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  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „ LUCIAN BLAGA” BISTRITA 

                                
                                     420166-Bistriţa, str. Garoafei, nr. 8, jud. Bistriţa-Năsăud 

                       Telefon: 0263/237572; 0263/239521, fax: 0263/239521 
                       e-mail: sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro;  
                      http:// www.sglblagabistrita.ro   
     C.F. 22766620 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială LUCIAN 

BLAGA Bistrița în anul școlar 2015-2016 

  

A.   INTRODUCERE  
  

Anul şcolar 2015/2016 a început în condiţii bune pentru corpul profesoral şi colectivul de 

elevi al şcolii, reușindu-se depășirea unor mici obstacole generate de schimbarea echipei 

manageriale. Sălile de clasă destinate desfăşurării activităţii grupelor pregătitoare au fost 

amenajate corespunzător şi în timp util, astfel că activitatea didactică a avut un start bun. S-a 

reușit asigurarea resursei umane calificată pentru toate nivelurile de învățământ chiar dacă a 

durat câteva zile până s-a reușit încadrarea la disciplina din CDS pentru clasele V și VI (TIC) și 

mai ales la geografie și limba engleză unde au fost generate probleme datorită situației speciale a 

profesoarei Marc Egreta (pensionare revizuibilă începând cu noiembrie2015).  Cursurile au 

început bine și la Structura școlară Sigmir, cu încadrare nouă, datorită înlocuirii doamnelor 

Chiticariu și Chiciudean, care au solicitat posturi libere în școala de centru, cu domnișoara 

Kulcsar Rozalia și doamna Precub Monica.  

La nivelul școlii a fost avizat Programul „Școală după școală” de către ISJ-BN, 

beneficiind de acest program un număr de 35 - 40 de elevi.  

 Activitatea s-a desfasurat la nivel de normalitate în toate compartimentele auxiliare și 

nedidactice ale școlii. 

 

B. MANAGEMENTUL ŞCOLAR  

 

Obiectivele planului managerial: 

 În anul școlar 2015-2016, obiectivele impuse prin Planul de Dezvoltare Instituțională au  

fost următoarele (așa cum au fost formulate în plan): 

1.Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de 

școlaritate în cadrul școlii, urmărind noile documente legislative – Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 și legislația secundară (metodologii, regulamente etc.); 

2.Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă 

așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate, în conformitate cu prevederile Legii 

privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 
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3.Stabilirea ofertei curriculare a școlii în funcție de nevoile specifice ale comunității, 

personalizarea ofertei educaționale; 

4.Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă; 

5.Valorificarea rezultatelor la evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a, aVI-a și 

a VIII-a, a rezultatelor la olimpiadele școlare, pentru creșterea performanței școlare; 

6.Implementarea curriculum-ului național; 

7.Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării astfel încât să se asigure respectarea 

standardelor curriculare de performanță, cât și pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare. 

 

a) Populația şcolară:  

Situaţia efectivelor de elevi la sfârşitul anului școlar 2015 – 2016, prin comparație cu cel 

precedent  (incluzând și Școala Sigmir), a fost  următoarea:   
  

2014/2015: 

Nr. clase Nr. elevi 

 preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar gimnazial 

1  16 12 25 340 246 

Total clase: 29 Total elevi și preșcolari: 611 

                            

2015/2016: 

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar gimnazial 

1  16 12 23 327 284 

Total clase și grupe: 29 Total elevi și preșcolari: 634 

 

b) Tendinţe generale privind efectivele: 

Se remarcă o continuare a descreșterii efectivelor la ciclul primar (există cauze 

demografice dar încă mai sunt multe de făcut în privința popularizării și sporirii numărului și 

calității activităților prin care să fie atrași spre noi elevii din sectorul propriu). De asemenea este 

remarcabilă creșterea numărului de elevi în gimnaziu, creștere care a dus la un spor de 23 de 

elevi și preșcolari în efectivul general. 

 

c) Starea disciplinară:  

În anul școlar 2015-2016 nu au fost sancționați cu avertismente ( mustrări scrise) elevi 

din școală. Prin scăderea notei la purtare au fost sancționați astfel:  

-Cu media scăzută, nu mai puțin de 7 – 15 elevi; 

-Au fost 2 elevi sancționați cu medie la purtare sub 7. 

La nivelul şcolii se observă o creștere  a numărului de elevi sancţionaţi, ceea ce dovedește 

fie o creștere a numărului de elevi indisciplinați fie o conștientizare din partea colectivului 

didactic a faptului că nota la purtare este printre puținele pârghii prin care ne asigurăm un minim 

confort în profesie și chiar protecție în fața ofensivei asupra demnității dascălului. Este foarte 

probabil ca ambele variante să fi generat creșterea numărului elevilor sancționați. 
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d) Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, prin 

mesajul sec al cifrelor este ilustrat în tabelul următor: 

 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 327 

  Promovaţi – 323  

  Repetenți –4  

  Procent –   98,77%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 284  

  Promovaţi – 276 

           Repetenți –  8 

  Procent – 97,18%  

 

O scădere de aproximativ 1% față de promovabilitatea (la ambele cicluri) din anul școlar 

precedent. 

 În privința rezultatelor învățării mult mai elocvente sunt cifrele rezultate din analiza 

statistică a evaluărilor naționale și poate prin compararea acestora cu cele din anii precedenți. 

Sigur, aceste comparații își au limitele lor atâta timp cât de la un an la altul gradul de dificultate 

se schimbă, intenționat, prin analiza calității „materialului uman” și a situațiilor semnalate sau 

neintenționat din dorința de a diversifica itemii evaluărilor. 

Evaluarea elevilor claselor II, IV și VI s-a desfășurat în conformitate cu metodologia 

aprobată de către MENCȘ având ca temei legal prevederile Art. 74, alin. (2), (3), (4) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 S-a respectat Metodologia în ceea ce privește înființarea Comisiei de organizare și de 

administrare, respectarea calendarului și adaptarea programului școlii în zilele în care s-au 

administrat teste de evaluare, evaluarea testelor și încărcarea rezultatelor în Aplicația EN, 

utilizarea avizierului pentru informare etc. Pentru realizarea încărcării, simularea și apoi 

recepționarea subiectelor a fost cooptată în comisie d-na prof. pentru învățământul primar 

Augustina Bîrta cunoscătoare și cu abilități în utilizarea calculatorului, încercând construirea unei 

continuități în componența comisiei din acest punct de vedere. 

 Pentru optimizarea rezultatelor s-au făcut simulări ale evaluării la toate clasele implicate, 

utilizând de regulă subiecte sau itemi selectați din subiectele din anii anteriori sau din culegeri de 

teste oferite de edituri de profil. 

 La toate clasele învățătorii și diriginții au informat părinții atât premergător (în legătură cu 

Metodologia și importanța evaluărilor) cât și în ceea ce privește rezultatele evaluării. Au fost 

realizate analize în comisiile metodice, au fost formulate  concluzii și căi de abordare a 

procesului instructiv-educativ astfel încât să fie optimizat procesul și evaluările să fie valorificate 

în proiectarea didactică. Prin discuții individuale, elevilor (și părinților) li s-au recomandat 

modalități de creștere a randamentului școlar. 

Prezența elevilor la evaluări a fost 100% la clasele a II-a și a IV-a și 96,66% la clasa a VI-

a (doi elevi absenți din 60 înscriși).  Elevii au conștientizat importanța demersului pentru 

adaptarea lor la un gen de evaluare alternativ și pentru feed-back. Întâlnirile cadrelor didactice cu 

părinții i-au mobilizat pe aceștia din urmă și s-a stabilit o relaționare mai eficientă școală-familie. 

Pentru proiectele de management didactic ale anului școlar următor se va ține cont de 

următoarele cifre: În clasa a II-a 4 elevi au dificultate serioasă la citit și 6 la scris. Alți 12 elevi 

scriu, de asemenea, cu dificultate (procentul elevilor slabi din acest punct de vedere ridicându-se 

la 23%). În ceea ce privește socotitul, între elevii din clasa a II-a există 14 (18,2%) care fac 
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calcule cu mare dificultate. Evaluarea la clasa a IV-a relevă că doar 7,4%  au dificultăți 

accentuate la capitolul „Limba română” însă la matematică ponderea răspunsurilor incorecte sau 

lipsă ajunge la aprox. 14%.  

Activitatea de organizare şi desfăşurare a Evaluaării Naţionale 2016 pentru elevii care au 

absolvit clasa a VIII-a, s-a desfăşurat pe baza Deciziei Inspectoratului Şcolar judeţean Bistriţa – 

Năsăud nr. 690 din 26.05.2016. S-au înscris la examentoți cei 60 de elevi care au absolvit clasa a 

VIII-a în luna iunie. Desfăşurarea examenelor a avut loc fără incidente, conform metodologiei – 

Anexa la Ordinul MECTS nr. 4801/2010 şi Ordinul  MECS nr. 5081 din 31.08.2015. 

 La centrul de examen au fost înregistrate un număr de 7 contestaţii la Limba şi literature 

română şi un număr de 2 contestaţii la Matematică. În urma reevaluării lucrărilor au fost 

modificate, în favoarea elevilor, 2 note la limba şi literatura română şi o notă la Matematică. 

 Considerăm că rezultatele obţinute de elevii Şcolii Gimnaziale “Lucian Blaga” Bistriţa 

sunt bune în condiţiile în care media generală a fost de  7,01 iar procentul de promovabilitate de 

81,67%. De altfel absolvenții noștri, prin rezultatele obținute la Evaluarea Națională ne mențin 

printre școlile fruntașe din județ: 80,3% au obținut media mai mare de 5 ba chiar 17,8% dintre ei 

peste 9. S-a remarcat, la matematică, un elev din cei 60 care a obţinut nota 10 la această 

disciplină. 

Celor 60 de absolvenți care au trecut prin „focul” Evaluării Naționale în vacanță li s-au 

adăugat 4 corigenți care au promovat în august. În acest fel la sfârșitul anului școlar trecut ne-am 

despărțit de 64 de elevi toți încadrați la debutul noului an școlar în învățământul postgimnazial: 

11 la CNLR, 10 la CNAM, 14 la CT INFOEL, 7 la LPS,  6 la CT GRIGORE MOISIL, câte 5 la 

Liceul Teoretic Sanitar  și Lic. Tehnologic de Servicii, 2 la clase vocaționale, o elevă la Liceul 

Militar Alba Iulia și 3 la școli profesionale din Bistrița. Desigur am fi dorit rezultate mai bune, cu 

atât mai mult cu cât suntem într-un ușor regres. 

 

e)  Inspecţia tematică şi specială   

   În 24.09.2015, 2.11.2015 și cu alte numeroase ocazii, doamna inspector prof. Aurelia 

Dan a efectuat  inspecţii tematice de îndrumare şi control, în urma cărora s-a constatat 

respectarea regulamentelor și aplicarea legislaţiei în vigoare.   

 Pentru dobândirea Definitivatului în învățământ profesoara Andra Cîmpan(căs. 

Seserman) a fost inspectată, conform metodologiei, de către prof Dorel Cosic – inspector de 

specialitate în 27.10.2015, 13.01.2016 și 22.03.2016. Tot pentru Definitivat prof. Rozalia 

Kulcsar a fost inspectată de d-na Smaranda Florean  de la ISJ BN în 26.01.2016 și 26.05.2016, 

prof. Gubesch Cristina a fost inspectată de d-na Someșan Rodica, metodist ISJBN în 25.02.2016 

și 27.05.2016 iar prof. Leonte Crina a fost inspectată de Pop Brigitte, metodist ISJ BN în 

01.03.2016 și 10.05.2016. 

 Au „suportat” inspecții de specialitate din partea inspectorilor de la ISJ BN prof. Revnic 

Emil în28.10. 2015, prof. Săsărman Marinela și Conț Nicolae în 29.10.2015. 

 Pentru dobândirea gradului didactic II prof. Rusu Codruța a fost inspectată de d-na 

Corina Moldovan,metodist ISJ BN în 31.03.2016 și 26.05.2016. 

 D-na Liliana Todea a susținut activitățile finale (inspecții și prezentarea lucrării metodice) 

pentru dobândirea gradului didactic I în data de 08.04 2016 în fața unei comisii de la Centrul 

Universitar Nord Baia Mare.  

În data de 12.05.2016 prof.Elena Giurgiu a susținut de asemenea activitățile finale pentru 

dobândirea gradului I în fața unei comisii de la UBB Cluj-Napoca. 
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  Au făcut, de asemenea pași (inspecții) pentru dobândirea gradului II prof. Bârta 

Augustina în 30.05.2016 sau a gradului I prof. Precub Monica (27.05.2016) și prof. Roman 

Zorița(01.06.2016) 
 

f) Asistența la ore 

 

  Au fost efectuate un număr de 69 asistențe la ore, din care 32 de către prof. 

Cosma Mihai și 37 de prof. Marius Mureșan și 8 asistențe au fost realizate de către responsabili 

de comisii metodice sau alte cadre didactice. 

 

 

C. RAPORTUL COORDONATORULUI DE PROIECTE EDUCATIVE 

 

Semestrul I 

I. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

SECŢIUNEA 1 Proiecte/Programe implementate de MENCŞ/ISJ BN/Parteneri 

 

SECŢIUNEA 2 : Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Coordonator/i Perioada de 

desfasurare 

Parteneri 

 Skary Skin on Halloween Lolici Simona Octombrie  Sc. Gimn. „V.Gr. 

Borgovan”,Corvi

nesti 

Asociatia 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului 

Iniţiator 

Aplicant 

Perioada de 

desfasurare 

Responsabili de 

activitate 

1. Olimpiadelek Kaufland Octombrie - 

Decembrie 

Dirigintii si 

invatatorii,psihilo

gul 

scolii,invatatorul 

si profesorul 

itinerant,bibliotec

ara 

2. Targul de purici Clubul Lions  Noiembrie Dirigintii si 

invatatorii 

3. Saptamana Educatiei Globale ISJBN Noiembrie Dirigintii si 

invatatorii 

4. Deschide-ti  inima Aripi de copil Octombrie Invatatorii 

5. Festivalul National al Sanselor 

Tale 

CCD Noiembrie  Invatatorii si 

consilierul 

educativ 

6 Ziua  Europeana Fara 

Autoturism/Saptamana Mobilitatii 

Europene 

ISJBN 

Primaria Bistrita 

Septembrie Handrea Livia / 

Roman Zorita 

Codruta Mazare 
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Parintilor 

 Christmas Time Lolici Simona Decembrie Asociatia 

Parintilor 

Liceul de muzica 

„Tudor 

Jarda”,Bistrita 

 

SECŢIUNEA 3:   Concursuri/Festivaluri/Proiecte din CAEJ/CAER/CAEN 2015 

 

Nr. 

crt. 
TITLUL 

PROIECTULUI 

Tipul proiectului 

(se indică poziţia în 

Calendar) 

 DOMENIUL ORGANIZATOR 

1. 

 

Sarbatoarea 

crizantemelor 

CAER Poz. 295 Cultural artistic-

arta plastica 

Lic. Tehnologic 

„Nicolae Balcescu” 

Flamanzi 

 

II. ACŢIUNI ÎN CADRUL STRATEGIILOR NAŢIONALE/JUDEŢENE 

II.1. Acţiuni desfăşurate pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate 

II.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 

II.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea consumului de droguri/tutun/alcool  

1. S-au identificat 3 puncte tari ale activităţii educative  

a) dorinta de implicare a elevilor 

b) colaborare eficenta cu majoritatea cadrelor didactice 

c) realizarea activităților educative pe baza proiecte propuse de parteneri 

d) insusirea unor comportamente adecvate ale elevilor in diverse situatii 

2. S-au identificat 3 puncte slabe ale activităţii educative: 

a) lipsa de cooperare a unor cadre didactice ; 

b) lipsa unui fond alocat activitatilor educative; 

c) implicarea insuficienta a parintilor. 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

SECŢIUNEA 2 : Proiecte iniţiate la nivelul unităţii – cuprinse în C.A.E.S. 2015-2016  

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Coordonator/i Perioada de 

desfasurare 

 

1.”Clasa mea cea mai frumoasă” – 

concurs 

Prof. Lolici 

Simona 

Prof. Triscas 

Ionica 

Octombrie 2015-

mai 2016 

2. ,,Steluţele verzi”-activitate de educaţie 

ecologică 

Prof.Harja Emilia Octombrie 2015-

iunie 2016 

3. ,, 9 Mai Ziua Europei”- activităţi 

specifice  

Prof. Lolici 

Simona 

Mai 2016 

4. ,,Bucuria primaverii”- Targ de 

martisor 

Prof.Lolici 

Simona 

Prof. Triscas 

februarie- martie 

2016 
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Ionica 

5. Sa nu uitam sa fim copii! - 1 Iunie – 

activităţi dedicate zilei copilului 

Prof. Lolici 

Simona 

Iunie 2016 

 

SECŢIUNEA 3:   ORGANIZATORI DE Concursuri/Festivaluri/Proiecte din 

CAEJ/CAER/CAEN 2015-2016 

Nr. 

crt. 

 

 

TITLUL 

PROIECTULUI 

Tipul proiectului 

(se indică poziţia 

în Calendar) 

 DOMENIUL de 

COMPETENȚE 

Responsabil 

de activitate 

Parteneri 

1 Concursul 

National”Educatie 

rutiera-educatie 

pentru viata” 

CAEJ 2016  Lolici 

Simona 

ISJ BN 

 

 

SECȚIUNEA 4: PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI REZULTATE OBȚINUTE  

(CONCURSURI ORGANIZATE DE MENCS/ISJBN/PARTENERI/UNITĂȚI DE ÎNV 

 

Nr.crt.                        Tipul concursului 

(se indică numărul de concursuri la care s-a participat, 

pentru fiecare nivel în parte) 

PREMIUL 

I 

PREMIUL 

II 

PREMIUL 

III 

MENȚIUNI TOTAL 

PREMII 

ȘI 

MENȚIU

NI 
Județean Regional National Internațional 

1 3 - 1 - 1 - - 5 6 

2  1   2 1 1 - 4 

 

III. Analiza descriptivă a activităţii educative la nivelul unităţii: 

S-au identificat  3 puncte tari ale activităţii educative : 

a) seriozitate 

b) profesionalism 

c) implicare 

S-au identificat 3 puncte slabe ale activităţii educative: 

a) sponsorizare  

b) lipsa initiativei cadrelor didactice suplinitoare 

c) slaba implicare a ONG-urilor 

Un exemplu de bună practică, relevant : 

Concursul de Educatie rutiera - educatie pentru viata – activitate demonstrativa 

 

CENTRALIZATOR PARTENERIATE pentru anul şcolar 2015-2016, încheiate între 

unitatea de învățământ „Lucian Blaga” și parteneri 
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Nr. 

crt. 

INSTITUȚIA TIPUL 

parteneriatului 

DURATA 

acordului 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI 

planificate 

OBS. 

1. Liceul 

Tehnologic 

”Nicolae 

Bălcescu) 

Flămânzi 

INTERJUDEȚEAN Anul 2016, 

pe 

perioada 

derulării 

proiectului 

Organizarea și 

desfășurarea activităților 

proiectului 

 

 

REZULTATELE CONCURSURILOR  ORGANIZATE DE 

MENCS/ISJBN/PARTENERI/UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT cuprinse în 

CAEN/CAER/CAEJ 2016 

Nr

. 

crt

. 

 

DENUMIREA 

CONCURSULU

I 

TIPUL concursului 

(se indică pozitia 

din 

CAEN/CAER/CAE

J) 

Premii 

obținute (se 

indică 

numeric) 

Prof.coordonato

r 

OBS 

(calificar

e la etapa 

națională

, 

rezultate 

obținute)  

DACĂ 

ESTE 

CAZUL 

P

 

I 

P 

I

I 

P 

II

I 

M 

1 Promovează-ți 

Școala! -concurs 

de promovare a 

imaginii școlii 

”Școala mea – un 

brand” 

CAEJ 2016, 

sectiunea 2, pozitia 

17 

1   2 Muresan Crina 

Albu Cosmina 

 

2 Concursul 

National”Educati

e rutiera-educatie 

pentru viata” 

CAEJ 2016 1   1 Lolici Simona Calificar

e la etapa 

nationala 

3 Concursul 

National”Educati

e rutiera-educatie 

pentru viata” 

CAEN 2016 1    Lolici Simona  

4 Test Your 

English 

CAEJ 2016    2 Lolici Simona  

             

         Consilier educativ, 

        Prof. Lolici Simona-Cornelia   
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D. RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2015-2016 au fost 

următoarele: 

OBIECTIV FUNDAMENTAL 

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 

organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi 

îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

OBIECTIVE GENERALE 
 Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional,european şi mondial 

 Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor 

 Realizarea unui proces educativ de calitate 

 Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului 

didactic cât şi al elevilor 

OBIECTIVE SPECIFICE 
1. Îmbunătăţirea  continuă a procesului istructiv – educativ. 

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educative 

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

standardelor educaţionale atinse de elevi 

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice 

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii 

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele 

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii 

8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinţi, cadre didactice, comunitate locală) 

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare 

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară 

Activităţi desfăşurate de CEAC: 

 1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

 a fost stabilită noua componenţă a CEAC 

 au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC 

2.  Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu 

metodologiile în vigoare şi anume: 

 au fost stabilite obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2015-2016 

 a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2015-2016 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2014-2015  

În vederea elaborării acestui raport : 

 au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului 

 a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă 

 a fost eleborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2015-2016 
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 au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe platforma 

https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor şi elevilor la 

sfârşitul anului şcolar 2014-2015  

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

- Promovarea unităţii şcolare şi a ofertei educaţionale 

În vederea realizării acestei activităţi : 

 A fost actualizat site-ului şcolii 

 S-au colectat materialele pentru realizarea  revistei şcolii 

 S-a elaborat oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2016-2017, ofertă 

promovată pe site-ul şcolii 

 A fost actualizată pagina de Facebook a şcolii 

 Au existat cel puţin trei apariţii în presa locală a şcolii în fiecare semestru 

 CEAC a monitorizat pe întreg parcursul anului şcolar activităţile desfăşurate în 

şcoală vizând promovarea unităţii şcolare şi a ofertei educaţionale 

 

- Creşterea numărului de activităţi având ca temă educaţia rutieră 

În vederea realizării acestei activităţi: 

 În cadrul orelor de consiliere şi orientare au fost abordate teme referitoare la 

educaţia rutieră, conform planificării 

 Cercul de educaţie rutieră şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul întregului an 

şcolar, buna pregătire a elevilor reflectându-se în locul I obţinut de echipajul şcolii 

noastre la etapa judeţeană a concursului “Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă” şi 

de locul I obţinut la proba de poligon la etapa naţională a aceluiaşi concurs. 

 Şcoala noastră o organizat, în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere Bistriţa-

Năsăud, etapa judeţeană a concursului “Educaţie rutieră-educaţie pentru viaţă” 

 CEAC a monitorizat pe întreg parcursul anului şcolar activităţile având ca temă 

educaţia rutieră  

-  Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii  

În vederea realizării acestei activităţi: 

  au fost actualizate, ţinând cont de legislaţia în vigoare, câte patru proceduri în 

fiecare dintre cele două semestre 

- Elaborarea unor chestionare privind nivelul de satisfacţie a părinţilor şi elevilor faţă 

de dotarea spaţiilor şcolare 

În vederea realizării acestei activităţi: 

 au fost elaborate şi aplicate chestionare eşantionului de elevi şi părinţi 

 au fost interpretate chestionarele,  ierarhizându-se motivele de satisfacţie/ 

insatisfacţie  ale elevilor şi părinţilor în legătură cu dotarea spaţiilor şcolare şi 

consemnându-se susrele de finanţare  pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor şcolare 

identificate de părinţi 

5. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu  

În acest sens: 

 au fost introduse pe platformă rezultatele obţinute în urma centralizării 

chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor, chestionare obligatorii pentru 

finalizarea RAEI pentru anul şcolar 2014-2015  

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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 au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul didactic din 

unitatea noastră 

 s-a completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe 

baza indicatorilor existenţi la toate cele trei cicluri de învăţământ existente: 

preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2014-2015 

 s-au introdus activităţile de îmbunătăţire a calităţii preconizate pentru anul şcolar 

2015-2016 

 s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2015-2016 

 a fost completată pe platformă secţiunea referitoare la realizarea activităţilor 

planificate pentru anul şcolar 2015-2016 

 au foat actualizate datele referitoare la baza de date a şcolii şi la documentele 

şcolii 

 s-a realizat evaluarea unităţii şcolare pe baza indicatorilor existenţi la toate cele 

trei cicluri de învăţământ existente: preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul 

şcolar 2015-2016 

6. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2015 

 S-a realizat analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea 

Naţională 2015 de către profesorii de limba şi literatura română şi matematică. 

7.  Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților 

S-a realizat baza de date cu parcursul absolvenţilor, conţinând repartizarea pe licee 

şi profile a elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar 2014-2015.  

8. Întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei CEAC şi desfăşurarea 

asistenţelor conform planificării realizate. 

9. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor 

 Toate materialele şi dovezile necesare pentru realizarea RAEI au fost colectate, 

verificate şi păstrate în spaţiul destinat acestei comisii. 

10. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare de satisfacţie beneficiarilor (elevi şi 

părinţi)  

 au fost aplicate elevilor şi părinţilor din şcoală chestionarele existente pe platforma 

https://calitate.aracip.eu 

 chestionarele au fost centralizate,  interpretate şi analizate la nivelul comisiei 

CEAC 

 Din analiza chestionarelor a rezultat că este necesară o mult mai bună informare a 

elevilor şi părinţilor cu privire la modul de evaluare a cadrelor didactice, la activitatea 

CEAC şi la proiectele derulate în unitatea şcolară. 

11.Monitorizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în şcoală şi în 

mod special a activităţilor derulate în săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii 

mai bun!”      

 Membrii CEAC s-au implicat direct în multe dintre activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare desfăşurate în şcoală şi au colaborat permanent cu coordonatorul de 

proiecte şi programe educative din unitate pentru a monitoriza activităţile de acest fel 

derulate în unitatea şcolară (pe întreg parcursul anului şcolar şi, în mod deosebit, în 

săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”). 

 

        Responsabil CEAC, 

        prof. Manuela Hapca 

https://calitate.aracip.eu/


12  

  

E. ACTIVITATEA METODICO – ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2015-2016 s-a axat pe orientarea demersului didactic 

şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către 

şcoala noastră şi spre performanţă;  

4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea 

reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, 

cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr-o varietate de astfel de activităţi unele 

în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, 

altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 

schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat 

astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MECTS).  

Toate cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de 

ISJBN la începutul anului școlar. În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s–au desfășurat 

lecții demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împărți din 

cunoștintele acumulate și celorlați colegi de catedra.  

Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerată și organizarea de activități 

extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente – 1 decembrie, Crăciunul, activități ce au fost 

organizate în toate structurile Școlii Gimnaziale ,,L.Blaga” Bistrița, cu rezultate remarcabile.  

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE 

PUNCTE TARI 

 colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– majoritatea profesorilor fiind cu 

gradul didactic I si II– si au în componenţă profesori metodisti,membrii ai consiliului 

consultativ, formatori, membrii ai comisiilor de lucru; 

 număr mare de cadrele didactice au participat la cursuri de formare în specialitate sau în 

alte domenii didactice; 

 sprijinul conducerii scolii în vederea participării cadrelor didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de formare/ perfecţionare în judeţ .  

 existența formării inițiale a profesorilor în pregătirea de specialitate și cea 

psihopedagogică, capacitatea de proiectare în funcție de conținutul de curriculum și de 

particularitatea claselor de elevi, stil didactic eficient în dirijarea învățării ; 

    PUNCTE SLABE 
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- Alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare 

personală; 

 

OPORTUNITĂȚI 

- oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii posuniversitare, etc.; 

 

AMENINȚĂRI 

 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare; 

 

Responsabil comisie, 

Prof. înv. primar, Monica Andreșan 

 

F. RAPORTUL COMISIILOR METODICE 

 

1. COMISIA METODICĂ INSTITUTORI / ÎNVĂŢĂTORI  

 

a. Activitatea instructiv educativă 
 Cadrele didactice din învățământul primar și-au întocmit planificările calendaristice , în 

termenele stabilite de CA al școlii, și în concordanță cu programa şcolară, respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor;  

 Proiectarea unităţilor tematice s-a realizat integrat, ținând cont de nevoile colectivelor de 

elevi stabilite în urma observării sistematice şi a evaluărilor formative realizate de către 

cadrele didactice. 

 Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea cunoştinţelor.  

 Conținuturile disciplinelor au fost parcurse conform planificărilor; 

 La lecții  s-au folosit atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne, activ-participative.  

În proiectarea, desfășurarea şi evaluarea activităţilor didactice, precum şi în cadrul unor 

activiţăţi extracurriculare s-au folosit resurse materiale proprii şi din dotarea şcolii 

(mijloace T.I.C.), precum și auxiliare  care sunt în concordanță cu manualele școlare 

folosite și răspund cerințelor programei școlare și nevoilor elevilor. 

 Pe parcursul anului școlar 2015 – 2016  cadrele didactice au aplicat teste de evaluare 

inițială, formativă, sumativă și finală. La clasă au promovat autoevaluarea şi 

interevaluarea elevilor. Rezultatele testelor aplicate la clasă au fost aduse la cunoştinţa 

elevilor şi părinţilor şi s-au luat măsuri de remediere .  

 Notarea elevilor s-a realizat în mod frecvent, atât oral, cât și în scris, iar la clasele 

cuprinse în Altenativa Step by Step progresul elevilor a fost consemnat în fișe de 

observații și în caietele de evaluare. 

 Toate cadrele didactice au întocmit portofoliile personale ale elevilor şi le-au prezentat 

părinţilor în cadrul şedinţelor/lectoratelor/întâlnirilor cu părinţii; 

 Cadrele didactice au ţinut permanent legătura cu părinţii şi au stabilit programul 

activităţilor extracurriculare ţinând cont de preferinţele elevilor şi propunerile părinţilor. 

Activitatea extracurriculară și extrașcolară 
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 Spectacol de teatru ”Colombina și Arlechino”, organizat în școală de trupa de 

teatru PITICOT – toate clasele 

 Serbări cu ocazia Crăciunului: 

 Cls. pregătitoare A, B, C; 

 Cls. I A, B, C 

 Cls. a II-a C 

 Cls. a III-a A și B 

 „La mulţi ani, mămico!”- serbare şcolară – cls. P A 

 Serbări de sfârșit de an: 

- ,,Carnaval, carnaval!” cls. I C / SBS 

- Serbare ,,Vine vacanța !’’- Sfârșit de an școlar – cls. a II-a  C/  SBS 

- „Gala premianţilor” cls. P A 

- ,,Pui de greier” – cls. P C 

b. Excursii tematice: 

 Excursie „Bistriţa-Braşov” (3 zile) Andreșan Monica, Runcan Flavia, Albu 

Cosmina 

 Excursie de o zi ,,FRUMUSEȚILE NATURII”  -  Salina  Turda și Grădina 

Botanică Cluj  - cls. I C și cls. P C ( Andreica M./ Mureșan C./ Drăgan A.) 

 Excursie tematică ,,Pe urmele lui Ștefan cel Mare” – cls. a IV-a C 

c. Concursuri și olimpiade școlare 

 Concursului cultural-artistic ”Sărbătoarea crizantemelor” – CAERI, poziția 

295- organizat de Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”- Flămânzi: 

- 2 premii  I – cls. I C Step by Step; 

-  premiul I – cls. a II-a C Step by Step 

- 2 premii  III – cls. PREG.  A 

- premiul I – cls. PREG. B 

- premiul II și III – cls. a IV-a C Step by Step 

 Concursul LuminaMath: 

- premiul III cls. a II-a B  - Dobran Patrick  

- 2 mențiuni – cls. a IV-a A  

 Concursul de desene „Bistriţa mea”, organizat de Primăria Mun. Bistriţa,  eleva 

Pop Daria a obţinut premiul III – cls. a II –a A 

 Concursurile Comper: 

o Limba română: cls. I – IV (premii și mențiuni) 

o Matematică : cls.I – IV (premii și mențiuni) 

 Olimpiada de limba română etapa locală : 

- 2 elevi calificați la etapa județeană – cls. a IV –a A și a IV-a C 

 Concursul județean ȘCOALA MEA UN BRAND, secțiunea a III-a – cultural-

artistică. Concurs cuprins în cadrul unui proiect inclus în CAEJ BN, poziția 17, 

2016. -  MENȚIUNE – Mureșan Crina 

 Expoziţia ECOfotoART în cadrul proiectului judeţean de educaţie ecologică 

ECOcivica - Andron Andrei -  diploma de participare  

La nivelul fiecărei clase s-au realizat activități de remediere pentru elevii cu CES în vederea 

recuperării și integrării acestora. 
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 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale 
Toate clasele din învățământul primar s-au implicat în activitățile desfășurate la nivel de 

școală, cuprinse în calendarul activităților extrașcolare, propuse de doamna profesoară Lolici 

Simona. 

 Încheierea Contractului  de Parteneriat privind organizarea Centrului Pilot de 

Învăţare şi Evaluare Comper – în scopul desfăşurării în şcoala noastră a 

concursurilor Comper – agreate de MEN şi ISJ BN – coordonator Rus Aurora/ 

membri - toți prof. înv. primar 

 Parteneriat cu Biserica Sf. Mihail şi Gavril, preot Rad Simeon – Șc. Primară 

Sigmir. 

 Proiectul tematic ”NE PLAC ANIMALELE – cls. I C Step by Step , Andreica 

Maria și Mureșan Crina 

 Proiectul ,,Olimpiadele kauflandului” – activități tematice propuse desfășurate de 

toate cadrele didactice din învățământul primar 

 Proiect județean ECO.RO – activitatea ,,Ecotradiții” – cls. a IV –a A , Andreșan 

Monica 

 Proiect ,,Căsuța cu povești” clasele pregătitoare A, B, C  în parteneriat cu 

Biblioteca școlii 

 Proiectului “Steagul Verde” campania de colectare a PET-urilor şi a altor 

materiale reciclabile – toate clasele ciclului primar  

 Expoziţia EcoArt – cls.  I A, P C, IV A, II A 

 „Hai să dăm mână cu mână…” – proiect CAES – activitate desfăşurată la 

biblioteca şcolii, colaborator doamna bibliotecar Mariana Clapa - cls.P A 

Chibulcutean Marcela 

 Voluntariat „Donează o carte pentru copiii din Irlanda” Biblioteca Judeţeană – 

Albu Cosmina 

 Parteneriat cu Asociaţia „Aripi de copil” – proiect „Deschide-ţi inima”  - Albu 

Cosmina, Rus Aurora, Drăgan Anca 

 Proiect de voluntariat ,,Târgul de purici” – P C, I C, IV C 

 Proiect în parteneriat cu Primăria BISTRIŢA  Târg de mărţişor – Confecţionare  

de mărţisoare – toate clasele ciclului primar 

 Proiectul ,,Fructe de Bistrița” în parteneriat cu Primăria Bistrița organizat de Ziua 

Internațională a parcurilor -  Rus Aurora și Drăgan Anca 

 Parteneriate cu grădinițele și căminele din sector 

 ,,Copil ca tine sunt și eu” activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu 

Grădinița 17 – 1 Iunie /desene pe asfalt -  Rus Aurora, Drăgan Anca 

d.  Activitatea metodico-științifică 
o Cadrele didactice din învățământul primar au participat la cercurile pedagogice 

desfășurate în semestrul I: 

- Individualizarea instruirii – organizat de școala noastră cu participarea cadrelor 

didactice din centrul metodic X – responsabil de cerc Drăgan Anca; 

- Evaluarea sumativă – prezentarea unor teste sumative aplicate la clasă și 

interpretarea acestora. 

o Cursul de formare „Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul 

primar pentru clasa pregătitoare” organizat de ISJ Bistriţa în perioada 1-5 septembrie 
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2015, în vederea implementării Noului curriculum la clasa pregătitoare – Chibulcutean 

Marcela, Mircea Marioara, Drăgan Anca; 

 

o Cursul de PRIM AJUTOR PREMEDICAL organizat în Bistriţa, în data de 12.10.2015 

de către FORMAROM SRL, furnizor de formare profesională a adulţilor, cu sediul în 

localitatea Zalău, judeţul Sălaj, înmatriculat la ORC sub nr. J31/208/2005, CUI 17368989, 

în conformitate cu prevederile legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii 

muncii – ATESTAT DE ABSOLVIRE - Chibulcutean Marcela, Mircea Marioara, Drăgan 

Anca, Rus Aurora, Andreșan Monica, Andreica Maria, Conea Ileana, Bîrta Augustina 

o Program de inițiere/perfecționare/specializare cu durata de 120 ore pentru ocupația de 

FORMATOR, cod COR 242401, organizat de ASOCIAȚIA KARUNA – NOIEMBRIE 

2015 – Mureșan Crina,  Kulcsar  Rozalia 

o Program de formare profesională ”Lucrător interpret în limbaj mimico-gestual” organizat 

în cadrul proiectului: ”INOVARE ÎN OCUPARE PENTRU FEMEI- VOCI PENTRU 

COMUNITATE!” (IOF) – POSDRU/144/6.3/S/130795 –în perioada septembrie-

noiembrie 2015 de către Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială 

– Mureșan Crina 

o Cursul de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaţionale Step by Step, 

modul pentru clasa pregătitoare și cls. I desfăşurat la Centrul zonal de training Bistriţa în 

perioada 02-05 noiembrie 2015 – prof. Kulcsar  Rozalia, prof. Precub Monica; 

o Programul de formare continuă cu tema Implementarea programei şcolare Consiliere 

şi orientare, desfăşurat la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2 Bistriţa, în perioada 

19-22 Noiembrie 2015 – prof. Kulcsar   Rozalia   

o CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ,,Metodologii specifice în alternativele 

educaționale’’ organizată de UUB Cluj, Extensia Bistrița (ediția a IV-a) cadrele didactice 

cuprinse în alternativa Step by Step. 

o Cursul de ”COMPETENȚE EDUCAȚIONALE ȘI MANAGEMENT 

EDUCAȚIONAL”  organizat de Centrul de Formare Profesională Romtraining Cluj-

Napoca (mai 2016) – Mureșan Crina; 

o Simpozion Național ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ” –organizat de ESSENTIAL MEDIA 

Argeș- cu lucrarea ,,Jocul ca activitate de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în 

cei șapte ani de acasă” -  Mureșan Crina; 

o Coordonator proiect educațional internațional/activitate educativă în cadrul Simpozionuui 

Internațional ”EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!”: Relația grădiniță-școală-familie-

societate, organizat de Editura D᾽Art în parteneriat cu Ziarul Esențial în 

Educație/Editura Esențial Media, Grădinița de Naționalitate Română din Micherech 

Ungaria, Gimnaziul Iezărenii Vechi- Republica Moldova – Mureșan Crina; 

o Simpozion interjudețean ”Urme vii... spre școala românească de mâine”- Moștenire 

culturală și identitate națională în școala românească” -  eseu ,,Outdoor – o metodă 

eficientă la școlari”. Simpozionul a fost organizat în parteneriat cu MECS, ISJ Cluj, Șc. 

Gimn. Baciu- jud. Cluj – Mureșan Crina; 

o Curs de pregătire în metodologia aplicării alternativei Step by step - clasa pregătitoare 

însumând un număr de 24 de ore – Handrea Livia , Roman Zorița 

o Articole în revista școlii ARIPI DE LUMINĂ:  

-  articol intitulat ,,În loc de editorial” – prof. Înv. primar Mureșan Crina 

o Referate Comisia metodică și alte activități metodice: 

- ,,Testul-instrument de evaluare în ciclul primar” – prof. Conea Ileana; 
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- ,,Comunicare, colaborare și cooperare între școală și familie” – prof. Chiticariu Georgeta; 

- Întâlnirea responsabililor de comisii metodice din județ – prof. Drăgan Anca 

- Întâlnirile corpului de metodiști din învățământul primar -  prof. Drăgan Anca 

- Evaluator olimpiada de limba română, etapa locală – prof. Drăgan Anca 

- Evaluator olimpiada de matematică, etapa locală – prof. Drăgan Anca 

- Evaluarea Națională II, IV 2016 – toți prof.înv.primar au participat având calitatea de 

administrator de test/asistent și evaluator  

- Toate cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul comisiei metodice, s-

au implicat în promovarea școlii în scopul atragerii de elevi și implicit în formarea claselor 

pregătitoare.  

- Profesorii pentru învățământul primar au manifestat disponibilitate și dorință de implicare în 

activitățile desfășurate la nivel de școală: simulările și evaluările la clasa a VIII-a, olimpiade 

și concursuri desfășurate în școală în calitate de supraveghetori, implicarea în diferite comisii 

la nivel de școală. 

Responsabil comisie 

  Prof. Anca Drăgan 

 

2.COMISIA METODICĂ  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
a. Activitatea instructiv educativă. (Planificarea și parcurgerea materiei, aprecieri despre 

tipurile de evaluări abordate, frecvența notării, rezultate -în tabel centralizator, dacă este posibil-, 

teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare și cabinete etc.) 

Atât la limba română, cât şi la limbile moderne  s-au întocmit planificările  pe unităţi de 

învăţare şi s-au notat în rubrica "Observaţii" modificări/decalaje în parcurgerea materiei, acolo 

unde era cazul. Notarea s-a produs ritmic. S-au folosit manuale si auxiliare moderne potrivite 

vârstei şi nivelului elevilor. Testele au fost atât formative cât si summative, cu itemi diferiţi. 

Tezele au fost date şi corectate în timp util, discutându-se cu elevii rezultatele, corectarea 

lucrărilor şi măsurile de remediere, unde a fost cazul. 

La limbile moderne s-au pregătit si  prezentat lecţii prin mijloace TIC, oferind elevilor o 

buna cunoaştere a informaţiei din diferite surse didactice. 

b. Activitatea extracurriculară și extrașcolară. (activitatea de performanță/recuperare, 

concursuri, articole la revista școlii sau alte publicații ale c.d./elevi, vizite, excursii tematice, etc.) 

La limba şi literatura română: 

Activitatea doamnei prof. Hâruţă Cristiana a constat în: 

 Activitate de recuperare – consilierea săptămânală a elevilor din clasa a VIII-a C în 

vederea pregătirii pentru EN 2016; consilierea elevilor clasei a VI-a C în vederea 

pregătirii EN 2016 

 Articole la revista școlii  

 Activitate cu tema”Caragiale de ieri şi de azi” 

 Activitate desfăşurată cu ocazia Zilei internaţionale a cărţii. 

Activitatea doamnei Rusu Codruţa  este:  

      -Activitatea de performanţă: pregătirea pentru Olimpiada de limba romana -  etapa locală -  a 

elevei Sigartău Maria - clasa a VII-a C 

-Activitatea de recuperare: Pregătiri pentru EN 2016 cu elevii clasei a VIII-a B; pregătirea 

elevilor  clasei a VI-a A pentru EN 2016 

Activitatea doamnei Rus Mirela a constat în:  
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 -activitate de performanţă:pregătirea elevilor: -activitate de recuperare: pregătiri suplimentare cu 

elevii clasei a VIII-a A pentru EN 2016; pregătirea elevilor clasei a VI-a B pentru EN 2016. 

                  -articole la revista şcolii; îndrumarea elevilor din clasele a V-a B, a VI-a B, a VII-a 

A şi a VIII-a A în redactarea acestor articole  

-alături de colegele de limba română, avem un club de lectură cuprinzând elevi ai cls.  V-VIII la 

care predăm, cu care organizăm întâlniri pe grupe, pe teme etc. 

La limba germană: 

Activitatea doamnei prof. Crina Leonte a constat în: 

  -S-au făcut pregătiri pentru olimpiada de limba germană cu 5 elevi din clasele a VII-a A şi a 

VII- a C 

 -susţinerea unui referat în cadrul comisiei metodice Limbă şi comunicare 

La limba engleză: 

Doamna prof. Lolici Simona a desfăşurat ca act. extraşcolare şi extracurriculare : 

    -Activitatea de performanţă:- participarea la Discursul Public, obţinându-se 2 premii II, 2 

premii III şi o menţiune 

                                                   -Participare la concursul judeţean Test Your English, obţinându-

se 3 menţiuni 

   -La nivelul clasei a VIII-a se face pregătire cu cei interesaţi pentru susţinerea probei 

eliminatorii de aptitudine a competenţelor in limba engleza la clasa de bilingv a Colegiului 

National Liviu Rebreanu. 

  -S-au desfăşurat ore de pregătire cu elevii capabili de performanţă..  

Activitatea doamnei prof. Giurca Florina cuprinde:participarea la concursul judeţean Test Your 

English, obţinându-se o menţiune 

-La nivelul clasei a VIII-a se face pregătire cu cei interesaţi pentru susţinerea probei eliminatorii 

de aptitudine a competenţelor in limba engleza la clasa de bilingv a Colegiului National Liviu 

Rebreanu. 

c. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale. (se vor enumera și face referiri despre 

parteneriate și proiecte legate de disciplinele predate, ale membrilor catedrei, individual sau în 

comun, nu cele care se raportează de consilierul educativ etc.). 

Doamna prof. Giurca Florina a participat la un curs pentru proiectul european Erasmus. 

d. Activitatea metodico-științifică. (participare la cercuri pedagogice, responsabilități de 

organizare, perfecționarea prin grade,orice curs sau formă de perfecționare etc. ) 

 Doamna profesoară a participat la cursul Competenţe educaţionale şi management 

educaţional 

          Toti membrii catedrei de Limbă şi comunicare au participat la organizarea  şi desfăşurarea 

Olimpiadei de limba germană, faza judeţeană, aceasta având loc la Şcoala Gimnazială „Lucian 

Blaga”, Bistriţa. 

Doamnele prof. Lolici Simona, Rusu Codruţa, Hâruţă Cristiana şi Rus Mirela au participat 

la cursul de iniţiere în  „Ecoarta”.  

Membrii catedrei au participat la discuţii, dezbateri pe diferite teme, desfăşurate în cadrul 

comisiei metodice. 

         Responsabil comisie 

         Prof. Mirela Rus 
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3.CATEDRA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

 

a. Activitatea instructiv educativă. (Planificarea și parcurgerea materiei, aprecieri despre 

tipurile de evaluări abordate, frecvența notării, rezultate -în tabel centralizator, dacă este posibil-, 

teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare și cabinete etc.) 

Toţi membrii catedrei:  

- au întocmit planificările calendaristice şi planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare 

până la termenul stabilit;  

- au proiectat oferta educaţională a şcolii (programe şi planificări  pentru disciplinele 

opţionale), precum şi activităţi extracurricurriculare şi extraşcolare corelate cu nevoile 

educabililor; 

- în procesul instructiv-educativ au utilizat atât stategii didactice tradiţionale cât şi 

metode moderne, activ-participative (învăţarea prin descoperire, brainstorming, 

învăţarea prin proiecte, portofoliul etc) pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor 

şi deprinderilor intelectuale, dar şi a celor practice ale elevilor;  

- au utilizat resurse materiale precum auxiliare, truse de geometrie, creta colorată, fişe 

de lucru, necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- au elaborat teste de evaluare iniţială, continuă/formativă şi finală/sumativă, precum şi 

bareme de corectare şi notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în 

funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecţiona demersul didactic;  

- au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi teste sumative), 

cât şi metode moderne (evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii); 

- au realizat folosind instrumentele TIC planificările calendaristice şi planificările 

unităţilor de învăţare, fişe de lucru, teste de evaluare; 

- au realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor 

şcolare aflate în vigoare; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la 

elevi a competenţelor evaluative; 

b. Activitatea extracurriculară și extrașcolară. (activitatea de performanță/recuperare, 

concursuri, articole la revista școlii sau alte publicații ale c.d./elevi, vizite, excursii tematice, etc.) 

Toţi profesorii de matematică au desfăşurat consultaţii cu elevii (în vederea pregătirii 

elevilor de clasele a VI-a şi a VIII-a pentru Evaluarea Naţională, a pregătirii elevilor pentru 

concursurile şi olimpiadele şcolare, precum şi a elevilor cu dificultăţi de învăţare). 

Doamna profesoară Seserman Andra 

- pregătirea elevilor din clasele a V-a A şi a V-a B pentru concursul de selecţie în vederea 

constituirii  grupei de excelenţă la clasa a V-a 

- pregătirea elevilor pentru Concursul Interdisciplinar “+- POEZIE” (Olimpiada de 

lingvistică) 

- pregătirea elevilor pentru concursul interjudeţean “Matematica, de drag” 

- pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală şi etapa locală a Olimpiadei de matematică 

- tehnoredactarea revistei şcolii 

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- pregătirea elevilor pentru Concursul Interdisciplinar “+- POEZIE” (Olimpiada de 

lingvistică) 

- pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală, etapa locală, etapa judeţeană şi etapa naţională 

a Olimpiadei de matematică 
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- pregătirea elevilor pentru concursul interjudeţean “Matematica, de drag” 

- pregătirea elevilor pentru concursul interjudeţean “Sever Aurel Groze” 

- pregătirea elevilor din clasa a V-a C pentru concursul de selecţie în vederea constituirii  

grupei de excelenţă la clasa a V-a  

- însoţitor al lotului de elevi al şcolii şi evaluator la Concursul Interjudeţean “Matematica, 

de drag”  ediţia a X-a Bistriţa, noiembrie 2015 

- însoţitor al lotului de elevi al şcolii şi evaluator la Concursul Interjudeţean “Sever Aurel 

Groze”, cuprins în Calendarul Concursurilor Interjudeţene/ Regionale din anul şcolar    

2015-2016, mai 2016 

- profesor al grupei de excelenţă clasa a VI-a 

- evaluator la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică 

- evaluator la etapa locală a Olimpiadei de matematică  

Doamnul profesor Măgeruşan Leon 

- pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică 

c. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale. (se vor enumera și face referiri despre 

parteneriate și proiecte legate de disciplinele predate, ale membrilor catedrei, individual sau în 

comun, nu cele care se raportează de consilierul educativ etc.). 

- participarea la proiectul internaţional interdisciplinar Experimentul lui Eratostene a prof. 

Seserman Andra şi Hapca Manuela (septembrie 2015, martie 2016) 

- participarea la proiectul ,,Fizica-altfel,,-Centrul de Evaluare si Analize Educationale-

învăţarea fizicii prin investigaţie a prof. Sălăgean Diana 

d. Activitatea metodico-științifică. (participare la cercuri pedagogice, responsabilități de 

organizare, perfecționarea prin grade,orice curs sau formă de perfecționare etc. ) 

Toţi membrii catedrei au participat la cele trei cercuri pedagogice desfăşurate în acest an 

şcolar. 

Doamna profesoară Seserman Andra 

- este înscrisă la masterat, anul I,  specializarea Matematica didactică 

- a susţinut inspecţiile pentru obţinerea definitivatului 

- a participat la cursul de prim ajutor premedical 

- a participat la cursul “Competențe educaționale și management educaţional” 

- a susţinut lecţia deschisă cu tema “Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor” la clasa     

a VII-a B 

- a organizat etapa locală a Olimpiadei de matematică 

- responsabilă a  site-ului școlii.  

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- responsabila cercului pedagogic a profesorilor de matematică din centrul Bistriţa 2 

- a organizat etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică  

- a organizat etapa locală a Olimpiadei de matematică 

- a participat la cursul “Competențe educaționale și management educaţional” 

Doamnul profesor Măgeruşan Leon 

- a organizat etapa locală a Olimpiadei de matematică 

Doamna profesoară Andreica Crina 

- a susţinut referatul cu tema “Utilizarea componentelor TIC în predarea disciplinelor reale” 

Alte activităţi metodice defăşurate la nivelul catedrei de matematică- informatică: 

- Analiza activităţii membrilor catedrei în anul şcolar 2014-2015; Prezentarea rapoartelor 

de evaluare anuală 
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- Identificarea elevilor capabili de performanţă; stabilirea programului de pregătire al 

acestora  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică şi la celelalte 

concursuri de matematică în anul şcolar 2014-2015 

- Testarea iniţială a elevilor din clasele V-VIII cu subiecte din materia anilor anteriori; 

concluzii 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2015 

- Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VI-a (activitate 

împreună cu catedra de ştiinţe) 

- Propunerea de discipline opţionale pentru CDŞ 

- Simularea examenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a: corectarea lucrărilor, 

analiza rezultatelor (toţi profesorii de matematică au participat la această activitate) 

- Organizarea simulării examenului de Evaluare Naţională la clasa a VI-a la nivelul şcolii 

(toţi profesorii de matematică au participat la elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor, 

analiza rezultatelor) 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2015-2016 la Olimpiada de 

matematică şi la alte concursuri de matematică 

- Proiectarea recapitulărilor finale 

e.Probleme privind activitatea din școală. (Orice latură din activitatea generală sau punctuală  

neglijată, evitată, omisă sau desfășurată necorespunzător/ineficient. Colegii sunt rugați să le 

semnaleze și eventual să facă sugestii. Minim 3 x nr. membri în comisie). 

- Existenţa în fiecare clasă a unui videoproiector ar permite utilizarea unor softuri existente 

şi inserarea în lecţii a unor prezentări PowerPoint care ar facilita înţelegerea noţiunilor şi 

ar creşte atractivitatea orelor 

- Existenţa unor materiale didactice (truse de geometrie, corpuri geometrice cu evidenţierea 

secţiunilor) ar contribui la o mai bună înţelegere a conţinuturilor, în special a celor de 

geometrie în spaţiu la clasa a VIII-a 

- Reabilitarea băilor din şcoală, care afectează negativ imaginea acesteia  

- Programa şcolară mult prea încărcată nu permite realizarea unui număr suficient de 

activităţi practice la matematică 

- Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor şi cabinetelor ar creşte eficienţa orelor 

- Programul încărcat al elevilor face dificilă programarea şi desfăşurarea orelor de 

consultaţii şi a activităţii de performanţă/ remedială 

- Slaba motivaţie a elevilor pentru învăţare 

- Dificultatea de a găsi elevi dornici de performanţă şi de a investi efort de muncă şi timp în 

pregătirea pentru olimpiade şi concursuri 

- Situaţii conflictuale cu unii părinţi (care de multe ori au pretenţii nerealiste şi care 

consideră că singurii vinovaţi pentru eşecul copilor lor sunt profesorii)  

- Puţini profesori au norma întreagă în şcoală, aspect care face dificilă atât programarea 

şedinţelor comisiilor metodice cât şi numirea diriginţilor, planificarea serviciului pe 

coridoare etc. 

 

Responsabil comisie metodică, 

prof. Manuela Hapca 
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4. COMISIA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE ȘI ED. TEHNOLOGICĂ  
 

a. Activitatea  instructiv- educativa 

 Realizarea planificarilor calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu 

programa scolara  precum si a Curricumului National ; 

 Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temelor zilnice (sarcini de lucru 

diferentiate, fise de lucru );  

 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea 

si dezvoltarea acestora, in concordanta cu obiectivele cadru si de referinta cuprinse in 

Curriculum; 

 Parcurgerea materia conform planificărilor, la toate clasele;  

 Actualizarea portofoliilor personale care cuprind: proiectarea planificărilor 

calendaristice, a unităţilor de învăţare, a lecţiilor; 

 Activităţilor didactice s-audesfasurat prin utilizarea de strategii atât tradiţionale cât şi 

modern,s-a folosit material didactic divers în funcţie de lecţie şi de modulul predat. 

 S-a urmărit realizarea de  activităţi integrate cât mai diverse în care metodele noi  

activ – participative au fost  incluse.  

 La fizica portofoliul cuprinde referate despre fenomene fizice si fizicieni. 

 Evaluarea  rezultatelor  învăţării a constat în: teste summative, lucrări practice, 

aprecieri  verbale 

 Pe parcursul anului şcolar au pregătit elevii  claselor  a VI-a pentru evaluarea 

naţională. 

 

b. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA ŞI EXTRAŞCOLARA  

Activitatile comune cadrelor didactice sunt: 

 au pregătit elevii  pentru faza pe şcoală si faza judeteana a olimpiadelor scolare; 

 au organizat faza pe scoala a olimpiadelor  pe specialitati; 

 au participat ca profesor evaluator la faza pe scoala a olimpiadei si au propus subiecte. 

Prof. Sular Eugenia a realizat o lectie demonstrativa in cadrul catedrei cu tema “Spatiul 

Cosmic- platforma de atragere a elevilor catre materiile STEM”, la clasa a VII C. 

Prof. Harja Emilia si Sular Eugenia au aplicat teste sumative care vor fi publicate in 

biblioteca virtuala a CCD. 

Prof.Harja Emilia si Zbanca Violeta au pregatit materiale pentru revista scolii. 

In calitate de diriginte, prof.Harja Emilia si Triscas Ionica au desfasurat urmatoarele: 

 activitate de estetizare a sălii de clasă: Clasa noastră – casa noastră 

 o petrecere de neuitat: De Haloween împreună 

 un mic ajutor pentru cei nevoiași: Tărgul de “purici” 

                       colinde: Decembrie in sarbatoare  

 In calitate de profesor de educatie tehnologica prof. Triscas Ionica a participat la:                                                            

 In cadrul celui de al treilea cerc pedagogic a susținut lecția deschisă cu titlul Interviul de 

angajare                                                                                                                                        

Olimpiada de Educaţie tehnologică,  faza judeţeană cu 4 elevi si a obţinut la clasa a V a 

premiul II, mențiune la clasa a VI a, 2 mențiuni la clasa a VII. 
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 Olimpiada de Educație tehnologică -  faza națională de la Iași in calitate de profesor 

insotitor pentru elevii calificati. 

In calitate de profesor de biologie si responsabil “EcoScoala” prof.Harja Emilia a desfasurat 

urmatoarele activitati: 

 Olimpiada de biologie, faza pe școala la clasa a VII-a unde un număr de 4 eleve 

s-au calificat la faza judeţeană(Bors Bianca, Colta Catalina, Hangan Monica si 

Tarca Tamara). Rezultatele la faza județeană au fost satisfacatoare intrucat toate 

elevele participante au obtinut mentiune. 

 Ziua Parcurilor a fost marcata printr-o serie de activitati pe care le-a coordonat si 

organizat in parcul pe care il administreaza scoala noastra.  

 Târg de mărţişoare desfăşurat pe Pietonalul „ Liviu Rebreanu” în data de 24 

februarie. Au participat un număr de 6 elevi din clasa pe care o conduce. 

 Acţiuni de ecologizare la care au participat un număr foarte mare de elevi însoţiţi 

de învăţători şi diriginţi.  

 A inițiat o rubrică, cu titlul Mens sana in corpore sano, în paginile revistei școlii 

noastre, unde incurajeaza elevii să publice articole. 

 “Cel mai inalt RoboPet” este concursul organizat de “Vitalia-Servicii pentru 

mediu” unde a obtinut premiul” Cel mai frumos RoboPet”.  

  „Steagul Verde”, concurs cu tematică ecologică desfășurat în cadrul “Zilelor 

Mediului” în data de 5 iunie. A obţinut premiul ”Steagul Verde”, cea mai înaltă 

distincție pentru al doilea an consecutiv-o performanta unica in istoria concursului. 

 Pietonalul Liviu Rebreanu este locul unde a participat cu un grup de elevi din 

clasele a VII-a la o serie de activitati organizate de Primaria Municipiului Bistrita 

pentru „Ora Pamantului” 

 

c. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE  

Membrii catedrei au incheiat si participat la numeroase parteneriate. 

Prof. Triscas Ionica  

- “Lumea Profesiilor”, Parteneriat cu A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud  

 obiectul colaborării: 

o  informarea şi consilierea privind orientarea şcolară şi posibila carieră a 

elevilor din clasele terminale; 

o o mai bună cunoaştere a domeniilor profesionale, a profilelor    şi 

specializărilor acestora; 

- “Cea mai frumoasă clasă”, Proiect educațional  

 obiectivele specifice: 

o stimularea creativității 

o dezvoltarea simțului estetic 

  Învăț pentru viață”,proiect educative unde a desfasurat activitatea “ Orientare 

Școlară și Profesională”  

 Târgul ECOtradiții din cadrul proiectului Școlii Gimnaziale nr. 1 Bistrita 

Prof.Harja Emilia – “Eco.Ro - pledoarie pentru recunoașterea valorilor ECO din 

România”, Parteneriat cu Sc.Gimnaziala Nr.1 Bistrita.                     
Prof .Zbanca Violeta a participat la o activitate interdisciplinara coordonata de prof. 

Hapca Manuela cu elevii clasei a VIII-a. Activitatea a constat in realizarea experimentului lui 
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Eratostene prin care se poate calcula circumferinta Pamantului pe baza umbrei lasate de un bat de 

1 metru in timpul amiezei.   

 

d. Activitatea metodico-stiintifica 

Prof. Zbanca Violeta la Cercul pedagogic al profesorilor de fizica organizat de CTGM, a 

prezentat activitatile extracurriculare si curriculare-folosirea platformei Moodlee, realizarea de 

teste de catre elevi, implicarea pe platforma online Open Discovery Portal - Comunitatea 

profesorilor de stiinte. 

e. Probleme privind activitatea din scoala 

Prof. Zbanca Violeta propune 1 zi/luna activitate in cabinetul de  informatica, invatare-

simulare experimente-testare asistate de calculator fara alte explicatii, luind in considerare doar 

expertiza in domeniu. 

 

    Responsabil:   

prof. Emilia Harja 

 

5. COMISIA METODICĂ OM SI SOCIETATE 

 

a. .ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

 
PUNCTE TARI: 

- Planificările anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu programele şcolare, 

respectând Curricumul Naţional în vigoare. 

- Adaptarea curriculumului la particularităţile sociale şi culturale ale comunităţii în care 

funcţionează unitatea de învăţământ.   

- S-a urmărit asigurarea caracterului aplicativ-practic al proiectării didactice, fiind destinate 

ore specifice pentru aceste activităţi. 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

- Întocmirea testelor predictive la nivel de catedră şi aplicarea lor a permis cuantificarea 

progresului şcolar şi adaptarea proiectării la nevoile sesizate în urma corectării acestor 

teste. 

PUNCTE SLABE 

- Timpul alocat realizării programei la disciplinele cu o oră pe săptămână este insuficient. 

- Programa foarte încărcată pentru anumite discipline. 

- Lipsa manualelor pentru disciplina Religie clasele V –VIII 

- Existența unor elevi cu dificultăți de invățare si cu probleme de disciplină 

 

b. REALIZAREA CURRICULUMULUI  
- Toţi profesorii din catedră au reuşit să parcurgă întreaga programă şcolară. 

- Au fost aplicate metodologii didactice active centrate pe elev şi pe grupuri de elevi, 

urmărindu-se  în mod egal activitatea independentă, dar şi lucru în echipa 

- Dintre metodele active utilizate  amintim: predarea euristică, brainstroming, ciorchinele, 

studiu de caz, stabilirea succesiunii evenimentelor, joc de rol, portofoliu.  
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- În desfăşurarea lecţiilor s-au utilizat achiziţiile anterioare ale elevului şi s-a insistat asupra 

caracterului practic-aplicativ al conţinuturilor. 

- S-au utilizat auxiliare curriculare şi mijloacele de învăţământ existente.  

- S-au recomandat în timp util manualele pentru toate clasele, aprobate de METS.  

- S-au realizat şi achiziţionat materiale didactice pentru buna desfăşurare a lecţiilor (Religie 

– Planse reprezentative cu „Naşterea Domnului”, CD-uri, reviste, etc.) 

PUNCTE SLABE: 

- Lipsa manualelor pentru diciplina Religie ortodoxă – clasele V-VIII, iar la clasele I-IV, 

acestea nu mai corespund programei şcolare în vigoare. 

- Existenţa unor elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de disciplină . 

 

c. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII  

           Membii comisiei s-au implicat in organizarea si desfășurarea Olimpiadei de Religie faza 

municipală care s-a desfășurat la  școala noastră. Tot in cadrul comisiei metodice au avut loc 

dezbateri având ca temă—Modalități de imbinare a metodelor tradiționale cu cele moderne. 

         In acest sens prof .Giurgiu Elena a susținut la clasa aVIII –C o lecție deschisă cu tema – 

Caracterizarea geografică a unor orașe mari. 

        Prof. Rauca Margit a susținut o lecție deschisă la clasa  a VIII a B cu tema Podișul Moldovei 

PUNCTE TARI: 

         - Numeroase premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele școlare :                                       

         - Transparenţa şi ritmicitatea în notarea elevilor 

- Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  

- Elevii cu rezultate bune şi cei care au înregistrat progres şcoalar au fost în permanenţă 

încurajaţi, ajungând ca la final de an, mare majoritate să obţină medii cuprinse între 9 şi 

10 

- Un număr  de elevi au fost cuprinşi în proiecte şi acţiuni extracurriculare organizate de 

către catedra noastră. 

        -   Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  

 

REZULTATE  OBȚINUTE LA NIVELUL CATEDREI                                      

                              

Prof.Arieșan Ilie-  Religie Greco-Catolică 

       Rezultate             - Concurs Judetean,,Urcuș spre Inviere 

                                                     Premiul III-Kerekeș Paul clasa a VI-a A 

Prof.Istrate Cosmin -    s-a implicat in organizarea  si desfăsurarea Concursului 

Național,,Memoria Holocaustului’’ Etapa judeteană, care s-a susținut in școala noastră.  

       Rezultate          -Concurs Național   ,,Memoria Holocaustului,, 

                                                  - Mențiune –Bugnar Diana clasa a VII-aB 

Prof. Dan Aurelia- Concurs Național ,,Memoria Holocaustului,, 

                                                  -Premiul al II- lea Coldea Andreea clasa a VII aA 

 Prof.Rauca  Margit     - a pregătit elevii din clasele V-VII pentru Concursul National de 

Geografie ,, Terra ,,-faza judeteană 

       Rezultate           - Concurs  National ,,Terra,, 

                                         -Locul II-Deac Alexandra clasa a Va B si participare la                                                                                                                          

Faza  Natională 
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                                               -Mențiune –Borș Bianca Ioana clasa aVII-aA 

                                                 -Mențiune- Finegari Emanuela Maria clasa a VI –a B                                 

PUNCTE SLABE: 

- Nu toţi elevii selecţionaţi în lotul de performanţă au confirmat. 

- Dificultatea constituirii lotului olimpic datorită suprapunerii datelor de organizare a 

olimpiadelor.   

- Există încă elevi cu medii mici la anumite discipline. 

 

d. ACTIVITATEA EXRACURRICULARĂ SI EXTRAȘCOLARĂ 

PUNCTE TARI: 

- Toţi colegii din catedră au participat activ la activităţile metodice desfăşurate, implicându-

se prin susţinerea unor referate, dezbateri şi lecţii deschise. 

- Proiectarea activităţii catedrei şi derularea acestora. 

- Participarea profesorilor în comisiile de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare 

judeţene. 

- Participarea domnului prof. Istrate Cosmin la emisiuni radio cu caracter educativ,, Ora de 

istorie,, 

- Toti profesorii catedrei s-au implicat in activităti de ecologizare cu elevii in vederea 

deprinderilor unui comportament civilizat si un mod de viată sănătos 

- Cadrele didactice valorifică în activitatea lor experienţa participării la activităţile 

metodice 

- Prof. Rauca Margit a  colaborat la revista scolii cu un articol,, Fenomenele meteorologice 

din judetul Bistrita-Nasaud,, vizitând Stația meteorologică si Stația  de tratare a apei. 

- Prof. Istrate Cosmin si prof. Săsărman Marinela au redactat articole tematice pentru 

revista școlii. 

- Prof. dr. Dan Aurelia a participat impreună cu elevii clasei aVI-a A insotiti si de dirigintă 

la Casa Argintarului pentru o vizită de studiu in cadrul activitătii ,,Bistria –oraș medieval,, 

- Prof . Istrate Cosmin  a participat la Concursul organizat de ISJ BN si Muzeul Judetean 

BN , dedicat Unirii Principatelor . In acest sens elevii scolii noastre au obtinut o mentiune 

la Concursul ,,Cand l-au ales pe Cuza domn,,  .Elevii participanti au fost Maer Andreea 

VIIIC, Flore Saul VIIIB si Muresan Gabriel clasa a VIIIB. 

- Prof. Istrate Cosmin  a organizat impreună cu elevii clasei aVIaC o vizită tematică la 

Centrul German din Bistrita 

- Prof, Rauca Margit a participat in două excursii la Vatra Dornei  in data de 17 10. 

2015,dar si la  Baia Mare in data de11.06. 2016. De asemenea s-a implicat in organizarea 

si desfășurarea Concursului național de Geografie Terra pe scoala pregătind elevii din 

clasa a V, a VI a si VII-a 

- Prof. Rauca Margit a participat la Concursul,, Europa de Mâine desfăsurat la Sc Gim . nr 

1 unde elevii au obtinut două mentiuni 

- Profesorii de religie s-au implicat in activitătile desfăsurate in cadrul Bisericii 

- Fişă de evaluare a fost prezentată, discutată şi multiplicată pentru fiecare coleg la finalul 

anului şcolar 2015 – 2016  , ceea ce a permis o evaluare obiectivă a activităţilor 

desfăşurate.  

PUNCTE SLABE: 

- Din cauza unor condiţii obiective uneori nu s-a putut realiza o comunicare mai eficientă 

între toţi membrii catedrei. 
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- Activităţile extracurriculare au fost afectate datorită programului prelungit, necesitând 

astfel un volum de muncă mult mai intens 

 

e. MUNCA EDUCATIVĂ 

Profesorii de la catedra de istorie: prof. dr. Dan Aurelia si prof. Istrate Cosmin au organizat 

activitati dedicate zilei de 24 Ianuarie 

De asemenea prof. de istorie Dan Aurelia si Istrate Cosmin s-au implicat in calitate de membrii 

organizatori,evaluatori,propunatori de subiecte in cadrul Concursului National ,,Memoria 

Holocaustului”. 

 

f. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI  PROGRAME 

           -Prof. Istrate Cosmin a incheiat in luna aprilie 2015 un parteneriat de colaborare cu Liceul 

Corneliu Baba din Bistrita  

- Parteneriat cu Biserica Ortodoxă „ Sfântul Ioan Botezatorul’’. Elevii au participat la 

biserica unde s-au intalnit cu preotul având loc discutii pe teme religioase. 

-In cadrul Programului,,Scoala Altfel’’ pr. Prof. Conț Nicolae a explicat elevilor din clasa 

aVIII -a B semnificatia Sfintei Liturghi in viața unui crestin, de asemenea elevii au fost 

insotiti de prof. Săsărman Marinela la mai multe Biserici din oras , in vederea 

deprinderilor de respect si aceptarea a tuturor cultelor, o unitate in diversitate. 

-Prof.Murza Petru mentine o legătura cu Scoala Duminicală o formă de organizare la 

nivelul Bisericii Penticostale locale 

-Prof. Arieșan Ilie  colaborează cu ASTRU-Cluj Asociația Tinerilor Uniți 

 

g. ACTIVITATI METODICO STIINTIFICE 

           -Prof. Giugiu Elena a sustinut lucrarea de gradul I . 

            - Prof.dr Dan Aurelia  a sustinut in cadrul comisiei metodice o dezbatere  cu      caracter    

interdisciplinar-Cercurile calitătii-promovarea  exemplelor de bună practică din activitatea 

educativă. 

-Prof. Săsărman Marinela  a sustinut un referat cu tema,, Locul si rolul religiei in 

invătamantul preșcolar si primar. 

-Prof. Ariesan Ilie ,prof. Murza Petru si prof. Săsărman Marinela au participat la cursul de 

formare ,,Cadrul didactic –un profesionist in sistemul de invătământ’’ 

          - Prof . de religie au participat la Intâlnirea  Tinerilor Creștini  ce s-a desfășurat la Cluj 

- Prof. de religie Săsărman Marinela  si Ariesan Ilie  au participat la un curs POSDRU- 

Predarea -pozitiv creativă,ciclul primar. 

- Prof.Rauca Margit a participat la cursul de formare ,, Competențe educative si 

management educațional,, 

 

h.ACTIVITATEA SPECIFICĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI  

O serie de activităţi au fost desfăşurate cu referire la acest subiect, mai ales de psihologul 

scolii. 

         -Prof. Istrate Cosmin s-a implicat in diferite activităti / dezbateri la nivelul clasei in ceea ce 

priveste nondiscriminarea. Crearea si determinarea  respectului reciproc indiferent de statutul 

social, religie  pentru o bună colaborare intre elevi. 

 

PROPUNERI/SUGESTII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII 
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 - Dotarea cabinetului de istorie- geografie cu video- proiector , ecran de proectie, cărti , 

atlase materiale care să intre in dotarea cabinetului ,acees la internet prin inermediul unui laptop. 

        Resp. comisie 

       Prof. Săsărman Marinela 

 

6. COMISIA „ARTE ȘI SPORT”  

 

a. ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

PUNCTE TARI: 

-Planificările anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu programele şcolare, 

respectând Curricumul Naţional în vigoare. 

- Adaptarea curriculumului la particularităţile culturale, de varsta, sex, si la traditia scolii. 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

- Întocmirea testelor predictive la nivel de catedră şi aplicarea lor a permis cuantificarea 

progresului şcolar şi adaptarea proiectării la nevoile sesizate în urma acestor teste. 

- Toţi profesorii din catedra de educatie fizica au reuşit să parcurgă întreaga programă 

şcolară structurată pe parcursul semestrului I. 

- Au fost aplicate metodologii didactice active centrate pe elev şi pe grupuri de elevi, 

urmărindu-se  în mod egal activitatea independentă, dar şi lucru în echipă. 

 - Transparenta si ritmicitate in notare - folosirea metodelor traditionale cat si a celor 

moderne.(desen, muzica) in evaluare. 

- Explicarea la inceputul anului scolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare si 

notare. 

      - În desfăşurarea lecţiilor s-au utilizat achiziţiile anterioare ale elevului şi s-a insistat 

asupra caracterului practic-aplicativ al conţinuturilor. 

- S-au utilizat auxiliare curriculare şi mijloacele de învăţământ existente.  

     - Intocmirea si semnarea fiselor de protectie a muncii. 

     - Respectarea orarului scolii, pubctualitate, pentru eficientizarea la maxim a orelor in 

vederea realizarii obiectivelor specifice. 

     -  Stimularea elevilor cu aptitudini deosebite si indrumarea lor spre scolile de specialitate. 

PUNCTE SLABE 

- Timpul alocat programei la disciplinele cu  o jumatate de ora/sapt (cls.a- VIII-a)  este 

insuficient. 

- Existenţa unor elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de disciplină . 

- Lipsa  la desen a atelierului cu mobilier specific, aparatura specifica.          

-  

b. ACTIVITATEA  EXTRACURICULARĂ  SI  EXTRAȘCOLARA 

PUNCRE TARI: 

- Alcatuirea si pregătirea loturilor olimpice de atletism( clasele II-IV), sah, volei , tenis de masa, 

fotbal, handbal, cls. V-VIII  si prezentarea la competitii O.N.S.S. si alte competitii, conform 

calendarului sportiv elaborat de I.S.J.-BN 

Participare la activitatile educative cu clasa in calitate de diriginti: prof. Pascu D.- VIIIC si  prof. 

Oros Alina  VII C–sem I 

Prof. Pascu D. -ed. fizica 

ONSS  ~ Campionatul Scolilor Gimnaziale, cls, V – VIII 
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             -   Sah-   LOC IV , Bartes Vasile , VIII C – etapa judeteana 

             - Tenis de masa  - participare, etapa municipala- Tricolici Anton, VIII C. 

             ~ Campionatul de atletism la clasele III –IV – etapa judeteana: 

                 Loc II  - 50 m.p.- Rapan Alejandro, IV B 

                 Loc II  - 600 m – Rapan Alejandro , IV B 

        Alte competitii: 

- Cupa „Lions „– sah – et. judeteana- Loc II , Bartes Vasile ,VIIIC 

- Cupa „Mos Nicolae”–volei- etapa municipala, Loc II 

- Cupa „Martisorul” – volei et. municipala- Loc II 

- Participare la Crosul „Gabriela Szabo –  

 - Pregatirea si participarea in competitii cu lotul reprezentativ de volei si atletism. 

- Activitati  in cadrul proiectelor educative:  

 -„ Olimpiada Kaufland”: - Organizarea si arbitrarea competitiilor -  meciuri de handbal(F) , 

fotbal (B), clasele VIIA si VIIC 

 “ Saptamana solidaritatii”,  “ Saptamana educatiei globale”- “ Ai prieteni ai sufletul mai bogat”. 

 - Activitate educativa initiata de prof. Lolici Simona – Ornarea clasei cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

    - Activitatile extrascolare organizate cu clasa, in calitate de diriginta: -“ Hallowen” – “Ziua 

drepturilor copilului” – “Decembrie in sarbatoare” – “Eminescu nemuritor” -  “Dragobete” -  

“Martisorul- Ziua Internationala a Femeii”, activitate de Educatie rutiera. - Activitate educativa 

initiata de prof. Lolici Simona – Ornarea clasei cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

- ” Lumea profesiilor”- Proiect de colaborare cu  AJOFM. 

- “Diferiti dar egali” cu scoala “Lacrima’ si “Copilul si cainele” cu Asociatia chinologica Bistrita- 

proiect initiat de prof. Gubesch Cristina -    

-  ” Invat pentru viata “ cuprins in CAEJ 2016,  titlul activitatii “ Orientare scolara si 

profesionala”     .( clasa a VIII-a C,  prof. Pascu)  

- “Cel mai inalt Robopet” in colaborare cu Cons. Judetean si Vitalia-  

 - Excursie –sem II,- Brasov, Sibiu, Castelul Bran, cetatea Rajnov. 

- Am obtint “ Diploma de Merit pentru promovarea sportului scolar si pentru obtinerea unor 

rezultate  deosebite la nivelul judetului Bistrita Nasaud” de la ISJBN. 

Prof. Nagy D. – ed. fizica 

ONSS ~ Campionatul Scolilor Gimnaziale, cls, V – VIII, 

           -  Cros individual(cls V-VIII) 

                 Loc V – Petrut Anne-Marie-cls IV A 

           ~ Campionat de atletism la clasele III-IV- et. judeteana 
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                 Loc I     -50m.p.- Grozav Andreea- IIIA 

                 Loc I     - 600m -Petrut Anne-Marie- IVA 

                 Loc II    - 50m.p.-Catinean Ariana- IVA  

                 Loc II    - 600m-Grozav Andreea-IVA 

- -Fotbal -  LOC IV , echipa de baieti – etapa municipala  

- Tenis de masa-participare- Herinean Maria ,VA 

 

   Alte competitii:    

  - Crosul memorial” Maria Cioncan” -Loc II-Petrut Anne-Marie,  IVA 

                                                            - Loc III -Grozav Andreea-IVA 

  - Memorial ”Nicolae Lupan”- Cupa 1 Decembrie – Loc I, Petrut Anne-Marie- IVA 

                                                                                 -  Loc IV, Grozav Andreea-  IV A 

- Pregatirea si participarea in competitii cu loturile de fotbal si atletism.   

 -  „ Olimpiada Kaufland”- Cupa „Lucian Blaga” la fotal in cadrul saptamanii „Scoala Altfel”.  

  - Actualizarea propagandei vizuale cu rezultate in competitii la panoul de pe holul  din incinta 

salii de sport si cel din scoala, de la parter. 

Prof. Szabo Ana- ed. fizica 

ONSS ~ Campionatul Scolilor Gimnaziale, cls, V – VIII, 

             Handbal- fete - Loc IV et. municipala 

             Sah- Loc III, Bartes Vasile – et. municipala-prof. insotitor 

Alte cometitii: 

- Cupa „Mos Nicolae”- handbal  -fete – Loc IV- municipiu 

- Cupa” 1 Iunie”- handbal baieti (cls. III-IV)- Loc III-  minicipiu 

-  Participare la Crosul „Gabriela Szabo”  

-„ Olimpiada Kaufland”: - Organizarea si arbitrarea competitiilor -  meciuri de handbal(F) , fotbal 

(B), clasele VIIA si VIIC 

Prof. Gubesch Cristina- ed. fizica 

- Activitati in cadrul proiectelor in care a fost coordonatoare.  

-„ Olimpiada Kaufland”: - Organizarea de jocuri si stafete 

Prof. Revnic Emil. – muzica 

  -  Selectia si pregatirea Grupului Vocal al scolii 

  - Spectacol de colinde realizat in cadrul scolii. 

  - Concert ce colinde la : I.S.U. Bistrita si la Politia Judeteana Bistrita 

  - „ Olimpiada Kaufland”: - spectacol cu grupul vocal al scolii 

Prof. Oros A. – desen  

-Expozitii interne: „ Sarbatorile de iarna” si Haloween” 

Colaborere la proiecte : 

-Olimpiada CAEN 2016- „Frumosul prin ochi de copil”-Mentiune- Maier Andreea VIII C 

Expozitii interne: „ Sarbatorile de iarna” si Haloween” 

 Colaborere la proiecte : 

-  „ Olimpiada Kaufland -  expozitiide desene , prof. Oros Alina-  „Timpul”, „Portret”, Peisaj”  

 - Parteneriat cu Asociatia „Aripi de copil”- proiect „ Deschideti inima” 

- „Targ de Martisor”- Expozitie cu vanzare-claborare cu Primaria Bistrita 

- „Jocurile Olimpice”- colab. cu ISJBN (judetean) 

-„ Natura prin ochi de copil”- judetean 

-„Cel mai inalt Robopet”- in colaborare cu Cons. Judetean si Vitalia-jud. 

-„Stop intimidarii”- ISJCJ Cluj- interjudetean 
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-“Profesia mea viitoare”- CAEN-CAEJ- national 

PUNCTE SLABE: 

     - Datorită programului incărcat al elevilor  nu s-au realizat mai multe activități extrașcolare 

      -  Lipsa fondurilor 

      -  Neimplicarea parintilor in activitatile propuse de scoala sau de diriginte 

c. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI PROIECTE EDUCATIONALE 

PUNCTE TARI: 

- Prof. Nagy Dezideriu- coordonator Proiect de parteneriat educational” Sanatosi prin sport”- 

intre Sc. Gim. „L. Blaga”, Bistrita , si Sc. Gim. Nr.1, Bistrita. –  proiect in derulare, 2014/2016    

- Prof. Gubesch Cristina – coordonatoare Proiect -”Diferiti  dar egali”  cu scoala “ Lacrima” 

- Prof. Gubesch Cristina –  coordonatoare Proiect - “Copilul si cainele” cu Asociatia chinologica 

Bistrita 

PUNCTE SLABE: 

-Slaba implicare a unor cadrelor din comisie in intocmirea unor proiecte de colaborare, 

parteneriate cu alte  scoli, instituții. 

 

d. ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICĂ 

PUNCTE TARI: 

        -Toti colegii din catedră au participat la Consfătuirile  organizate de ISJ-BN. 

        - Participare la  activităţile metodice in cadrul catedrei: 

              o  Bilantul rezultatelor obtinute de elevi in cadrul ONSS, 2014/2015.(prof.de ed. fizica) 

 Stabilirea responsabilitatilor in cadrul catedrei. 

 Sustinerea de referate in cadrul comisiei metodice cu tema: 

  „Educatia fizica-mijloace de recuperare, educare si integrare”- prof. Nagy D. (sem.I) 

              „Greutatea corporala si controlul greutatii” – prof. Pascu D.( sem.II) 

  „Contributia jocului de miscare la cresterea eficientei orelor de educatie fizica”-prof. 

Szabo Ana ( sem.II) 

              ”Terapia prin arta la copii cu dizabilitati”-prof. Oros Alina-sem I. 

- Micro cercetare privind evolutia rezultatelor la trecerea probelor de control: alergare 

de viteza 50m.p.si saritura in lungime cu elan. 

- Prof. Szabo Ana – inscrisa la gradul II, inspectie.  

- Prof Gubesch Cristina – doua inspectii pentru inscriere la definitivat 

   PUNCTE SLABE: 

- Din cauza unor condiţii obiective, uneori, nu s-a putut realiza o comunicare  eficientă 

între toţi membrii catedrei. 

- Slaba participare a cadrelor la cursuri de perfecțonare. 

Resp. comisie 

        Prof. Pașcu Dorina 
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G. RAPORTUL DIFERITELOR COMPARTIMENTE NEDIDACTICE 

 

1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

  In anul scolar 2015-2016 au fost indeplinite obiectivele propuse prin planul de activitati al 

bibliotecii,cum ar fi: 

- Inscrierea elevilor la biblioteca 

- Popularizarea serviciilor bibliotecii 

- Antrenarea elevilor in lectura scolara 

- Asigurarea  manualelor scolare(comanda,distribuire,preluare,predare,depozitare) 

- Intocmirea listelor de lecturi pe clase 

- Achizitii de carte(catalogare,inregistrare,indexare,prelucrare) 

- Inregistarea fondului de carte in format electronic 

- Inventarierea fondului de carte 

- Asigurarea unui spatiu adecvat,modern,curat si aerisit, cu un mobilier special pentru 

C.D.I. 

                  La 31 decembrie colectiile bibliotecii se prezinta astfel; 

- Fond de carte existent 14603 volume. 

- Achizitii facute in anul 2015-2016  volume,in valoare de 1129,80 lei 

- Elevi inscrisi 585 si 63 de cadre didactice si didactic auxiliar 

- Numar total utilizatori 648. 

- Numar vizite la biblioteca(frecventa) 4200 (4200/648=6,48%) 

- Numar documente consultate 10230 

-            Impreuna cu invatatorii,dirigintii si cadrele didactice ale scolii au fost organizate 

activitati literare si culturale conform planului de activitati al bilbiotecii omagiindu-se 

marii scriitori ai literaturii romane,istorici,oameni de stiinta,poeti. 

-           S-au organizat activitati complexe pentru sarbatoarea Zilei Nationale a 

Romaniei,Sarbatorile de iarna,Zilele martisorului,Zilele pamantului,Ziua bibliotecarului si 

a poeziei,Ziua copilului etc.Am prezentat liste cu noutatile intrate in biblioteca si am 

realizat recenzii de carte,recitaluri de poezie ,expozitii,simpozioane,programe artistice si 

diferite proiecte cu cadrele didactice din scoala(a se vedea planul de activitati) 

-         Cu sprijinul cadrelor didactice am reusit recuperarea tuturor volumelor imprumutate 

la elevi la sfirsitul anului scolar. 

             Pentru anul 2015-2016,mi-am propus sa realizez o mai buna colaborare cu toate 

cadrele didactice,sa ma implic in mai multe proiecte educationale si sa atrag un numar cit mai 

mare de elevi la biblioteca.  

         La sfarsitul anului s-a intocmit acest raport de activitate al bibliotecii unde imi desfasor 

activitatea. 

 

                                                                 BIBLIOTECAR, 

                                                                            CLAPA MARIA 
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2. RAPORTUL CONTABILITĂȚII 

CHELTUIELI MATERIALE  DIN BUGETUL LOCAL  - AN SCOLAR  2015 - 

2016   

 

-     CHELT.  CU  UTILITATI ( energie electrica, termica, apa, canal, salubrit. ) = 277.752 LEI     

-    CHELT.PRIVIND MAT.CURATENIE = 4.117 LEI               

 -    CHELTUIELI PRIVIND  NAVETA CADRE DIDACTICE   =  5.441 LEI 

 -    PRESTARI SERVICII  (mat.intretinere, legislatie, reparatii si intretinere xeroxuri si 

calculatoare,   )  = 19.508 LEI                                                                                               

 -    FURNITURI BIROU ( hartie , cataloage, carnete, condici prez. registre) = 3.233 lei 

 -    ABONAMENTE  TELEFONIE FIXA, MOBILA, INTERNET = 3.941 LEI 

 -    CARTI BIBLIOTECA = 916 LEI 

 -    OBIECTE DE INVENTAR(afisier, masini tamplarie, scaun birou,laptop)  = 6.715 LEI 

 -    ALTE SERVICII SI MATERIALE DE  INTRETINERE ( verificare prize,fise PSI,servicii 

medicina muncii, materiale fond handicap, abon.publicatii)  = 22.951 LEI 

 -    REPARATII CURENTE (igenizari sali de clasa si grupuri sanitare elevi, raschetat si lacuit 

parchet sali de clasa, reparatii grupuri sanitare parter) = 60.000 LEI 

- PREGATIRE PROFESIONALA  ( cursuri igiena, cursuri perfectionare) = 1.975 lei 

- PROTECTIA  MUNCII ( incarcare ,verificare si inlocuire stingatoare, echipament PSI)= 

4.855 LEI  

Total cheltuieli din bugetul local 2015/2016: 411.404 Lei 

 

  CHELTUIELILOR  MATERIALE DIN VENITURI PROPRII AN ŞCOLAR  2015 – 2016 

 

PRESTARI SERVICII  SI MATERIALE DE INTRETINERE 

• ( abonament BGS, chirie masina tamplarie, ,materiale curatenie,achizitie pal, detector gaz 

)  =   6.985 lei 

•  OBIECTE DE INVENTAR (banci scolare,stampila,imprimanta,drapele, echipament 

sportiv ) = 2.664 LEI 

Total cheltuieli din venituri proprii 2015/2016:  9.649  Lei 

 

      Contabil șef 

      Tănase Laura 
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