materialelor 

informatice 

Extinderea utilizării 

instrumentelor TIC la 

toate clasele.  

 

Palko Corina 

Gherman Laura 

Levai Ileana 

Misca Florin 

Pintiliescu Andrea 

Kerekes Manuela 

8.  Pregătirea lot și 

participare la Festivalul - 

concurs de colinde și 

obiceiuri populare 

„Episcop Nicolae Ivan” 

– ediția a XII-a 

 

    Dobândirea de noi 

competenţe sociale, 

morale și etice, cu impact 

în viața personală a 

elevilor dar și a 

comunității, prin 

participarea elevilor la 

manifestări cultura-

artistice. 

    Încurajarea unei 

gândirii critice și 

dezvoltarea 

comportamentului 

autonom și responsabil;  

 

Implicarea unui număr 

cât mai mare de elevi în 

diverse manifestări 

cultural-artistice. 

 

Diversificarea 

activităților culturale, 

sociale, artistice și 

recreative. 

 

Catedra de religie 

 ortodoxa 

9.  Obiceiuri și tradiții de 

Crăciun 

    Dobândirea de noi 

competenţe sociale, 

morale și etice, cu impact 

în viața personală a 

elevilor dar și a 

comunității, prin 

participarea elevilor la 

manifestări cultura-

artistice. 

    Încurajarea unei 

gândirii critice și 

dezvoltarea 

Implicarea unui număr 

cât mai mare de elevi în 

diverse manifestări 

cultural-artistice. 

 

Diversificarea 

activităților culturale, 

sociale, artistice și 

recreative. 

 

Levai Ileana 
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comportamentului 

autonom și responsabil;  

 

• Propuneri de îmbunătățire pe viitor 

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-artistice. 

Diversificarea activităților culturale, sociale, artistice și 

recreative. 

Implicarea profesorilor și 

elevilor în cât mai multe 

proiecte cultural-

artistice,inclusiv 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 după orele 

de curs și anunțarea acestuia 

conducerii unității.  

5 Interactiunea cu elevii Implicarea elevilor in activitati 

de consolidare a cunostintelor 

cognitive achizitionate 
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(voluntariat, intalniri cu 

specialisti, etc) 

6 Interactiunea cu parintii / apartinatorii elevilor Organizarea unor ateliere de 

lucru pentru parinti 

7 Comunicarea eficienta cu celelalte catedre Propunerea unor cercetari 

multidisciplinare 

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. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂTORI 

 

A. OBIECTIVE: 

O1. Implementarea curriculum-ului naţional specific fiecărei clase şi asigurarea corelaţiei dintre 

acesta şi 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. 
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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, s-au desfășurat următoarele activități specifice: 

 

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, manualele, cdș, 

planificarea, evaluarea; 

• întocmirea și avizarea 

schemelor orare; 

• întocmirea și avizarea 

planificărilor anuale, 

proiectarea unităților 

tematice, a programelor și 

planificărilor pentru 

disciplinele opționale; 

● 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; 

 

2. • planificarea activităților 

comisiei metodice; 

• evaluarea inițială a elevilor; 

 

desfǎşurarea unor activitǎţi ştiinţifice sau 

didactice recunoscute la nivelul isj şi a me 

(proiecte educative, parteneriate); 

● implicarea tuturor claselor din înv. 

primar în activități educative de 

impact; 

3. • școala online – o nouă 

provocare; 

crearea unor clase virtuale pe classroom sau 

zoom, a unor grupuri cu elevii, cu părinții 

elevilor; 

●  cadrele didactice din unitate au 

participat la 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; 
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Mai multă implicare în scrierea și 

implementarea de proiecte. 

2. 
Implicarea părinților în activitatea școlară Activități  comune profesori-părinți-elevi. 

3. 
Desfășurarea cursurilor în mediul online Urmarea unor cursuri de instruire în vederea 

desfășurării activității online 

 

III. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE CURRICULUM 

 

Pentru anul școlar 2021-2022 au fost alese pe baza obțiuninilor elevilor și părinților 99 de cursuri 

opționale, pentru clasele pregătitoare - XII. Acestea au fost variate ca  tematică și tip de opțional: Literatură 

și film, Investigații asupra stării de sănătate – opțional ca nouă disciplină, O istorie a comunismului din 

românia - opțional cu programă națională, Complemente de matematică - optional integrat- programă 

proprie. 

Pentru anul 2022-2023 s-a respectat procedura din O.M. 3238/2021 Metodologia privind 

dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, astfel din 131 de opționale au fost selectate 88. 

Dacă în anii anteriori s-a putut observa o anumită inerție în acest sens, în acest an școlar au apărut 

în oferta școlii discipline noi cum ar fi: Deutsch mit Freude (Limba germană - a treia limbă de studiu) 

Dezbatere, retorica și oratorie, Chimia în slujba sănătății și frumuseții,etc 

Deasemenea a crescut și nurărul de propuneri de cursuri opționale respectând formula de 

n+1, în care n reprezintă numărul maxim de ore alocate în planul cadru pentru opționale. 

Oferta a avut în vedere pregătirea elevilor pentru examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. 

La clasele de liceu, profil științele naturii, intensiv limba engleză și clasele de matematică-

informatică, intensiv informatică alocarea opționalelor s-a realizat din oficiu, conform deciziei 

Consiliului de Administrație, astfel: două ore de aprofundare, limba engleză respectiv trei ore de 

laborator informatică. 
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IV. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE PERFECŢIONARE ȘI 

FORMARE CONTINUĂ 

Nevoile de formare au fost identificate la nivelul instituției de invățănânt, dar si de nevoile fiecărui 

cadru didactic în parte. Având în vedere trecerea prin perioada de pandemie și adaptarea la specificul 

predării online multe dintre cursurile de formare au avut ca tematică dezvoltarea competențelor digitale ale 

Opțional ca nouă 

disciplină

47

Opțional de 

aprofundare

35

Opțional integrat

6

Tip opțional

Opțional ca nouă disciplină Opțional de aprofundare Opțional integrat

Justificare (pentru 

aprofundare)

35

Programă națională 27

Programă proprie

26

Tip de programă

Justificare (pentru aprofundare) Programă națională Programă proprie
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cadrelor didactice, utilizarea unor aplicații specifice și a platformelor educaționale. Un alt aspect urmărit a 

fost relaționarea în mediul online și consecințele pe termen lung ale virusului SAVS CoV- 2 asupra 

comportamentului în mediul școlar și familial. 

Programele de formare au fost livrate în principal de Casa Corpului Didacti Bistrița – Năsăud pe 

baza ofertei în vigoare dar și de alți furnizori acreditați. Un număr mare de cadre didactice au urmat cursuri 

de specialitate cum ar fi, CRED - Curriculum relevant, educației deschisă pentru toți, cât și cursuri pentru 

Consiliere și Orientare. 

Pe baza centralizării informațiilor la nivelul unității școlare putem să afirmăm că un procent de 

84% dintre cadrele didactice au urmat cel puțin un program de formare continuă. 

Cursurile cele mai accesate de cadrele didactice au fost:  

• CRED - Curriculum relevant, educației deschisă pentru toți - CCD 

• Dezvoltarea competentelor de prevenire și combatere a bullyingului in scoala - Asociația Profedu 

• Părinte și Profesor azi - Asociația PROACTA 

• Didactica și instrumente IT inovative în predarea și evaluarea în învățământul preuniversitar - 

Asociația Preuniversitaria Formare Continua 

V. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DIRIGINTILOR 

Comisia metodica a diriginților și-a desfășurat activitatea în conformitate cu planul managerial 

elaborat la începutul anului școlar, dar și ținând cont de cerințele şi necesitățile educative ivite ulterior. 

În anul școlar 2021-2022 activitatea Comisiei diriginților si-a propus drept priorități o mai mare 

atenție acordata creșterii standardelor de performanță, modului în care elevii se integrează în colectivele 

lor, creșterii interesului pentru învățătură, colaborării cu părinții în vederea optimizării relației școală-

familie, îmbunătățirii capacitații de socializare în colectivitățile în care aceștia își desfășoară activitatea. 

În acest sens, Comisia diriginților a avut în vedere realizarea unor activități diverse, prin care 

diriginții dar și elevii sa conștientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze educația mai mult decât 

ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoștințe, ci si ca un mijloc de formare a personalității lor, 

de pregătire multilaterala pentru viată pentru integrarea în societate. 

Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere și orientare cu educaţia 

pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultura 

si tradiţii. 

 

ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI: 

• întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua 

programa pentru Consiliere si orientare; 

• se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 

• în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate 

şi preocupări ale elevilor; 

• relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

• mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 
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• organizarea şedinţelor cu părinţii; 

• varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate; 

PUNCTE SLABE:    

• nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor 

conflicte; 

• nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

• înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

 

OPORTUNITAŢI: 

• implicarea elevilor in activitati in functie de aptitudinile / inclinatiile personale; 

• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse; 

• disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii; 

• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

• cursuri de formare pe teme educative 

 

AMENINŢĂRI: 

• existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban care ii indeparteaza 

pe elevi de studiu; 

• influenţa „grupului” de elevi; 

• numărul mare de elevi cu părintii plecati in străinătate. 

  

Principalele activităţi derulate: 

1. Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor 

in vigoare 

2. Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre 

şcoala, elev si părinte 

3. Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe. 

4. Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte 

5. Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

6. Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 
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7. Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare 

8. Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie 

si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic: invitarea la orele de dirigenţie a 

agenţilor  politiei, DGPMB, consilierului scolar, activităţi diverse derulate în scopul 

educației pentru sănătate, acțiuni de voluntariat și întrajutorare etc. 

9. Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 

liceu. 

 

VI. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN 

MEDIUL ŞCOLAR 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importanta 

pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii 

trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. 

În vederea celor arătate mai sus a fost constituită la începutul anului școlar Comisia 

pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar, având următoarea componenţă: 

1. Peter Sorina Crina- președinte 

2. Abrudean Marieta 

3. Vălean Alexandru 

4. Carabian Denees Agnes 

5. Brici Florina 

6. Mișca Florin 

7. Moroșan Lenuța 

8. Lechințan Dalia 

9. Pop Elena 

10. Hâlmu Rodica 

11. Sztankovszky Eniko 

12. Stoleru Daria Maria 

13. Sidor Maria Titiana 

14. Roth-Gross Venera 

 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice  formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum”: 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

mailto:cnam_bn@yahoo.com


   COLEGIUL NAŢIONAL ,,ANDREI MUREŞANU”  
   B-DUL REPUBLICII, NR.26   
   420057 BISTRIŢA; JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD 
   Telefon / fax 0263213607 
   E-mail: cnam_bn@yahoo.com 

 

29 
 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă 

de cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar 

în vigoare. 

La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu 

numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-comunitate). În anul școlar 2020-2021, nu au fost 

înregistrate acte de violență care să necesite întrunirea, specială a comisiei pentru un anumit caz. 

 

 

OBIECTIVE : 

1. Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul 

şcolii; 

2. Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul 

şcolii; 

3. Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

4. Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

5. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar 

şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 

 

MĂSURILE ŞI ACŢIUNILE CARE AU FOST REALIZATE PE PARCURSUL ANULUI 

ȘCOLAR : 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de 

către elevi şi profesori a unor semen distincte; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 

- Formarea unor echipe operative formate din, diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi 

combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 
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- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere 

în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

 

 

VII. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV 

 

1. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ din Colegiul Național 

„Andrei Mureșanu”, Bistrița în anul școlar 2021-2022 a urmărit dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii elevilor, formarea personalităţii autonome şi asumarea unui sistem de 

valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 

pentru angajare pe piaţa muncii, având câteva componente esențiale: 

A implicat profesorii, profesorii pentru învățământ primar și Consiliul școlar al elevilor și 

asociațiile partenere: Tășuleasa social, Leon, Tineri pentru comunitate. 

• Demersul educativ derulat în acest an școlar s-a caracterizat prin diversitate (din punct de 

vedere al tematicilor abordate), complexitate (formele de manifestare au fost diverse: 

cluburi, ateliere, activități în aer liber, concursuri digitale, festivaluri, campanii umanitare, 

ecologice, de sănătate publică și prevenție, de protecție etc.) și arie largă de extindere.  

• Activitatea educativă s-a desfășurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginți. 

• Colegii diriginți s-au implicat cu mare interes în activităţile educative și de consiliere,  

ședințele cu părinții pe clase care s-au desfășurat în format mixt, diriginții organizând 

aceste activități cu ajutorul platformei utilizate de către școală și a grupurilor media ale 

părinților și elevilor sau prin întâlniri față în față. A fost aleasă și structura de conducere a 

Consiliului Reprezentativ al Comitetului de părinți pe școală, președinte fiind desemnată 

doamna Muscari-Salvan Carmen-Maria-Violeta, care a devenit și președinte al Asociației 

de Părinți din C.N. „Andrei Mureșanu”, Bistrița. 

• În urma Consiliului profesoral din 5 septembrie 2021, coordonatorul de proiecte și 

programe educative a fost desemnată prof. Aurelia Hîruța. 

2. PARTENERIATE concretizate pe parcursul acestui an şcolar, prin proiecte şi programe 

comune:  

- Asociația GAL RURALIS, prin reprezentant ing. Țetcu Cristian pentru derularea 

proiectului Erasmus+ „Harry Potter and case the sick earth”. 

- Pepiniera Sărata pentru derularea proiectului Erasmus+ „Harry Potter and case the sick 

earth”. 

- Asociația Cultul Eroilor „Regina Maria”, Bistriţa-Năsăud, „Col. Liviu Rusu" 

- Asociația Culturală „Istoria din casă în casă” 

- Asociația Bloc Zero 
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- Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. 

- Parohia Ortodoxă Susenii Bârgăului. 

- Biblioteca Județeană „George Coșbuc”, Bistrița-Năsăud. 

- Asociația Română pentru Reciclare – „Patrula de reciclare”. 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Bistrița. 

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud 

- Organizația Studenților Mediciniști din Cluj 

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI SCOLAR AL ELEVILOR  

Având în vedere rolul care revine Consiliului Şcolar al Elevilor în implicarea activă a 

acestuia în viaţa şcolii, în baza Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor din Cadrul 

Consiliului Elevilor, metodologie elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMENCŞ nr. 3838 din 

23.05.2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 429 din 8.06.2016 şi cu 

Regulamentul Intern al Consiliului Naţional al Elevilor alegerile pentru Biroul executiv al 

Consiliului Reprezentativ al Elevilor din Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița au avut 

loc în data de 23.10.2020, adoptându-se următoarea componență: 

Presedinte: Petrina Stefan 

Vicepresedinti: Lupsan Vlad, Tomsa Maria 

Secretar: Muscari Denisa 

Fotograf: Oltean Mihai 

• 5 octombrie 2021 – Ziua Educatiei 

• 2 decembrie 2021 – Activitate umanitara  

• 19 decembrie 2021 – Initierea Clubului de Fotografie CNAM 

• 14 februarie 2022 – LOVE BOX  

• Martie 2022 – Colecta in scopul sustinerii refugiatilor din Ucraina, in parteneriat cu Asociatia 

Impact, in cadrul careia s-au adunat alimente neperisabile si alte obiecte de proxima necesitate. 

• Implicare in organizarea Balului Bobocilor si a Balului Majoratului 

• Implicare in festivitatea de incheiere a anului scolar.  

 

4. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI : 

• majoritatea cadrelor didactice au experienţa profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere 

ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate;  

• certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;  

• colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală ;  

• disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ;  

• existenţa unei viziuni unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de 

către inspectorul şcolar educativ la începutul anului şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a 

coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul unităţii de învăţământ;  

• realizarea documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative:  

• folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;  

• s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii;   

• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  
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• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative;  

• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ. 

• Existența continuității de peste 10 ani în cazul unor proiecte 

• S-au încheiat numeroase parteneriate 

• Cooperarea și colaborarea, diversitatea activităților practice desfășurate cu elevii au avut ca 

rezultat formarea unui comportament civilizat și implicat 

• Promovarea de noi forme de a învăța să înveți, dar și de învățare pe tot parcursul vieții,  

• Colaborare internatională (Spania, Italia, Grecia) Educatie ecologica prin metoda jocului 

(gamification) Interculturalitate 

• Modele de bună practică, o atitudine pozitivă față de situațiile inedite ale existenței, stimularea 

creativității, accentuarea spiritului critic, autocunoașterea, adaptarea la nou  

PUNCTE SLABE :  

• Implicarea redusă a părinților în consolidarea relațiilor școală-familie-copil 

• Prelungirea perioadei de desfășurare, determinată de situațiile neprevăzute care supraîncarcă 

programul de pe o zi pe alta 

• Dificultatea de a implica mai mulți elevi, datorită lipsei mijloacelor de transport. 

• Interesul scazut în rândul elevior și slaba motivaţie extraşcolară a acestora ;  

a. lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;  

b. dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare;  

c. lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare.  

OPORTUNITĂŢI : 

• disponibilitatea autorităţilor locale de a se implica în viaţa şcolii ;  

• posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local; 

• varietatea cursurilor de perfecţionare si formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi vizând 

activităţile extracurriculare 

• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc ; 

• postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative ca formă de promovare a aestora;  

• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.  

AMENINŢĂRI :  

• supraîncărcarea programului prin sosirea constantă și insistentă a solicitărilor de implicare în 

diferite proiecte, din partea tuturor: ISJ, ONG-uri, instituții locale, județene sau naționale;  

• lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;  

• sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; 

• confruntarea cu situații greu de gestionat determinate de consumul de substanțe interzise în rândul 

tinerilo 

• programele şcolare încărcate ;  

• căderea numărului de elevi;  

• slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor 

cadrelor didactice ;  

• criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor 

şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.  
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NEVOI IDENTIFICATE :  

• promovarea unor soluții concrete care să faciliteze, să susțină și să promoveze proiecte 

extracurriculare prin care să crească interesul și motivația elevilor pentru latura extracurriculară;  

• adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor de 

formare pe termen scurt, mediu si lung ;  

• promovarea unor programe pentru „educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente 

la viaţa şcolii;  

• sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale; 

• stimularea elevilor şcolii prin burse programe educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice 

activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i 

• identificarea unor surse de finanțare care să fie la dispoziția coordonatorilor de proiecte care 

contribuie la promovarea imaginii școlii și stabilirea unui set de criterii pentru obținerea finanțării. 

 

 

VIII. 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.   

O elevă, 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. 

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

IX. 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 
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Clasa Înscriși 
Medii între 

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

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 

 

 X. 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% ) 

 

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 % 
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XI. Compartiment administrativ 

Principalele activități desfășurate în cadrul sectorului administrativ în anul școlar 2021-2022 : 

- s-au identificat soluții pentru toate problemele specifice sectorului administrativ prin consultarea 

conducerii școlii; 

- s-a organizat şi gestionat corespunzător baza materială a liceului; 

- s-a participat la elaborarea documentației necesare pentru realizarea de achiziții publice în vederea 

dezvoltării bazei tehnico–materiale a unității de învățământ; 

- s-au rezolvat toate problemele ce revin sectorului administrativ – gospodăresc; 

- s-a întocmit planul de muncă pentru personalul nedidactic şi s-a urmărit respectarea acestuia; 

- s-au administrat localurile instituției, s-a asigurat şi dispus curățenia, întreținerea şi funcționarea a 

acestora; 

- s-a organizat activitatea privind apărarea  împotriva  incendiilor şi securitatea și sănătatea muncii 

în sectorul administrativ, alături de responsabilul SSM. 

- s-au pregătit spațiile școlii pentru începutul anului școlar din punct de vedere igienico – sanitar; 

- s-au efectuat reparațiile curente la localuri şi la mobilierul deteriorat; 

- s-a urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă; 

- s-au realizat fluxurile de deplasare interioare și exterioare pe perioada pandemiei; 

- s-a organizat activitatea de aprovizionare pentru toate materialele, produsele și obiectele necesare 

bunei desfășurări a activității instituției,  în limita bugetului aprobat. 

 

Achiziții 2021-2022 

În cadrul proiectului: 

• Sprijin pentru școli – COVID s-au achiziționat în data de 16.12.2021 bunuri în valoare totală de 

23472,75 RON 

- Stație dezinfecție mâini cu dispensor – 45 buc – în valoare de 20616,75 RON  

- Covor dezinfectant cu tavă inox  – 5 buc – în valoare de 595 RON  

- Dozator săpun lichid – 20 buc – în valoare de 2261 RON 

 

 

• E – învățare în municipiul  Bistrița derulat între 02.03.2022-30.06.2022 s-au achiziționat bunuri în 

valoare totală de 248300,64 RON 

- Cameră web conferință – 78 buc – 61261,2 RON 

- Proiector 44 buc – 77492,8 Ron 

- Ecran proiecție trepied – 44 buc – 16755,2 RON 

- Ecran proiecție perete –  44 buc – 24411,6 RON 

- Routere wireless 10 buc – 4998 RON 

- Tabletă 10priton M10 Elsaco Internet Tablet – 40 buc – 45.381,84 RON 
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