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1.  ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială : 
 Documentele de proiectare managerială au fost întocmite conform normelor în 

vigoare 

 

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 Analiza anuală a fost bine realizată reflectând activitatea desfăşurată de conducerea 

şcolii. La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăşurarea 

optimă a activităţilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, 

cărţi pentru bibliotecă şi aparatură auxiliară. 

 1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a făcut la începutul anului 

şcolar în cadrul şedinţei Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, constatându-se o 

permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru acest lucru, fiecare cadru didactic având în 

cadrul Consiliului profesoral a anumită responsabilitate bine definită. De asemenea Consiliul de 

administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare cu responsabilităţi precise a fiecărui 

membru. 

 Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 
respectivă şi un părinte delegat al Comitetului de părinţi al clasei. 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost format din preşedinţii Comitetelor de părinţi ai 
fiecărei clase. 

În cadrul şcolii noastre s-au constituit catedre/comisii metodice şi comisii de lucru cu caracter 

permanent sau temporar după cum urmează:  

1. Comisia metodică Aria curriculară Limbă şi comunicare 

2. Comisia metodică Aria curriculară Matematică şi ştiinţe 

3. Comisia metodică Aria curriculară Om şi societate 
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4. Comisia metodică Aria curriculară Consiliere şi orientare 

5. Comisia metodică Aria curriculară Tehnologii, 

6. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

7. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă 

8. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

9. Comisia pentru controlul managerial intern 

10. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

11. Comisia pentru proiecte şi programe educative 

12. Comisia  pentru curriculum,  

13.  Comisia de inventariere anuală a patrimoniului,  

14. Comisia pentru gestionarea SIIR 

În cadrul catedrelor/comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi, sarcini 

exacte care au fost îndeplinite în timpul prevăzut. 

     1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor - s-a făcut în urma discutării fişei postului a 

fiecărui cadru didactic în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, la începutul anului şcolar. 

1.2.3.Organizarea timpului 

Activitatea școlară s-a desfășurat normal pe parcursul semestrului I și apoi până în data de 

16 martie când a fost declarată Starea de urgență, cu suspendarea cursurilor. Schemele orare s-au 

stabilit modular, pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru de învăţământ şi de particularităţile 

clasei. Orele s-au desfășurat online pe platforma G-Suite Education, notarea elevilor și 

consemnarea absențelor făcându-se a în condica personală a profesorului, periodic în catalogul 

școlar și în catalogul electronic Vcatalog care permite  vizualizarea și de către părinți a rezultatelor 

elevil 

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi 

Am monitorizat, controlat şi evaluat activităţile privind: 

-   calitatea întocmirii documentelor de planificare şi depunerea lor la termen ; 

-   completarea la termen stabilit a documentelor şcolare oficiale; 

-   structurarea schemei orare şi respectarea acesteia; 

-   completarea condicii de prezenţă; 

-   arhivarea şi securizarea documentelor şcolare oficiale; 

-activitatea desfășurată onlie 

-   respectarea parcurgerii planificărilor/programelor; 

-   notarea ritmică a elevilor ; 

-   respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă; 

- respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare, performanţi 

şi de sfârşit de ciclu; 

-   analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice; 

-   îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate; 

-   colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa şcolii; 

-   activitatea extraşcolară; 

-   formarea continuă a cadrului didactic; 

- transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea reglementărilor 

în vigoare; 

- întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor de funcţii şi a statelor 

de plată; 
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- îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

             Puncte tari 

-   întocmirea la termen a documentelor de proiectare managerială; 

-  stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor; 

-   activităţi privind asigurarea calităţii procesului de învăţare; 

- coordonarea implementării activităților din cadrul proiectului R.O.S.E 

- constituirea şi coordonarea echipei de pregătire a Concursului Naţional de Competenţe în 

silvicultură 

- implementarea cu succes a Platformei G-Guite Education și a catalogului electronic vCatalog 

-   asigurarea unui climat optim de muncă; 

-   monitorizarea,controlul şi evaluarea activităţilor şcolare 

- acordarea de audienţă şi consultanţă părinţilor; 

-Coordonarea Proiectului POIM  

- monitorizarea zilnică a activității online 

-   implicarea părinţilor în viaţa şcolii; 

-   colaborare foarte bună cu personalul unităţii şi cu ISJ BN; 

-  colaborare foarte bună cu reprezentanţii Primăriei, cabinetului medical, bisericii, poliţiei, precum 

şi cu alte unităţi de învăţământ; 

 realizarea și implementarea  parteneriatelor  educaţionale; 
-   organizarea de activităţi cultural-educative şi cultural artistice; 

Puncte slabe 

 

-    lipsa unei finanțări consistente pentru procurarea pentru elevi și profesori a unor echipamentre 

IT performante 

 dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate; 

 pondere mică a elevilor performanţi; 

 tratarea diferenţiată a elevilor. 
 

1.4. Activitate de (auto)formare managerială 

 - particip la şedinţele cu directorii organizate de ISJ BN şi  studiez  lucrări şi publicaţii de 

management şi dezvoltare instituţională. 

   - colaborez cu manageri omologi din țară și de la școli partenere din Comunitatea 

europeană în vederea identificării celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea activității 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

2.1. Baza materială 

Conducerea unităţii noastre  are permanent în vedere întreținerea,dotarea  și modernizarea 

spațiilor  spaţiilor de învăţământ. 

Au fost realizate dotări din surse extrabugetare la nivelul școliii, cantinei și internatului. 
Din păcate nu a fost posibilă achiziționarea de echipamente IT pentru profesori și elevi, 

odată cu trecerea la activitatea online 
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 2.1.2. Biblioteca 

 Asigurarea manualelor şcolare pentru elevi s-a realizat la începutul anului şcolar în 

proporţie de 100% . Biblioteca funcţionează într-un spațiu adecvat, volumele fiind păstrate în 

condiţii foarte bune. 

 

2.2. Resurse financiare 

 2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

A fost  conform HG 1274/2011 privind costul standard elev/preşcolar şi a fost înaintat 

Primăriei Năsăud  spre aprobare. Suma repartizată pentru bugetul pe 2021 a fost de:  

 

a. Buget local: 

  315.000 lei                 Plati 209.405lei 
b. Buget resurse extrabugetare: 

 

519.000  lei                Plati   154.144lei 

 

c. Buget de stat(salarii) 

 

Cheltuieli de personal  2.815.275lei  alocat, cheltuit  2069.268lei 

  Venituri            222156,17 lei 

  Incasari an curent       153.616 lei 

Excedent                68.540,17 lei   

   

3.  RESURSE UMANE 

 

3.1. Personal didactic 

 

 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 

 

Statul de funcţii cuprinde, în anul şcolar2020/2021,  25  posturi didactice. 

 

După modul de încadrare, situaţia personalului didactic este următoarea : 

 

Postul 

/catedra 

STUDII GRAD DIDATIC STATUT 

S SSD M I II def deb Titular Detaşat Suplinitor 

Profesor  29 
 

- 21 3 2 2 18 - 9 

Maistru 1 
  

1 - 
  

1 
 

2   
- - 

 
- - - 

 
- - 

TOTAL 30 
  

22 3 2 2 19 
 

         11 

 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor 

 La începutul anului şcolar a fost  elaborată tematica Consiliului profesoral, care a fost 

discutată şi aprobată în Consiliul de administraţie, precum şi tematica Consiliului de administraţie 

discutată şi aprobată şi aceasta. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului profesoral şi 

Consiliului de administraţie au fost  consemnate în Registrele de procese-verbale. 
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În şedinţele Consiliului clasei, de sfârşit de semestru fiecare diriginte a prezentat raportul 

situaţiei şcolare a elevilor clasei. 

 A fost  convocat Consiliul reprezentativ al părinţilor pentru a discuta raportul anual de 

activitate şi raportul execuţiei bugetare şi extrabugetare. 

 Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au elaborat Programele de activităţi şi 

Raportul de activitate, care au fost prezente, dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral. 

În cadrul catedrelor/comisiilor metodice s-au susţinut toate activităţile planificate. 

 3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

 Cadrele didactice au fost îndrumate spre tipul de formare continuă cel mai potrivit, raportat la 

nevoile individuale şi la necesităţile şcolii. Au participat atât la programe de formare organizate de 

Casa Corpului Didactic  cât și de alte instituții. Odată cu declararea stării de urgență în luna martie, 

activitatea s-a desfășurat online. Toți profesorii au participat la cursuri de utilizare a Platformei online 

G-Suite Education 

 

 

3.2. Elevi 

  

3.2.1. Şcolarizarea şi frecvenţa 

 

Până la declararea stării de urgență frecvența a decurs normal, elevi frecventând cursurile 

fără absenteism major. 

 3.2.2 Cauze ale absenteismului 
 Majoritatea absenţelor sunt datorate îmbolnăvirii elevilor, dovedite cu adeverinţe medicale 

sau cereri scrise ale părinţilor, motivate de fiecare diriginte , dar există şi absenţe datorită atitudinii 

negative a părinţilor faţă de educaţia şcolară. Există apoi absențe datorate circulației defectuoase 

a mijloacelor de transport în comun. După trecerea la învățământul online, absenteismul s-a datorat 

lipsei echipamentelor IT pentru unii elevi și lipsa conexiunii sau conexiunea defectuoasă la Internet 

 

 

3.2.3 Rezultate la învăţătură/ Corigenţe/Repetenţi 

 

La sfârşitul anului şcolar, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

 
Nivele de 

învăţământ 

 

Înaintea examenului de corigenţă 

Situaţie finală, 

după examenul 

de corigenţă 

Nr. 

repetenţi 

Nr. corigenţi Situaţie 

şcolară 

neîncheiată 

 

Nr. repetenţi 
1 ob. 2 ob. Total 

LICEAL 
 

- - - - 
 

PROFESIONAL 9 - - - - 9 

TOTAL 9 - - - - 9 
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Nivele de 

învăţământ 

Înscrişi 

la 

început

ul 

anului 

şc. 

Rămaşi 

la 

sfârşitu

l 

an. şc. 

Înscrişi 

pe 

parcurs

ul 

anului 

şcolar 

Transfe

raţi  la 

alte 

unit. 
Promova

ţi la sf. 

an. şc. 

Promovaţi cu medii 
Repe 

tenţi 
abandon 

 

5-

5.

99 

 

6- 

6.99 

 

7-

7.99 

 

8- 

8.99 

 

9-10  

 

S B FB 

liceal 237 234 

 
 

 
234 33 

 

183 
16 -  

profesional 148 147 
1 - 

138 64 
 

71 
3 9  

postliceal           

Total 385 381 1 1 348 97 254 19 9  

 

 

3.2.5. Rezultate obţinute de elevi la examenul naţional de Bacalaureat 

 

Elevi 

prezentaţi 

total 

Elevi 

promovaţi 

total  

Elevi prezentaţi  

seria curentă 

Elevi promovaţi  

seria curentă 

Procent 

promovabilitate 

total 

Procent 

promovabilitate 

seria curentă 

110 16 61 11 14,5% 14% 

 

 

În vederea creşterii performanţelor şcolare, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar 

şi creşterii ratei de promovare a finalului de ciclu precum şi a examenului naţional de bacalaureat 

am implementat activitățile din al treilea an în cadrul Proiectului de Graturi pentru Licee ROSE ( 

Romanian secundary educaţion)  

 

 

3.2.7. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

În anul şcolar2020/2021, elevii nu au participar la concursuri și olimpiade școlare, deoarece 

acestea erau planificate în lunile aprilie-mai, când cursurile au fost suspendate  

 

 

3.3.  Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

 La nivelul unităţii noastre există 6,5 posturi: 

 1 post secretar  

 1, 5 posturi administrator financiar  

 1 post informatician 

 1 post administrator patrimoniu 

 1 post bibliotecar 

 1 post pedagog 
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3.4. Încadrarea cu personal nedidactic 

Personalul nedidactic din şcoală  ( 12 posturi) este încadrat după cum urmează : 

- îngrijitor  – 6 posturi 

- paznic – 2 posturi 

- bucătar 2 posturi  

- zugrav  1 post 

- şofer     1 post 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

4.1   Calitatea proiectării didactice 

          În elaborarea documentelor de planificare a muncii instructiv-educative cadrele didactice 

din unitatea noastră au respectat următoarele criterii: 

   -   prescripţiile curriculumului naţional şi cel local; 

   -   specificul grupului de elevi ţintit; 

   -   folosirea la maxim a bazei umane a clasei şi materiale a şcolii; 

   -  depunerea documentelor de planificare la directorat la termen . 

 Planificările calendaristice s-au întocmit la toate disciplinele, pe semestre, în funcţie de 

structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor 

propuse. 

 În vederea elaborării proiectului didactic  personalul didactic a stabilit cu precizie 

obiectivele lecţiei şi a ales strategii didactice adecvate(de tip activ, participativ, formativ) 

Elaborarea proiectului didactic s-a făcut clar şi explicit, ţinând cont de următoarele repere: rigoare 

ştiinţifică, strategii activ - participative, obiective operaţionale corect formulate. 

 

 

4.2 Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

Curriculum-ul la decizia şcolii s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele elevilor şi obiectivele 

de dezvoltare ale comunităţii.  

4.3 Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale 

Modulele opţionale pentru anul şcolar 2020/2021 au fost alese la fel ca și în anii trecuți pe 

baza unor proceduri de consultanţă cu părinţii şi  aprobate de Consiliul de administraţie al şcolii. 

 

4.4 Calitatea predării 

Prin asistenţe la ore şi prin verificarea proiectării didactice am controlat calitatea procesului 

instructiv-educativ. În această acţiune am antrenat şi responsabilii comisiilor metodice din şcoală. 

În programul de asistenţe am cuprins în primul rând personalul didactic nou venit și  personalul 

didactic înscris la examenele pentru obţinerea gradelor didactice. Fiecare cadru didactic îşi 

organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze receptarea. După trecerea la învățarea 

online, am monitorizat zilnic activitatea a cel puțun 2 cadre didactice, urmărind adaptarea 

metodelor de predare –învățare-evaluare la mediul online 

. 

4.5 Program de pregătire suplimentară 

În vederea obţinerii unor rezultate bune la învățătură pe parcursul anului, dar și la final de 

ciclu, la examenul de competențe profesionale și la examenul de bacalaureat, au fost derulate prin 

proiectul R.O.S.E. activități de consultații, remediale și de sprijin. 
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4.6 Activitatea educativă 

 S-a întocmit programul activităţilor educative în concordanță cu calendarul național. 

Diriginţii au întocmit planificările activităţilor educative pe clase conform cerinţelor. Pe perioada 

suspewndării cursurilor s-au desfășurat mai puține activități educative. În cadrul orelor de 

dirigenţie  s-au susţinut toate temele prevăzute de programă. 

 

 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii 

 

În scopul colaborării directe cu părinții, am implementat la nivelul școlii încă de la începutul 

anului școlar 2020/2021aplicația vCatalog, catalog online unde profesorii consemnează în timp 

real absențele și notele elevilor, aplicația fiind conectată la telefoanele părinților.În acest mod ei 

au luat la cunoștință într-un timp foarte scurt despre activitatea școlară a copiilor lor. În perioada 

suspendării cursurilor au fost organizate ședințe cu părinții online. În cadrul acestor ședințe, 

părinților li sa solicitat feed-back cu privire la activitatea online, puncte tari, puncte slabe greutăţile 

întâmpinate în procesul de învăţământ.  

Nu s-au putut realiza activități cu părinții în cadrul școlii după declararea stării de urgență 

 

5.1. Colaborarea cu Consiliul Local 

Există o colaborare bună cu Consiliul Local, Primăria Năsăud, asigurându-se de aplicarea 

şi respectarea legislaţiei şcolare, prin reprezentanţii primarului şi ai Consiliului Local în Consiliul 

de administraţie al şcolii. 

 

5.2. Colaborarea cu alte instituţii  

 Există o colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița Năsăud prin 

participarea la şedinţe, consfătuiri şi audienţe în vederea participării la cursuri de formare şi 

perfecţionare continuă . 

         S-au încheiat parteneriate cu agenţi economici de profil conform calificărilor pe care le 

pregăteşte şcoala noastră 

 În Consiliul de administraţie al şcolii sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai agenţilor economici 

parteneri. 

 S-au încheiat parteneriate cu instituţii şi agenţii precum: 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Casa de cultură Liviu Rebreanu Năsăud 

Agenţia Naţional Antidrog 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa - Năsăud 

 

5.3. Colaborarea cu sindicatele 

 

 Există organizaţie sindicală în şcoală, afiliată FSLI 
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5.4. Programe / proiecte  europene 
 

 Proiectele și parteneriatele europene planificate a fi derulate de școala noastră în acest an 

școlar au fost blocate de declanșarea stării de urgență la nivel european 

 

 

5.7.       Promovarea imaginii şcolii 

 

 Realizarea și popularizarea revistei școlii, Orizonturi verzi 

 Prezentarea unui raport de activitate în cadrul consiliului Local Năsăud 

 Realizarea unor bannere plasate la stradă care să atragă atenţia asupra profilului şi 

preocupărilor din şcoala noastră 

 Realizarea şi popularizarea pliantului şcolii care cuprinde oferta educaţională şi exemple de 

bune practici. 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

 

Întreg personalul didactic auxiliar s-a achitat de sarcinile ce-i revin prin fişa postului. Pe 

perioada suspendării cursurilor, au primit sarcini au primit sarcini în cadrul compartimentului 

secretariar și administrativ-contabil 

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 
7.1. Personal întreţinere şi îngrijire 

Înainte de declanșarea stării de urgență, personalul de îngrijire a îndeplinit corespunzător 

sarcinile de serviciu stabilite prin fişa postului, a păstrat şi folosit în condiţii normale bunurile din 

clase, holuri şi spaţii sanitare, materialele pentru curăţenie; a întreţinut igiena în instituţie, atât în 

interior cât şi în exterior: spălat, măturat, ştergerea prafului, păstrarea instalaţiilor sanitare în 

condiţii igienice, executarea unor lucrări de zugrăvire şi vopsire.  

După suspendarea cursurilor, personalul de întreţinere a primit și sarcini privind dezinfecția 

spațiilor de învățare, pregătirea sălilor de clasă conform normelor în vigoare, în vederea posibilei 

reveniri a elevilor la școală. De asemenea a  efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la 

toate corpurile de clădire, a menţinut instalaţia de încălzire în stare de funcţionare, a igienizat 

grupurile sanitare din instituţie şi a respectat normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor, 

precum şi normele de protecţie a muncii.  

 

 

Director, 

Prof.Cantor Doina Cornelia 


