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PREZENTAREA UNITǍŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT 

 

• ŞCOALA GIMNAZIALǍ “LUCIAN BLAGA” BISTRIŢA 

• Judeţul: BISTRIŢA-NǍSǍUD 

• Cod sirues : 1253719 

• Strada Garoafei Nr. 8  

• Telefon: 0263/237572; 0263/239521, fax: 0263/239521  

• e-mail: sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro;  

•  http://  www.sglblagabistrita.ro  
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DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  

ŞI INTERN 

 

• Mediul de rezidenta:   Urban  

• Tipul localitatii:            Municipiu   

• Bistrita, reşedinţă a Judeţului Bistriţa-Năsăud, este situată în partea de nord-est a  

Podişului Transilvaniei, în depresiunea Bistriţei, şi este strabatută de râul Bistriţa. 

• Atestată documentar prima oară ca oraş în anul 1264  îşi datoreaza intr-o mare 

masura geneza, evoluţia şi caracteristicile fizice, colonizării germaniei medievale.  

• Municipiul Bistriţa are o suprafaţă de 145,47 𝑘𝑚2 

    (2,7 % din suprafaţa totală a judeţului Bistriţa-Năsăud) şi o populaţie de peste     

 85000 de locuitori. 

  



 

 

LOCALIZAREA GEOGRAFICǍ A ŞCOLII 

 

Şcoala Gimnaziala “Lucian Blaga” este situată în municipiul Bistriţa, la intersecţia 

străzilor Garoafei cu Petru Maior, intr-un spatiu pitoresc, lângă apa Bistriţei. 

 

 

 



 

SCURT ISTORIC 

 

• Înfiinţată ca instituţie în anul 1990, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“  

funcţionează în actualul local din anul şcolar 1993-1994, fiind cea dintâi şi cea 

mai mare construcţie şcolară ridicată în judeţ după revoluţia din decembrie 1989. 

•  Începănd cu anul şcolar 2013-2014 ,datorită aplicării prevederilor Legii Educaţiei 

nr 1/2011 în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor de învăţămant cu 

personalitate juridică, Scoala Primara Sigmir devine structura conexa  a Scolii 

Gimnaziale “Lucian Blaga” 

• Prin arhitectura sa modernă, prin numărul mare şi diversitatea spaţiilor de 
invatamant cât si prin dimensiunile complexului sportiv, Şcoala Gimnaziala 
„Lucian Blaga“ ramane unica in peisajul unitatilor scolare din judet si din tara. 

 

 

 

 



 

POPULAŢIA ŞCOLARǍ 

Nivel de 
invatamant  

Şcoala  Total  Din care   

Primar  Gimnazială « Lucian Blaga »  14 clase / 307 elevi  - clasa pregătitoare – 3/  73 
elevi  
- clasa I – 3 clase /   36 elevi  
- clasa a II- a – 2 clase/      65 
elevi  
- clasa a –a – 3 clase / 80 elevi  
- clasa a IV –a – 3 clase /   51 
elevi  

Primară Sigmir  2 clase / 33 elevi  
1 grupă grădiniţă / 17 

prescolari  

-clasa P-I-II/   20 elevi  
-clasa III -IV/ 13 elevi  
17  preşcolari  

Gimnazial  Gimnazială « Lucian Blaga »  12 clase/ 277 elevi  - clasa a V – a     – 3 
clase / 60 elevi  

- clasa a VI – a   –  3 clase / 74 
elevi  
- clasa a VII – a  – 3 clase / 65 
elevi  
- clasa a VIII – a – 3 clase / 78 
elevi  



TOTAL   28 clase si o grupa 
gradinita/634 elevi si 
prescolari  

 

PERSONALUL ŞCOLII 

 
 Numar de cadre didactice : 57               

Personal didactic auxiliar:     4,5 norme  

Personal nedidactic :              12 

Categoria  Din care :  Nr. 

persoane  
 
Titulati  Suplinitori 

calificati  
Pensionari  Detasati  

Personal 
didactic  

Profesor pt. 

invatamant 

prescolar  

1      

Profesori pt. 

inv.primar/Invatatori  
20  17  1  2   

Profesori 32  24  5  1  2  

Logoped  1  1     

Consilier scolar  1  1     



Profesor itinerant 
pentru învăţământul 
primar  

1  1     

Profesor  itinerant 1  1     

Didactic 

auxiliar  
Secretar  1   -  -  -  

Secretar-administrator  1      

Bibliotecar  1   -  -  -  

Adm. Financiar  1   -  -  -  

Laborant  ½  norma      

Nedidactic  Ingrijitori  9   -  -  -  

Paznic  1   -  -  -  

Muncitori de 

intretinere  
2   -  -  -  

 

 



 

Structura personalului didactic după grade didactice: 

 

GRADUL DIDACTIC ANUL SCOLAR 

2013-2014 

ANUL SCOLAR 

2014-2015 

GRADUL I  34  35  

GRADUL II  7  8  

DEFINITIVAT  9  11  

DEBUTANTI  8  3  

TOTAL  58  57  

 

 

 

 

 

 



 

BAZA MATERIALǍ 

 

 34 săli de clasă  

 2 săli destinate elevilor cu CES;  

 5 laboratoare: T.I.C.,A.E.L.,fizică, chimie, biologie; 

 6 cabinete:  istorie-geografie, 

    logopedie, medical, metodic, arte-tehnologie   

 4 săli de sport şi 2 terenuri de sport în aer liber 

  bibliotecă cu peste 14.000 volume, 

 centrul de documentare şi informare  

 o sală multifuncţională  

 o sala festivǎ  

 o sală de mese destinată elevilor din clasele „Step by step". 



 

VIZIUNEA ŞCOLII: 

„EDUCĂM ASTĂZI PENTRU SOCIETATEA DE MÂINE.” 

 

       Şcoala Gimnaziala Lucian Blaga - o scoală democraticǎ, dinamicǎ, deschisǎ faţǎ 

de schimbare, care poate încuraja si susţine constant iniţiativele legate de adaptarea 

curriculumului sǎu la contextual local şi la realitate.  

MISIUNEA ŞCOLII 

     „EFICIENŢĂ – CALITATE – PROFESIONALISM”  

• Şcoala este deschisa pentru toţi membri comunitatii care au nevoie de educatie . 

Promoveaza calitatile lor, indiferent de etnie sau religie , sprijinind idealuri si 

valori in vederea formarii unei personalitati autonome si creative , satisfacind 

nevoia fiecarui elev de a se simti sigur pe sine, apt pentru a face fata cerintelor 

actuale ale societatii si de a avea sanse egale la educatie si cultura fiind tratati in 

functie de idealurile pe care le au , identificindu-se talentele fiecaruia si 

indrumarea lor in functie de acestea. Scoala este  un cadru adecvat unde elevii isi 

formeaza si dezvolta deprinderile si capacitatile necesare continuarii studiilor in 



domeniile de care comunitatea are nevoie la momentul actual si in perspectiva, 

cunoscuta fiind rapididatea transformarilor din lumea contemporana, Romania 

fiind una dintre tarile unde nevoia schimbarii mentalitatilor reprezinta o 

necesitate imperioasa, un aport deosebit in acest sens aducandu-si scoala prin 

activitatile desfasurate, valorile promovate si diseminate in cadrul intregii 

comunitati.  

• Misiunea scolii este de a implementa politicile şi programele de dezvoltare ale 

învăţământului preuniversitar la nivel local prin accentul pus pe crearea cadrului 

organizatoric şi funcţional favorabil schimbării şi creşterii calităţii serviciilor 

educative precum şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor şi 

a comunităţili locale. 

• Valorile ce dau coerenta si perspectiva activitatii noastre sunt:  

• Dezvoltare: Vom urmari dotarea cu echipamente, resurse materiale şi 

instrumente de lucru si (auto)perfectionarea continua a personalului angajat.  

• Calitate/eficienta: Vom furniza servicii de calitate, care sa contribuie la 

ameliorarea activitatii instructiv - educative din scoala.  

• Lucrul în echipa: Promovarea unui stil managerial democratic (folosind metodele 

participativa şi consultativa) pentru a dezvolta un climat de munca pozitiv.  



• Colaborare: Ne propunem sa devenim mai activi pe linia colaborarii cu institutiile 

de la nivel local şi national cu atributii în domeniul educatiei.  

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Şcoala dispune de: 
• material curricular (planuri cadru pentru 
clasele P-VIII, programe şcolare, manuale 
alternative), auxiliare curriculare (caiete de 
lucru, ghiduri de aplicare, îndrumătoare); 
• consilierea elevilor în vederea selectării 
disciplinelor opţionale; 
•  program de pregătire suplimentară pentru 
recuperare / performanţă cu elevii; 
•  interes crescut al cadrelor didactice pentru 
alegerea manualelor alternative; 
•  CDŞ atractiv; 
•  existenta softurilor educaţionale 
• stimularea elevilor cu rezultate deosebite 
(premii, sponsorizări ) 
•  bază materială nouă şi în continuă schimbare.  
 
 

 

• utilizare insuficientă a 

echipamentelor moderne în procesul 
instructiv- educativ; 
• centrarea proiectelor didactice, uneori, 
pe conţinuturi şi nu pe competenţe; 
• utilizarea în prea mică măsură a 
metodelor de 

predare-învăţare- evaluare centrate pe 
elevi; 
• număr mic de activităţi extraşcolare, la 
unele clase.  



PUNCTE TARI PUNCTE  SLABE 

• personal didactic calificat 100%; 
• ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 
didactic I    58,62%; 
• personalul didactic este interesat de calitatea 
procesului instructiv-educativ; 
• relaţiile interpersonale pozitive existente 
favorizează crearea unui climat educaţional 
deschis, clară a resstimulativ; 
• delimitarea ponsabilităţii fiecărui cadru 
didactic prin fişa postului; 
• personal suplinitor tânăr, bine pregătit, cu 
grade didactice sau înscris pentru obţinerea 
gradelor didactice. 
• existenţa consilierului psihopedagog şi a unui 
cabinet de consiliere; 
• număr mare de elevi participanţi la 
concursurile şi olimpiadele şcolare; 
• locul I pe judet în ceea ce priveşte diferenţa 
dintre media de absolvire şi media de admitere 
a fiecǎrui absolvent; 
• toţi absolvenţii de cls. a VIII a sunt înregistraţi 
în licee;  

•  conservatorism şi 
rezistenţă la schimbare a 
unor cadre didactice; 
•  slaba preocupare din partea  unor cadre 
didactice pentru propria dezvoltare 
profesională; 
•  lipsa unei baze de date corecte privind 
populaţia şcolară din circumscripţia 
arondată; 
•  0,5 normǎ de laborant; 
•  elevi proveniţi din 
familii dezorganizate sau 
cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate; 
• Supraincarcarea fisei postului a 
personalului de conducere, cadre didactice 
etc; 
• Suprapunerea lucrarilor urgente si 
termene nerealiste pentru unele lucrari 
solicitate 
• lipsa continuitatii la catedra si la 
clasa(prin angajarea suplinitorilor si a 
pensionarilor)  

 



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• starea fizică bunǎ a clădirii; 
• spaţii şcolare amenajate în conformitate cu 
standardele europene 
• existenţa cabinetelor funcţionale (fizică, biologie, 
chimie, informatică şi AEL); 
• bibliotecă dotată cu un număr de peste 14.000 de 
volume; 
• dotare materială şi informaţională foarte bună; 
• existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în afara 
orarului şcolii ca sursă de venit extrabugetar; 
• material didactic, documentar şi informaţional; 
• conectare la internet în 8 puncte operaţionale; 
• participarea şcolii la proiecte şi programe cu 
finanţare diferită (firme, companii, societăţi). 
• existenţa reţelei de informatizare la nivelul şcolii; 
• abonamente la ziare şi reviste de specialitate; 
• existența site-ului www.sglblagabistrita.ro  
• cabinet medical  

• cabinet de documentare cu sală de lectură;  

• utilizarea insuficienta a laboratorului T.I.C. 
•  interesul scăzut al agenţilor economici în  
acordarea  de sponsorizări sau donaţii. 
• utilizare insuficientă a echipamentelor moderne 
în procesul instructiv-educativ; 

 

 



 
OPORTUNITǍŢI 

 
AMENINŢǍRI 

• Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 
• Existenta unui cadru legal pentru obtinerea 
de fonduri extrabugetare; 
•  prestigiul şcolii în comunitate; 
• accesul unui număr apreciabil de absolvenţi 
la licee de prestigiu (“Liviu Rebreanu”, “Andrei 
Mureşanu” etc.)  
• valorificarea abilităţilor individuale ale 
elevilor prin CDŞ; 
• schmburi de experinţă cu unităţi preşcolare 
şi şcolare din judeţ 

• autonomie în selecţia 
şi angajarea personalului didactic auxiliar şi a 
personalului nedidactic; 
• varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare organizate de CCD, ONG, 
Universităţi; 
• perspectiva descentralizării în ceea ce priveşte 
angajarea personalului didactic; 
• atragerea populaţiei şcolare prin existenţa 
claselor step by step; 
• pregătirea cadrelor didactice pentru o 
societate informaţionalizată. 

• fluctuaţie mare de 
cadre didactice şi lipsa continuităţii la clasă; 
• manuale care nu sunt în concordanţǎ cu 
programa şcolarǎ 
• transfer de populaţie şcolară (de la Şc. Gen. 
Nr. 2 şi Sc. Primarǎ Sigmir) 

fluctuaţie mare de cadre 
didactice şi lipsa continuităţii la clasă; 
•  demisia din învăţământ a unor cadre didactice 
titulare, în favoarea unor posturi mai bine plătite 
în alte domenii de activitate; 
•  migrarea personalului didactic spre 
învăţământul particular (mai bine salarizat, 
condiţii de muncă mai stimulative); 
•  regresul demografic având drept consecinţă 
scăderea numărului de elevi; 
•  fluctuaţia domiciliară a populaţiei şcolare; 
•  şcoli concurente în zonă; 
• lipsa unor prevederi speciale în legislaţia 
şcolară care să permită atenţionarea / 
sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate 
faţă de propria dezvoltare profesională;  

 



ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ÎN CONTEXTUL POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, 

TEHNOLOGIC ŞI ECOLOGIC (P.E.S.T.E.) 

• CONTEXTUL POLITIC  

• Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar 

românesc este reglementat prin: 

• Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 

• ROFUIP  

• Legea calităţii pentru educaţie; 

• alte acte normative în domeniu.  

• Politica educaţională derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul şcolii şi 

din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes: elevi, părinţi, cadre 

didactice, comunitate locală. 

• Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, 

precum şi proiectele existente în prezent în dezbatere   conturează tendinţe noi 

în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, cu efecte importante asupra 

întregului sistem educaţional: 



• Aderarea la Uniunea Europeană Calitatea sistemului educaţional impusă de 

integrarea în UE Siguranţa oferită de Statutul de membru NATO 

• Posibilitatea selectării politicilor educaţioanle specifice şcolii 

• Democratizarea relaţiilor din interiorul sistemului 

• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 

nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

• OMECTS nr.4390/07.06.2012 privind infiinţarea Consiliului Naţional pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

• Rolul educaţiei şi formării în materializarea strategiei “Europa 2020” 

• Concluziile Consiliului European privind rolul educaţiei şi formării în cadrul 

punerii în aplicare a strategiei “Europa 2020/4.03.2011” Raportul de activitatea al 

Consiliului European şi al Comisiei Europene pentru punerea în aplicare a 

programului de lucru “Educaţie şi formare profesională – 2010”  

CONTEXTUL ECONOMIC 

• Relansarea economică la nivel naţional; 



• Insuficienta cunoaştere de către elevi şi părinţi a tendinţelor de pe piaţa muncii 

se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute de aceştia la admitere: 

specialităţile teoretice sunt în continuare cele mai căutate, în defavoarea celor cu 

profil tehnic. 

•    Situaţia materială precară a unor părinţi are consecinţe negative asupra 

interesului elevilor faţă de şcoală (absenteism, până la posibilul abandon şcolar).  

• Efectul pozitiv, în acest context economic, pe care îl are extinderea programelor 

sociale (corn şi lapte, rechizite ) Migrarea cadrelor didactice spre alte domenii de 

activitate, din cauza salariilor neatractive.  

• CONTEXTUL SOCIAL 

• Majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social care nu apreciază şi favorizează 

educaţia. 

• Scăderea demografică s-a făcut simţită în ultimii ani, având ca efect imediat 

scăderea numărului de copii şcolari din zonă. Şomajul 

• Familii dezorganizate 

• Elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Consum de alcool în 

familie. o  Influenţa negativă a mass-media (articole de  



presă, televiziune) asupra învăţământului românesc. 

      CONTEXTUL TEHNOLOGIC  

•    Varietatea şi multitudinea ofertei de cursuri de formare-perfecţionare pentru 

cadrele didactice prin Casa Corpului Didactic,  Universităţi şi 

• partenerii acestora. Introducerea folosirii computerului în şcoală, prin programul 

AEL. Conectarea şcolii la internet. 

• Insuficienta pregătire a tuturor cadrelor didactice în folosirea computerului şi 

reticenţa unora dintre aceştia în ceea ce priveşte utilitatea îmbinării metodelor 

tradiţionale cu acest mijloc  

      CONTEXTUL ECOLOGIC  

Există indicatori de poluare ridicați la calitatea aerului,apei și a solului,factori ce 

influențează sănătatea generalǎ a copiilor ; 

 

 

 

 



ŢINTE STRATEGICE 

 

• T1.  Eficientizarea activităţii tuturor comisiilor şi  compartimentelor din şcoală. 

• T2.  Îmbunătăţirea calităţii actului didactic. 

•  T3. Şanse egale la educaţie.  

• T4. Creşterea capacităţii de eligibilitate a şcolii în proiecte naţionale şi 

internaţionale prin formarea unei echipe bine pregătite de redactare şi punerea 

în practică a unor asemenea proiecte. 

•  T5. Implicarea unui număr mai mare de părinţi în problemele şi activităţile şcolii 

şi mai buna deschidere a şcolii spre nevoile comunităţii. 

 

 

 

 

 



OPŢIUNI STRATEGICE 

Pentru atingerea obiectivelor propuse şcoala va pune accent pe următoarele 

programe de dezvoltare:  

  1.  Dezvoltarea curriculară;  

  2.  Dezvoltarea resurselor umane;  

  3.  Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiar;  

  4.  Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi a parteneriatului   social.  

 Implementarea strategiilor se va face pe baza unor  

    programe şi planuri operaţionale pe domenii de activitate. 

Programele  de dezvoltare curriculară vor urmări : 

• Elaborarea unei oferte curriculare în concordanţă cu cerinţele reformei şi cu 

cerinţele educative ale comunităţii;  

• Proiectarea unui curriculum la decizia şcolii cu valoare formativă şi pedagogică, 

care să permită obţinerea unor trasee educaţionale aşteptate de elevi;  



• Orientarea C.D.Ş-urilor spre abordări integrate ale conţinuturilor ( teme 

transdisciplinare, interdisciplinare), ceea ce va permite o insusire de calitate a 

conţinuturilor ;  

• Reconsiderarea mecanismelor de evaluare în paralel cu raportarea la standardele 

naţionale şi europene de performanţă;  

• Promovarea metodelor alternative de evaluare;  

Programele  de dezvoltare a resurselor umane vor urmări: 

• Utilizarea metodelor activ-participative, experimentale;  

• Valorificarea tradiţiilor locale;  

• Formarea competenţei de utilizare a calculatorului în şcoală;  

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de învăţare;  

• Sprijin acordat elevilor de performanţă;  

• Prevenirea insuccesului , a abandonului şi a comportamentului deviant;  

• Eliminarea punctului slab care constă în insuficienta pregătire a elevilor mediocri 

prin folosirea unor metode adecvate, conţinuturi adaptate, reconsiderarea 

individualităţii;  



• Dezvoltarea consilierii şi orientării profesionale;  

• Competenţele formate vor asigura mobilitate ocupaţională şi adaptabilitate;  

• Utilizarea graduală a calculatorului în lecţie şi a softului educaţional.  

Programele de dezvoltare ale bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

vor avea în vedere : 

• Modernizarea sistemului de încălzire al şcolii, prin montarea centralei termice cu 

gaz metan;  

• Dotarea şcolii cu calculatoare, în vederea informatizării procesului didactic;  

• Dotarea cu echipamente audio-vizuale, copiatoare, scanner;  

• Programe de achiziţii echipamente, materiale didactice pentru ateliere şi 

laboratoare;  

• Realizarea unor proiecte de reamenajare a cabinetelor de electronică, geografie, 

matematică, lb.română;  

• Achiziţionarea soft-urilor educaţionale pe discipline;  

• Dotarea cu mobiliere corespunzător a sălilor de clasă;  



Programele  de dezvoltare ale relaţiilor comunitare şi  ale parteneriatului social : 

• Şcoala noastră tinde spre performanţă în tot ceea ce face, urmarind punerea în 

valoare a aptitudinilor şi creativităţii elevilor , disciplina şi respectul faţă de 

semeni .  

• Pentru a realiza acest deziderat promovăm relaţii pozitive de parteneriat 

educaţional cu familiile elevilor, cu diferite organizaţii similare din ţară şi 

străinătate, cu organele şi instituţiile comunităţii locale , instituţii de cultură, 

agenţi economici, sindicate , s.a.  

REZULTATE AŞTEPTATE 

• A). CURRICULUM  

• Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent 

de peste 90%.  

• Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să 

desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.  

   

• B). RESURSE UMANE  



• 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi 

diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;  

• 40% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin 

un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode 

de a asigura managementul eficient al clasei.  

   

• C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE  

• Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;  

• Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară.  

• Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor 

naţionale sau internaţionale.  

• D).RELAŢII COMUNITARE  

• Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile 

şcolare din municipiu şi judeţ;  

• Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru 

derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale. 


