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ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  “ARTEMIU  PUBLIU  ALEXI” 

SÂNGEORZ-BĂI,  REPUBLICII 38,  BISTRIȚA-NĂSĂUD 

tel. secretariat:  0263/370249,  

tel/fax direcțiune: 0263/371009 

e-mail:  sgsingeorzbai@yahoo.com 

                                                Nr            din   

 

 

RAPORT  

privind starea și calitatea învățământului în  

Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” din Sângeorz-Băi 

An școlar 2018/2019 

 

• În anul şcolar 2018 – 2019, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate 

din unitatea noastră, a fost organizată si desfăşurată în functie de prevederile 

legislative în vigoare . 

 

• Activitatea de conducere a avută în vedere aplicarea şi respectarea legislatiei în 

vigoare, menite să îmbunătătească activitatea fiecărui compartiment  de activitate 

din unitatea noastra scolara. 

 

Repere tematice 
MEN  

Domeniul funcțional/Obiective propuse Corelarea cu 
PDI/Ținta 

vizată 
Curriculum Resurse 

umane 
Resurse 

financiare 
Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

1.Compatibilizarea 
documentelor 
manageriale cu 
strategiile MEN și 
politicile 
europene 

Dezvoltarea 
calității actului 
didactic, a 
serviciilor 
educaționale și 
a randamentului 
școlar 

Armonizarea 
documentelor 
de proiecție cu 
strategia școlii 
și a ISJ BN 

Dezvoltarea 
bazei materiale 
și 
diversificarea 
resurselor – 
proiecție 
bugetară 
bazată pe 
analize de 
nevoi 

Dezvoltarea de 
parteneriate cu 
actorii comunității 
locale, județene și 
naționale 

Țintele 
A1,C3, D1 

2. Reducerea ratei 
părăsirii timpurii a 
școlii 

Particularizarea 
curricumului  
pentru 
eficientizarea 
serviciilor 
educaționale 
adresate 
elevilor cu risc 
de părăsire 
timpurie a școlii 

Asigurarea 
accesului la 
educație al 
tuturor 
elevilor din 
localitate 

Asigurarea de 
condiții optime 
pentru 
desfășurarea 
activităților 
didactice 
formale și non-
formale 

Parteneriate/proiecte 
prin care să sprijinim 
elevii în situație de 
risc 

Țintele A2, 
A3, D1 

3. Promovarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții 

Participarea la 
cursuri specifice 
de 
perfecționare 

Elaborarea 
unui program 
de dezvoltare 
a resursei 
umane 

Finanțarea 
dezvoltării 
resursei 
umane 

Parteneriate cu 
instituții care pot 
sprijini învățarea pe 
tot parcursul vieții 

Țintele A4, 
B1, D1 

mailto:sgsingeorzbai@yahoo.com
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4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
procesele de 
învățare-predare-
evaluare 

Utilizarea 
instrumentelor 
TIC în predare ți 
învățare 

Utilizarea 
calculatoarelor 
în gestionarea 
resursei 
umane 

Asigurarea 
bazei materiale 
necesare 
pentru 
desfășurarea 
activităților 

Parteneriate cu 
instituții care pot 
oferi sprijin privind 
noile tehnologii 

Ținta B2 

 

 

 

I. MANAGEMENT 

Activitatea din scoala s-a desfasurat in baza; 

-Planului Managerial pentru anul scolar 2018-2019 

- Planurilor manageriale semestriale 

- Proiectului de Dezvoltare Institutionala 2016-2020_revizuit 0ctombrie 2018 

In urma diagnozei realizate pentru activitatea desfasurata in anul scolar anterior, s-au stabilit 

urmatoarele actiuni prioritare: 

-Optimizarea activitatii didactice desfasurata la clasa 

-Creșterea procentelor de promovabilitate la Evaluările Naționale 

-Dezvoltarea bazei materiale 

-Optimizarea spatiilor de invatamant 

-Perfectionarea resurselor umane 

Modalitati de realizare 

Optimizarea activitatii didactice realizate la clasa 

-Asistentele directorului si sefilor de comisie metodica la orele de curs 

-Vizarea proiectelor si schitelor de proiecte de lectie pentru cadrele didactice fara definitivat 

sau cele care manifesta disfunctionalitati in activitatea desfasurata la clasa 

-Desfasurarea tuturor activitatilor propuse in planul managerial al comisiilor metodice 

-Participarea la activitatile comisiilor metodice din scoala 

-Rezultate si analiza acestora de la evaluarile sumative si semestriale 

-Integrarea mijloacelor TIC in activitatea didactica 

-Discutarea planificarii si proiectarii didactice in comisiile metodice si avizarea acestora de 

catre seful de comisie metodica si de catre director 

Dezvoltarea bazei materiale 

-Realizarea unei proiectii bugetare care sa acopere necesarul legat de intretinerea si 

dezvoltarea bazei materiale a scolii 

-Realizarea planului anual de achizitii 

-Achizitionarea serviciilor si materialelor necesare 

Optimizarea spatiilor de invatare 

-Asigurarea mobilierului necesar salilor de clasa 

-Întretinerea spatiilor scolare 

-Amenajarea spatiilor sportive 

-Asigurarea materialelor didactice necesare 

Perfectionarea resurselor umane 

-Realizarea bazei de date privind formarea personalului didactic din scoala 
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-Stabilirea ofertei de cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice 

-Participarea tuturor cadrelor didactice la pefectionarea prin activitatile de cerc pedagogic si 

comisie metodica 

-Depunerea dosarelor de echivalare de cursuri sau de recunoastere a competentelor 

profesionale conform metodologiilor in vigoare 

-Asigurarea unei politici de cadre care sa asigure o incadrare cu personal didactic calificat 

-Incurajarea participarii la cursuri de perfectionare  

 
Documentele  de proiectare manageriala 

 

• Proiectul de dezvoltare institutionala (PDI) 2016/2020  . 

 

• Planul managerial anual pe anul scolar 2018/2018 

• Planul managerial al activității educative pe anulscolar 2018/2019 

• Analiza activitatii instructive-educative pentru anul scolar 2018/2019 

• Repartitia de ore pentru anul scolar 2018/2019 

• Planul de scolarizare pentru anul scolar 2018/2018 

• Raportul de evaluare interna a calitatii 2018 

• Oferta educațională 2018-2019P 

• Programele de activitate anuală şi semestrială ale comisiilor 

• Statul de funcții 

• Planul de încadrare 

• Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral  

• Planificările calendaristice ale cadrelor didactice  

• Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară a elevilor în 

vederea susţinerii probelor Evaluării naţionale  

• Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară pentru 

olimpiade şi concursuri şcolare   

• Desfăşurarea activităţilor extraşcolare  

• Completarea documentelor şcolare : cataloage, registre matricole etc;  

• Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire suplimentară;  

• Respectarea întocmai a programelor şcolare  

• Evaluarea elevilor şi respectarea criteriilor şi cerinţelor evaluării continue 
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• Regulamentul de ordine interna al școlii  

 

Constituirea comisiilor din scoala 

 Prin decizia si  acordul Consiliului profesoral si avizarii Consiliului de administratie pe anul 

scolar 2018/2019, s-au constituit urmatoarele comisii: 

• Consiliu de administratie 

• Consiliul profesoral 

• Consiliul de curriculum 

• Comisiile metodice/catedre 

• Comisia dirigintilor/invatatoarelor si activitatilor educative 

• Comisia pentru acordare burselor si altor forme de sprijin material pentru elevi 

• Comisia cu probleme de perfectionare si formare continua 

• Comisia de promovare a imaginii unității de învățământ 

• Comisia pentru prevenirea si combaterea fenomenului de violenta in scoala 

• Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in scoala 

• Comisia pentru situații de urgență 

• Comisia de gestionare SIIIR 

• Comisia reposponsabila cu serviciu pe scoala si cu intocmirea orarului pe scoala 

• Comisia pentru pavoazarea școlii 

• Comisia pentru managementul artistic 

• Comisia pentru consiliere, orientare si activități extrașcolare 

• Comisia pentru olimpiade si concursuri școlare 

• Comisia de inventariere si casare 

• Comisia de monitorizare , coordonare si indrumare metodologica a sistemului de 

control intern/managerial 

• Comisia pentru programe si proiecte educative 

• Comisia de disciplina , de monitorizarea frecventei elevilor si combatere a 

abandonului scolar 
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• Comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare 

• Comisia pentru aplicarea programului guvernamental “Laptele  si corn” 

• Comisia de verificare a documentelor scolare si monitorizare a notarii ritmice a 

elevilor 

• Comisia pentru SSM/PSI 

• Comisia de siguranta si securitate a elevilor 

Obs. Toate comisiile au intocmit planuri de actiuni, manageriale si de masuri privind 

functionarea acestora. 

Evidenta documentelor  – existente si in curs de completare, pentru toate compartimentele: 

secretariat, contabilitate, administrație 

La nivelul secretariatului: 

• Registre matricole 

• Fise ale posturilor 

• Contracte de munca 

• Foi matricole 

• Baze de date: elevi, absențe, personal, etc 

• Pontaje lunare 

• Registre de evidenta si eliberare a actelor  

• Cataloage le examenelor de corigenta, incheierea situatie scolare 

• Statul de functii 

• Registrul de inspectii, etc. 

• Colectarea și completarea datelor statistice in SIIIR 

La nivelul contabilitatii: 

• Fonduri extrabugetare 

• Executia bugetara lunara, trimestriala, anuala 

• Documente de incasare, inregistrare, justificare, contracte, etc 

La nivel administrativ: 

• Aprovizionări  
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• Fișe de inventariere, casare 

• Administrare cladiri: igienizare, autorizatii, reparatii  

• Conditii de  transport  elevi si cadre didactice, etc. 

Concursurile de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului școlar. Organizarea și 

desfășurarea în bune condiții a concursurilor de suplinire pe perioadă determinată(2 

concursuri). 

Proceduri operaționale: Elaborarea/revizuirea unor proceduri operaționale: 

- 15 proceduri operaționale revizuite pe toate compartimentele 

 

II. MANAGEMENTUL CLASELOR DE ELEVI 

 Elevi – statistici la final de an școlar 

• Planul de școlarizare realizat complet 

Ciclul inv. Total elevi Numar clase 

PRIMAR 697 33 

GIMNAZIAL 545 21 

TOTAL 1242 54 

• Statistică elevi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rezultate scolare la sfarsitul anului scolar 
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La învățământul primar promovabilitatea a fost de 100 %. 

• Corigențe: 
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• Analiză corigențe 

 

 

•  Statistică comparativă promovabilitate 

 

 

 

 

 

 

• Admitere liceu 2019 
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EVALUĂRI NAȚIONALE 2019 

EVALUAREA NAȚIONALĂ – CLASA a VIII-a 
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• Evaluarea la clasele a II-a, aIV-a și a VI-a 

Clasa a II-a 
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14 

 

 

Clasa a IV-a 
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Clasa a VI-a 
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La Școala Gimnazială  ”Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi  examenul de evaluare naţională s-a 

desfăşurat conform metodologiei-ord. 4461/27.08.2018.  Nu s-au înregistrat probleme legate de 

administrarea testelor, iar elevii nu au intâmpinat neajunsuri legate de  înțelegerea cerințelor. 

Timpul alocat a fost suficient. Deoarece nu au fost solicitări pentru elevii cu CES nu s-au elaborat teste 

adaptate. 

S-au completat fisele de evaluare calitativă. Rezultatele au fost discutate în comisiile metodice, 

consiliul profesoral si personal cu elevii si parinții. Se vor realiza analize si se vor elabora planuri 

individualizate de invățare. 

 

Monitorizarea absenteismului  

 

 

III. CURRICULUM  

1. Elaborarea documentelor de proiectare si organizare a activitatii de instructive-

educative 

➢ Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi finalitătilor pe niveluri  

educationale: primar și gimnazial ; 

➢ Asigurarea  calitătii educatiei în scoala; 

➢ Planuri de intervenție particularizate 

➢ Planificarile calendaristice anuale si semestriale   

➢ Evidentierea CDS-ului -  prin aprobarea lui in Comisia de curriculum si de 

administratie; avizarea lui de catre ISJ-BN 
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TABEL NOMINAL 

Cuprinzand situatia CDS - AN SCOLAR 2018/2019 

      

Nr

. 

crt

. 

Unitatea de 
învățământ 

cu 
PJ/structura 

Responsabilul comisiei de 
curriculum  

Denumirea 
opționalulu

i (se trec 
toate 

opționalele 
din unitate, 
pe anul în 

curs, în 
ordine 

crescătoare 
după clasă) 

Tipul 
opționalulu

i 

Disciplina 
/ 

Disciplinel
e 

Tip de 
program

ă 
Clasa 

Nr. 
ore/săp

t 

Profesor 
propunăto

r 

Aprobar
e în CA  
DA/NU 

  

 Numele și 
prenumele 

Disciplina 
predată 

Aviz 
inspector 

de 
specialitat

e  

1 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Educație 

financiară 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

națională 

CP A 1 Bontaș 

Gabriela 

DA Nu e cazul 

2 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Educație 

financiară 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

națională 

CP B 1 Andresi 

Victoria 

DA Nu e cazul 

3 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Educație 

financiară 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

națională 

CP C 1 Șorecău 

Cătălina 

DA Nu e cazul 

4 
Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

altfel 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

proprie 

III A 1 Bența 

Victoria 

DA Da 
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Publiu Alexi” 

5 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

în viața mea 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

proprie 

III C 1 Ureche 

Maria 

DA Da 

6 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Mate + La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

proprie 

III D 1 Lupșan 

Cătălina 

DA Da 

7 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Prietenii lui 

Mate 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

proprie 

III E 1 Borș Silvia 

DA Da 

8 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Educație 

financiară 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

națională 

IV B 1 Borș Ana 

Maria 

DA Nu e cazul 

9 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Educație 

financiară 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

națională 

IV C 1 Pop Anuța 

DA Nu e cazul 

10 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Educație 

financiară 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică 

și științe 

Programă 

națională 

IV E 1 Avram 

Mărioara 

DA Nu e cazul 

11 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

V A 1 Dumitru 

Marina 

DA Nu e cazul 
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12 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

V B 1 Bazga Oana 

DA Nu e cazul 

13 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

V C 1 Băndean 

Codruța 

DA Nu e cazul 

14 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

V D 1 Dumitru 

Marina 

DA Nu e cazul 

15 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

V E 1 Băndean 

Codruța 

DA Nu e cazul 

16 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu 
Alexi”/Școal
a Gimnazială 
Cormaia 

Bosancu Adrian Matematică Matematică 

și științe în 

societatea 

cunoașterii 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică Programă 

națională 

V 

Cormai

a 

1 Olar Maria 

DA Nu e cazul 

17 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematică 

și științe în 

societatea 

cunoașterii 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică Programă 

națională 

VI A 1 Bosancu 

Adrian 

DA Nu e cazul 

18 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematică 

și științe în 

societatea 

cunoașterii 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică Programă 

națională 

VI B 1 Bosancu 

Adrian 

DA Nu e cazul 
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19 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Învățând să 

trăim 

împreună 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Consiliere si 

orientare 

Programă 

națională 

VI C 1 Gaveniuc 

Raveca 

DA Da 

20 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Învățând să 

trăim 

împreună 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Consiliere si 

orientare 

Programă 

națională 

VI D 1 Gaveniuc 

Raveca 

DA Da 

21 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

VII A 1 Băndean 

Codruța 

DA Nu e cazul 

22 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

VII B 1 Dumitru 

Marina 

DA Nu e cazul 

23 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

VII C 1 Bazga Oana 

DA Nu e cazul 

24 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

VII D 1 Ilieșiu 

Floarea 

DA Nu e cazul 

25 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Lectura ca 

abilitate de 

viață 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Limba și 

literatura 

română 

Programă 

națională 

VII E 1 Bazga Oana 

DA Nu e cazul 

26 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu 

Bosancu Adrian Matematică Matematică 

și științe în 

societatea 

cunoașterii 

La nivelul 

mai multor 

arii 

curriculare 

Matematică Programă 

națională 

VII 

Cormai

a 

1 Olar Maria 

DA Nu e cazul 
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Alexi”/Școal
a Gimnazială 
Cormaia 

27 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

altfel 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Matematică Programă 

proprie 

VIII A 1 Bosancu 

Adrian 

DA Da 

28 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

altfel 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Matematică Programă 

proprie 

VIII B 1 Iloaie 

Ștefan 

DA Da 

29 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

altfel 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Matematică Programă 

proprie 

VIII C 1 Iloaie 

Ștefan 

DA Da 

30 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu Alexi” 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

altfel 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Matematică Programă 

proprie 

VIII D 1 Bosancu 

Adrian 

DA Da 

31 

Școala 
Gimnazială 
”Artemiu 
Publiu 
Alexi”/Școal
a Gimnazială 
Cormaia 

Bosancu Adrian Matematică Matematica 

altfel 

La nivelul 

ariei 

curriculare 

Matematică Programă 

proprie 

VIII 

Cormai

a 

1 Olar Maria 

DA Da 
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CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

• Respectarea planului cadru pe toate 
ciclurile de invatamant in conformitate cu 
legislatia in vigoare; 

• Parcurgerea în totalitate a programelor 
școlare 

• Programe CDS elaborate de cadrele 
didactice 

• Existența unor scheme orare conform  
legislatiei în vigoare 

• Pregătirea  suplimentară a elevilor 
pentru Examene nationale, olimpiade şi 
concursuri şcolare; 

• Existenta la fiecare catedra a 
materialelor curriculare (planuri de învătământ 
şi programe şcolare, auxiliare curriculare, 
manuale,caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 
culegeri de probleme,  îndrumatoare, softuri 
educationale). 

• Respectarea noilor programe  și planuri 
cadru la clasele V-VI 

• S-au aplicat teste inițiale, de parcurs și 
sumative și s-au tras concluziile în comisiile 
metodice 

• Organizarea simulărilor la clasele a VIII-
a 

PUNCTE SLABE 

• Folosirea  insuficientă  a  softurilor , 
programelor, sistemelor informatizate  

• Nu s-au realizat toate activitățile 
demonstrative propuse 

• Oferta  şcolii nu satisface nevoile tuturor 
elevilor,optiunile se fac și în functie de  de 
încadrarea profesorilor titulari; 

• Nu s-au realizat întotdeauna planificările 
pe unități 

• Scăderea procentului de promovabilitate 
la evaluarea națională sub procentul județului și 
cel național 

• Nerealizarea planului de interasistențe – 
învățământ gimnazial 

• Un toate cadrele didactice abordează 
interdisciplinar conținuturile 

OPORTUNITATI 

• Programe școlare bine concepute 

• Manuale școlare care abordează un 
conținut interdisciplinar 

• Pregătirea de performanță-centru de 
excelență matematică, fizică și biologie 

 

AMENINTARI 

• Grad ridicat de sărăcie – familii 
numeroase 

• Multi elevi provin dintr-un mediu 
defavorizat; 

• Disponibilitate  scăzută a  părintilor 
pentru  problemele propriilor copii, unii părinti 
refuzând colaborarea cu 
învățătorul/dirigintele/profesorul  psihopedagog 

 

2. Evaluarea  

a) Personal didactic 

• Asistente la ore ale directorilor : 

- director: 24 asistențe 
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- director adjunct: 38 asistențe 

• Inscrierea  cadrelor didactice la grade didactice: 

✓ Grad did. I – 3 cadre didactice 

✓ Grad did. II - 4 cadre didactice 

✓ Definitivat – 2 cadre didactice 

b) Elevi 

• Evaluari initiale , curente, sumative: 

✓ Evaluari initiale - prin teste initiale, in conformitate cu cerintele MEN– la majoritatea 

ariilor curriculare s-au aplicat si analizat teste de evaluare initiala pentru elevii din  toate ciclurile de 

invatamant. S-au realizat analize comparative cu rezultatele din anii anteriori si cu cele de la 

Evaluarea Națională și s-au realizat planuri de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor. 

✓ Evaluari curente -  prin notari ritmice, referate, portofolii, proiecte, etc. 

✓ Evaluari finale - prin teste sumative realizate la fiecare unitate de invatare, de catre toate 

cadrele didactice. 

• Concursuri, proiecte: 

- 31 premii si mentiuni obtinute la olimpiadele scolare județene 

- 18 premii obținute la concursuri CAEJ, CAER și CAEN 

- Nu am implementat  proiecte județene  

- 6 proiecte la nivel local 

- Parteneri în proiectul POCU ”Proces educațional optimizat prin activități de 

mentorat în școlile bistrițene”-an 1 

Rezultatele obținute la olimpiadele școlare județene și naționale : 

Nr 

crt Numele și prenumele Clasa Premiul 

Faza 

concursului Disciplina Profesorul 

1 
Radu Tudor 

VIII 

A I județeană fizică 

Varvari 

Marin 

2 Radu Tudor 

VIII 

A I județeană fizică 

Varvari 

Marin, 

Strugar 

Rodica, 
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Scripeț 

Dorina 

3 

Aramă Raul Emanuel+Strîmbu 

Andra III C I județeană Ed civică 

Ureche 

Maria 

4 Șanta Ioana Maria+Hîruța Rebeca IV E II județeană Ed civică 

Avram 

Mărioara 

5 Hrehoreț Ionela VIII C II județeană Geografie 

Chira 

Gabriela 

6 Pop Ioana Eliza VII A III județeană 

Lb și lit 

română 

Băndean 

Codruța 

7 
Radu Tudor 

VIII 

A 

medalie 

bronz națională fizică 

Varvari 

Marin 

8 Mureșan Tudor VII D mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin, 

Strugar 

Rodica, 

Scripeț 

Dorina 

9 Bulța Traian VII mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin, 

Strugar 

Rodica, 

Scripeț 

Dorina 

10 Avram Cristina V A mențiune județeană 

Lb și lit 

română 

Dumitru 

Marina 

11 Buga Florina Cristina VI A mențiune județeană 

Lb și lit 

română 

Ilieșiu 

Floarea 

12 Trufan Alexandru V A mențiune județeană 

Lb și lit 

română 

Dumitru 

Marina 

13 
Trufan Marcus 

V A mențiune județeană 

Lb și lit 

română 

Dumitru 

Marina 

14 Jojă Alexandru+Isip Cosmina IV E mențiune județeană Ed civică 
Avram 
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Mărioara 

15 Șpaimoc Teodora+Costan Laura IV E mențiune județeană Ed civică 

Avram 

Mărioara 

16 Petrașcu Ioana 

VIII 

D mențiune județeană Geografie 

Chira 

Gabriela 

17 Buia Ioana 

VIII 

A mențiune județeană Geografie 

Chira 

Gabriela 

18 Constantin Paula Ionela VIII C mențiune județeană Geografie 

Chira 

Gabriela 

19 Trufan Alexandru V A mențiune județeană Matematică 

Grapini 

Silviu 

20 Borgovan Maria IV E mențiune județeană 

Lb și lit 

română 

Avram 

Mărioara 

21 Isip Cosmina IV E mențiune județeană 

Lb și lit 

română 

Avram 

Mărioara 

22 Bulța Traian VII E mențiune județeană Biologie 

Scripeț 

Dorina 

23 Șteopoaie Denisa VII D mențiune județeană 

Religie 

ortodoxă Bîrta Aurel 

24 Mureșan Lara VII D mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin 

25 Pioraș Daniel VII mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin 

26 Buia Aurelian 

VIII 

A mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin 

27 Petrașcu Ioana 

VIII 

D mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin 

28 Cârcu Anca Maria VI A mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin 

29 Buga Florina Cristina VI A mențiune județeană fizică 

Varvari 

Marin 

30 Strâmbu Traian VII mențiune județeană 

Religie 

penticostală 

Murza 

Narcis 
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31 Mutu Flavius VII mențiune județeană 

Religie 

penticostală 

Murza 

Narcis 

 

Rezultatele obținute la concursurile sportive: 

Nr crt Concursul Faza Premiul obținut Nr elevi Elevii Clasa 

1 

Olimpiada Gimnaziilor-

sah județeană mențiune 4     

2 

Olimpiada Gimnaziilor-

baschet fete județeană I  12     

3 

Olimpiada Gimnaziilor-

baschet băieți județeană I  12     

4 

Olimpiada Gimnaziilor-

tetratlon județeană I 8     

5 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană I 1 Borgovan Maria IV E 

6 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană I 1 Cordoș Maxim IV D 

7 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană II 1 Mihali Emilia IV C 

8 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană II 1 Borgovan Maria IV E 

9 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană II 1 Cordoș Maxim IV D 

10 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană III 1 Pop Elisabeta IV C 

11 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană mențiune 1 Larionesi Andrei IV B 

12 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană mențiune 1 Timiș Alexandra IV C 

13 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană mențiune 1 Bulța Maxim IV B 

14 

Olimpiada Gimnaziilor-

atletism județeană mențiune 1 Bulța Maxim IV B 

15 
Olimpiada Gimnaziilor-

regională II 15     
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rugby-tag primar 

16 

Olimpiada Gimnaziilor-

rygby-tag gimnazial regională III 15     

17 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană I 1 Partene Denisa V E 

18 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană II 1 

Cordoș Maxim 

Dănuț IV D 

19 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană III 1 Larionesi Andrei IV B 

20 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană mențiune 1 Borgovan Maria IV E 

21 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană mențiune 1 Costea Raul IV E 

22 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană mențiune 1 Strîmbu Viorel VIII A 

23 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană mențiune 1 Gagea Sandu VII E 

24 

Cros "Memorialul 

Maria Cioncan" județeană mențiune 1 Haliță Alin VI A 

 

 

IV.RESURSE UMANE 

PUNCTE  TARI 

• Personal didactic după cum 
urmează: 

    - total cadre didactice calificate 77:  
                 gradul didactic I – 43 
                 gradul didactic II – 10 
                 gradul definitiv – 17 
                 debutanţi –  7 
     - cadre didactice necalificate – 0 
     - profesori: 68 titulari, 8 suplinitori 

și un detașat 
     - consilier școlar 
     - logoped 

• Relatiile interpersonale, in mare parte, 
           (profesor-elev, conducere-subalterni, 

PUNCTE SLABE 

• Management deficitar la nivelul unor 
            responsabili de catedră. 

• Conservatorismul unor  cadre  didactice  
şi rezistenta la schimbare; 

• Superficialitatea unor cadre didactice; 
 

• Neaplicarea unor planuri personalizate 
pentru evitarea corigențelor 

• Neimplicarea tuturor cadrelor didactice 
la activitățile extracurriculare 

• Nerealizarea serviciului pe școală 
conform procedurii 

• Inexistența unui mediu concurențial, 
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            profesori-părinti, profesori-profesori    
           etc.) existente favorizează  crearea 

unui  
            climat educational deschis, 

stimulativ. 

• Desfășurarea unui număr mare de 
activități în cadrul proiectelor educative în 
clubul de la localul de pe strada Teilor 

• Există  o  bună  delimitare a 
responsabilitătilor cadrelor didactice precum şi 
o bună coordonare a acestora; 

• Numărul cadrelor didactice care 
utilizează calculatorul in procesul instructiv- 
educative este în creștere 

• Personal didactic auxiliar calificat; 

• Planuri personalizate pentru elevii cu 
probleme de învățare 

școala fiind singura din localitate 

OPORTUNITATI 

• Varietatea cursurilor de formare si 
perfectionare organizate de CCD,ONG,etc; 

• Implicarea în diverse proiecte 
educative la nivel local, județean și 
național 

• Cursurile de formare din cadrul 
proiectului POCU ”Proces educațional 
optimizat prin activități de mentorat în 
școlile bistrițene” 

 

AMENINTARI 

• Scăderea motivatiei şi interesului pentru 
activitătile profesionale (colaborarea cu  
părintii, perfectionarea, activităti 

extracurriculare, pregătirea cu profesionalism a 
lectiilor etc); 

• Criza  de  timp  a  părintilor, datorită 
actualei situatii economice, reduce participarea 
familiei în viata şcolară, cu implicatii atât în 
relatia  profesor-elev  cât  şi  în  performanta 
şcolară a elevilor; 

 

1. Personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic 

 Statul de functii al scolii in anul scolar 2018/2019, a avut urmatorul personal: 

a) Personal didactic:   



29 

 

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
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b)Personal didactic auxiliar 

Total personal didactic auxiliar: 6 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:   

 

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea  (DA sau 

NU) 

Secretar 
Contabil sef 
Administrator financiar 
Laborant 
Bibliotecar 

2 
1 
1 
1 
1 

Da 
Da 
Da 
Da 
Da 

    

c)Personal nedidactic 

Total personal nedidactic angajat: 15 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

 

Funcţia Număr 

persoane  

Calificarea  (DA 

sau NU) 

Muncitor calificat 
Fochist 
Îngrijitor  
Paznic 

2 
2 
9 
2 

Da  
Da 
Da 
Da 

 

2.Perfectionarea profesorilor: 

➢ Cadre didactice care incepand cu 1 septembrie 2019 au promovat examenele de  

grade didactice: 

• Grad didactic I: Nechiti Ofelia, 

• Grad didactic II: - Pop Cristina Florentina, Petrici Florica, Bujor Paul, Croitor Nicoleta 

• Definitivat : Bîrta Aurel 

➢ Cadre didactice  participante la cursuri, proiecte, programe judetene, nationale, 

internationale :       cf. Anexei 1            

➢ Cadre didactice  metodiste desemnate de ISJ BN: 

Vasilichi Ligia, Avram Mărioara, Varvari Marin, Bosancu Adrian 
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➢ Cadre didactice  evaluatori, organizatori de Olimpiade scolare: cf anexei 2 

➢ Cadre didactice  participante la simpozioane, sesiuni de referate si  comunicari, 

etc: Cf anexei 3 

 

 

V.RESURSE MATERIALE – FINANCIARE 

➢ Programe , burse aprobate elevilor in anul scolar 2018/2019: 

 Burse sociale :    18 inv primar,19 inv gimnazial 

➢ Plăți efectuate până la data de 10.10.2019 

Cheltuieli 

de personal 

Cheltuieli materiale Obiecte 

de 

inventar 

Venituri 

proprii 
Furnituri 

birou 

Materiale 

curățenie 

Încălzire. 

Energie 

electrică 

Apă. 

Salubrizare 

Telefonie. 

Internet 

Reparații 

curente 

5156958 3066 7294 171370 19100 6068 33902 87807 13821 

 

Starea materială a clădirilor și a sălilor de clasă  

 

Sali de 
clasa 

Singeorz-
Bai 43 

 

Stare foarte buna, functionale pentru 
clasele de la primar si gimnazial 

Periodic igienizare si reparații 
 

Valea 
Borcutului 5 

 

Stare foarte buna, functionale pentru 
clasele de la primar si gimnazial 

Periodic igienizare si reparații 
 

Cormaia 8 Stare  buna, functionale pentru 
clasele de la primar si gimnazial 

Periodic igienizare si reparații 
Dezvoltare proiect scoala 
 

Laboratoar
e 

3 Stare foarte buna, functionale, dotări 
bune 

Periodic iginenizare si 
achizitionarea de materiale 

necesare pentru desfasurarea 
orelor de curs 

Bibliotecă 1 Peste 18 000 volume.  Periodic igienizare și 
achiziționare fond de carte 

Club 1 Stare foarte buna, functional 
pentru comunitatea scolara si 
locala 

Periodic iginenizare si 
achizitionarea de materiale 

necesare pentru desfasurarea 
activităților extrașcolare  
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Sala de 
sport 

2 Stare buna, functionala pentru 
desfasurarea orelor de educatie fizica 
la ciclul primar si gimnazial 

Periodic iginenizare si 
achizitionarea de materiale 

necesare pentru desfasurarea 
activităților 

 

PUNCTE TARI 

• Procurarea de carti si diplome pentru 
premiile elevilor la sfarsit de an  

• Existenta cabinetelor, laboratoarelor  
functionale pentru anumite discipline: fizica, 
chimie, biologie, cabinet de informatica, 
cabinetul de consiliere şcolară, cabinetul de  
logopedie 

• Acordarea de burse sociale 

• Acordarea de rechizite tuturor 

solicitanților 

• Întreținerea laboratoarelor din școală 

• Extinderea rețelei de calculatoare cu 

zece calculatoare 

• Achizitia a 8 laptopuri 

• Dotarea tuturor sălilor de clasă cu 

videoproiectoare 

• Dotarea sălilor profesorale cu 

calculatoare, imprimante și copiatoare 

• Renovarea a 16 săli de clasă și a sălii de 

sport de pe strada Teilor 

• Schimbarea mobilierului școlar din 2 sali 

de clasa și a 8 catedre 

• Aprovizionarea cu material de birou și 

consumabile 

• Reparații și igienizări realízate la toate 

structurile 

• Eligibilitatea proiectului de reabilitare a 

localurilor de pe str Republicii și Teilor-fază de 

licitație 

• Proiectul de construire a Școlii 

Gimnaziale Cormaia-fază de licitație 

• Realizarea de contracte de sponsorizare 

și închiriere 

PUNCTE SLABE 
 

• Neexistenta  unor spații care să poată fi 
inchiriate in vederea obtinerii unor fonduri 
baneşti; 

• Slaba achizitie a fondurilor 
extrabugetare – sponsorizari 

• Fond bugetar limitat 
 
 

OPORTUNITĂȚI 

• Parteneriat cu  comunitatea  locală , 
ONG-uri , alte institutii 

AMENINȚĂRI 
 

• Nu  au  fost  alocate  fonduri de la 
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• Existenta bibliotecii 

• Stimularea personalului didactic în 
scopul elaborarii de proiecte  cu finantare 
externă; 

• Stimularea personalului didactic în 
scopul elaborarii de proiecte  cu finantare 
externă; 

• Posibilitatea antrenării elevilor şi 
părintilor în  activităti extrascolare 

administratia publica locala, ISJ BN pentru  

nevoile școlii 

•  Gradul  scăzut  de  implicare  al  

cadrelor didactice  şi  elevilor  în  păstrarea  

resurselor materiale ale şcolii; 

 

 

VI. PARTENERIATE  EDUCATIONALE 

 Cf. Raportului consilierului educativ 

➢ Proiecte, parteneriate  -locale, judetene, nationale: 

➢ Proiecte , parteneriate cu ONG -uri: 

➢ Colaborarea cu parintii – incheierea de acorduri de colaborare-parteneriate 

 

PUNCTE TARI 

• Colaborarea bună cu reprezentantii 
Comunitătii locale (Primarie, Consiliul 
Reprezentativ al părinti, Politie, etc). 

• Existența proiectelor educaționale la 
nivelul școlii 

• Acordarea de fonduri de la bugetul local 
pentru premierea performanțelor 

• Implementarea proiectului POCU 
”Proces educațional optimizat prin activități de 
mentorat în scolile bistrițene” 

PUNCTE SLABE 

• Slabe legaturi de parteneriat cu firme 
private si ONG-uri,  putine  activităti 
desfaşurate în şcoală cu implicarea părintilor; 

• Slaba implicare a unor cadre cadrelor 
didactice in proiecte si activităti  extraşcolare; 

• Lipsa unor fonduri de premiere al 
cadrelor didactice implicate in proiecte și 
concursuri 

OPORTUNITATI 

• Relatii de parteneriat cu institutii de 
consultanta in scrierea, derularea si 
monitorizarea unor proiecte cu finantare 
extrabugetara 

• Premierea elevilor care au rezultate la 
concursuri și olimpiade școlare – fonduri de la 
consiliul local 

AMENINTARI 

• Lipsa motivatiei cadrelor didactice şi a 
            elevilor; 

 

        Director, 

       prof. Bosancu Adrian 


