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Capitolul I: Baza legală pentru desfășurarea activității de învățământ în anul   

școlar 2018-2019  
 
 
 

1.  Constituția României. 

2. Legea educației naționale. 

3.  Regulamentul de Organizare   și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar. 

4.  Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de organizare și funcționare 

5.  Legea 272 /2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 

7.  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență    a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației. 

8.  Ordine ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

9.  Dispoziții ale Inspectoratului Școlar al Județului Neamț.  

10. Hotărâri ale Consiliului Local Borca. 

11. Alte  acte  normative  (legi,  hotărâri  de  guvern,  etc.)  care  fac  referire  la  

activitatea instituțiilor de învățământ. 

12. Hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Profesoral de la 

Liceul Mihail Sadoveanu – Borca 

13. Alte acte normative. 
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Capitolul II: Rețeaua școlară din comuna Borca – județul Neamț. Formațiunile de 

studiu pentru anul școlar 2018-2019 

 

În anul şcolar 2018-2019   rețeaua școlară de pe raza comunei Borca a fost 

constituită din LICEUL „MIHAIL SADOVEANU” – unitate cu personalitate juridică 

ce are arondate următoarele structuri: 

- Şcoala Gimnazială „Mihai Petrescu” Mădei; 

- Şcoala Gimnazială „Aurel Dumitrașcu” Sabasa; 

- Școala Primară Nr. 1 Soci; 

- Școala Primară Nr. 2 Pîrîul Pîntei; 

- Școala Primară Nr. 3 Pîrîul Cîrjei; 

- Grădinița cu Program Normal Borca; 

Corpurile de clădiri sunt dispersate pe o rază de cca. 6 km.  

Unitatea a școlarizat 1133  de preșcolari și elevi, începând cu ciclul preșcolar, 

primar,  continuând cu cel gimnazial, liceal și terminând cu cel postliceal. 

Școala este coordonată de un director și doi directori adjuncți care de cele mai 

multe ori își consumă majoritatea resurselor de energie și timp pentru rezolvarea 

problemelor administrative, în detrimentul celor de natură managerială. 

În prezent, în învăţământul liceal funcţionează clase din filiera teoretică în 

specializările matematică – informatică şi filologie, clase cu profil resurse naturale 

şi protecţia mediului: silvicultură și exploatări forestiere, clase cu profil servicii – 

domeniul economic; școala profesională pregătește elevii în domeniile: fabricarea 

produselor din lemn,  mecanică.  

Cei 1133 de beneficiari direcți ai serviciilor educaționale furnizate de unitatea 

noastră au fost arondați  următoarelor formațiuni de studiu: 

Nr. 

crt. 
Clasa/Grupa Nivel Domeniu 

1 Gr.mică Borca preșcolar  

2 Gr.mijlocie Borca preșcolar  

3 Gr.mare Borca preșcolar  

4 Gr.mică Soci preșcolar  

5 Gr.mare Soci preșcolar  

6 Gr. mixtă P.Pântei preșcolar  

7 Gr. mixtă P.Cârjei preșcolar  
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Nr. 

crt. 
Clasa/Grupa Nivel Domeniu 

8 Gr.mixtă Mădei preșcolar  

9 Gr. mixtă Sabasa preșcolar  

10 0 – BORCA primar  

11 I – BORCA primar  

12 II – BORCA primar  

13 III – BORCA primar  

14 IV – BORCA primar  

15 0 – SABASA primar  

16 I+II – SABASA primar  

17 III – SABASA primar  

18 IV - SABASA primar  

19 CP+IV MĂDEI primar  

20 I+II+III MĂDEI primar  

21 CP+IV - SOCI primar  

22 II - SOCI primar  

23 IV - SOCI primar  

24 CP+II+III - P.PÎNTEI primar  

25 I+IV - P.PÎNTEI primar  

26 0+IV - P.CÎRJEI primar  

27 I+II+III P.CÎRJEI primar  

28 VA - BORCA gimnazial  

29 VB - BORCA gimnazial  

30 V – SABASA gimnazial  

31 V - MĂDEI gimnazial  

32 VIA - BORCA gimnazial  

33 VIB - BORCA gimnazial  

34 VI - MĂDEI gimnazial  

35 VIIA - BORCA gimnazial  

36 VIIB - BORCA gimnazial  

37 VII – SABASA gimnazial  

38 VII - MĂDEI gimnazial  

39 VIIIA - BORCA gimnazial  

40 VIIIB - BORCA gimnazial  

41 VIII – SABASA gimnazial  

42 IX-A liceal Mate-info 

43 IX-B liceal Silvicultură 

44 IX-C liceal Filologie 

45 IX-D  liceal Economic 

46 X-A liceal Mate-info 

47 X-B liceal Silvicultură 

48 X-C liceal Filologie 

49 X-D liceal Economic 

50 XI-A liceal Mate-info 

51 XI-B liceal Silvicultură 

52 XI-C liceal Filologie 

53 XI-D liceal Economic 

54 XII-A liceal Mate-info 

55 XII-B liceal Silvicultură 
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Nr. 

crt. 
Clasa/Grupa Nivel Domeniu 

56 XII-C liceal Filologie 

57 XII-D liceal Economic 

58 IX-E PROF- FPL profesional FPL 

59 X-E PROF-Mec profesional Mecanică 

60 XI-E PROF-Mec+FPL profesional Mecanică, FPL 
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Capitolul III: Resurse umane - personal (cadre didactice, personal didactic 

auxiliar şi personal nedidactic) 

 

3.1. Încadrarea cu personal 

În ceea ce  privește personalul didactic, s-au întocmit la timp încadrarea 

efectivă, orarul, arondarea conducătorilor la formațiunile de studiu aferente, 

respectându-se legislația corespunzătoare și fila de normare pentru anul școlar 2018-

2019.  

Fila de normare sus-amintită a fost următoarea:  

Nr. crt. Denumire post Nr.  

1 Director cu obligație de predare 4 ore 1,000 

2 Director adjunct cu obligație de predare 6 ore 2,000 

3 Invatamânt preșcolar 9,000 

4 Invatamânt primar inclusiv CP 18,000 

5 Profesori  învațamânt primar 5,33 

6 Învățământ gimnazial 20,61 

7 Învățământ liceal+profesional+postliceal 37,17 

Total didactic 90,11 

1 Contabil șef 1,000 

2 Contabil 1,000 

3 Secretar șef 1,000 

4 Secretar 2,000 

5 Administrator patrimoniu 1,000 

6 Bibliotecar 1,000 

7 Laborant 0 

8 Tehnician 2,000 

9 Informatician 1,000 

10 Pedagog 0,000 

11 Supraveghetor noapte 0,000 

Total didactic auxiliar 10,000 

1 Îngrijitor 12,00 

2 Muncitor calificat 4,000 

3 Fochist 3,000 

4 Paznic 2,000 

5 Șofer 0,000 

6 Spălătoreasă 0,000 

7 Bucătar 0,000 

8 Muncitor calificat 0,000 

9 Casier/magazioner 0,000 

Total nedidactic 21,00 

Total general 121,11 
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3.2. Situaţii statistice privind încadrarea – titulari, suplinitori, calificaţi, 

necalificaţi 

 

Normele didactice din fila de normare pentru anul școlar 2018-2019   s-au 

ocupat cu personal didactic titular și suplinitor, după cum urmează: 

TITULARI 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total titulari: 69  

 

SUPLINITORI  CALIFICAȚI 
 

 

Nivel/ grad 

didactic 

Doctorat 

 

Grad 

I 

 

Grad 

II 

Def. Debut. 

liceu+gimnaziu   1 3 5 5 

primar    1  

preșcolar      

Total  1 3 6 5 

 

Total suplinitori calificați: 15 

Total suplinitori  necalificați: 2 

 

 

3.3. Analiza SWOT a resurselor umane la nivelul unității 

 

Prin activitățile desfășurate în anul școlar 2018-2019 am urmărit să avem  o 

colaborare cât mai bună cu tot personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Am 

 

Nivel/ grad didactic 
Doctorat 

 

Grad 

I 

 

Grad 

II 

 

Def. 

 

Debut. 

gimnaziu + 

giceu+profesional 
1 21 14 6 - 

primar - 14 3 1 - 

preșcolar 
 

- 5 2 2 - 

Total 1 40 19 9 - 
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încercat să impunem respectul reciproc și respectarea fișei postului de către fiecare 

dintre angajații școlii, în număr de 117,  respectarea regulamentelor, a programelor 

școlii.  

S-au făcut eforturi susținute pentru   raționalizarea proceselor de muncă, 

pentru instituirea disciplinei la locul de muncă. S-a încercat standardizarea tuturor 

documentelor, nu din dorința de a spori birocrația din unitate ci din nevoia stringentă 

a dezvoltării și asumării personalului   a unei culturi organizaționale    și a unei culturi 

față de muncă, obiectiv care să conducă în cele din urmă la îmbunătățirea condițiilor 

de muncă, a comunicării instituționale și, concret, la o calitate sporită a actului 

educațional în beneficiul copiilor noștri. 

Ca o analiză a resursei de personal propunem radiografia următoare: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa a 69 de cadre didactice titulare raportat la  
totalul 90,11 de norme didactice; 

- reducerea numărului de cadre didactice fără studii 

corespunzătoare postului ca urmare a finalizării 

studiilor, respectiv, absolvirii modulului 

psihopedagogic etc; 
- reducerea numărului de discipline deficitare din punct 

de vedere a încadrării cu personal calificat; 
- emiterea la termen a tuturor deciziilor de numire pe 

post și încheierea CIM-urilor; 
- procentul nesemnificativ al cadrelor didactice care fac 
naveta pe distanțe mari. 

-   15  norme   didactice   ocupate   de   
cadre didactice suplinitoare calificate; 

  - 2   norme  didactice   ocupate   de   cadre 
didactice suplinitoare necalificate; 
- comunicare de multe ori deficitară  cu 

conducerea școlii sau între membrii 

comisiilor metodice sau de lucru; 

- lucrul în două/trei schimburi; 

- slab nivel al culturii față de muncă și a 

celei organizaționale; 

- inerția și chiar rezistența față de 

schimbare, față de nou, față de 

regulamente și norme; 

- nivelul slab al salarizării și poziția  

socială necorespunzătoare în comparație 

cu responsabilitatea muncii de educator; 

 

Oportunităţile Ameninţările 

- poziția geografică a unității de învățământ; 
- istoricul școlii care obligă la creșterea performanțelor; 
- diversificarea specializărilor oferite elevilor; 
- diversificarea CDŞ-urilor şi CDL-urilor; 

- slaba ofertă zonală de locuri de muncă din alte 

domenii; 

 

- migrarea cadrelor didactice din zonă și 
spre domenii mai bine remunerate; 
- slaba motivare pentru cadrele didactice 

noi și pentru absolvenții de liceu pentru a 

îmbrățișa cariera didactică; 
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3.4. Dezvoltarea resurselor umane 

 

În ceea ce privește  dezvoltarea resurselor umane, mai precizăm că în ultimii 

ani se constată o goană după creditele transferabile, de multe ori punându-se accent 

pe formă și nu pe conținut. În acest sens, în viitorul apropiat vom continua să facem 

demersuri pentru selecția riguroasă a acelor cursuri de formare, care să conducă în 

mod real  la  o plus-valoare în ceea ce privește pregătirea cadrelor didactice,  plus 

care  să se reflecte efectiv în  procesul didactic.     

Altfel spus, dincolo de  acele credite, trebuie să avem  în fața preocupărilor 

noastre copilul, elevul, ca beneficiar direct al serviciilor educaționale furnizate. 

Aceasta trebuie să devină o preocupare reală și nu să se oprească la stadiul de lozincă. 
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Capitolul IV: Resurse umane - elevi 
 

4.1. Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi elevilor în învăţământul 

preuniversitar  

La începutul anului școlar numărul elevilor înscriși se prezenta astfel: 
 

Nivel Număr 

grupe/clase 

Număr elevi 

Preşcolar 9 162 
Primar 18 301 

Gimnaziu 14 221 
Liceu 16 391 

Profesional  3 58 
TOTAL 60 1133 

 
La sfârșitul anului școlar  numărul elevilor  se prezenta astfel: 

 

Nivel Număr 

grupe/clase 

Număr elevi 

Preşcolar 9 167 
Primar 18 295 

Gimnaziu 14 222 
Liceu 16 383 

Profesional 3 62 
TOTAL 60 1129 

 

4.2. Planul de şcolarizare propus/realizat 

Pentru anul şcolar 2018-2019   au fost propuse pentru liceu și școală profesională 

următoarele clase: 

-a zi - 4 de clase din care: 

- 2 pe filieră  teoretică – matematică-informatică și filologie 

- 2 pe filieră tehnologică în domeniile: silvicultură și economic. 

-a - învățământ profesional de 3 ani - 1 clasă  domeniul  Fabricarea 

produselor din lemn. 

De altfel, credem că ne-am atins obiectivul fixat în anii precedenți de a ajunge 

la o rețetă optimă care să conducă la o mai bună orientare școlară și profesională a 

elevilor și la rezultate constant - bune și foarte bune la examene.  
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4.3.  Consilierea psiho-pedagogică a elevilor 

 

Pe parcursul acestui an şcolar, activităţile din Cabinetul Şcolar de Asistenţă 

Psihopedagogică  s-au desfăşurat după un plan managerial elaborat la începutul 

anului şcolar, care cuprinde urmatoarele tipuri de activităţi: 

- consilierea individuală şi de grup a elevilor, a cadrelor didactice şi 

părinţilor ; 

- depistarea problemelor specifice clasei şi organizarea de activităţi la 

orele de dirigenţie care să ofere soluţii pentru rezolvarea lor ; 

- eficientizarea orientării şcolare şi profesionale ;  

- derularea unor programe şi activităţi specifice în colaborare cu CJAP, 

CJRAE, alte instituţii şi organizaţii; 

- colaborarea cu colectivele de cadre didactice şi de părinţi ale unităţilor 

noastre şcolare şi a celor arondate. 

Activitatea de consiliere individuală a elevilor a vizat soluţionarea 

problemelor specifice vârstei, probleme familiale, de autocunoaştere, absenteism şi 

abandon şcolar, orientare şcolară şi profesională, de relaţionare etc. Elevii au cerut 

sprijinul şi au manifestat un real interes, fiind foarte deschisi, comunicativi şi dornici 

de a stabili o relaţie de confidentialitate între ei şi consilier. S-a creat o atmosfera 

relaxantă, favorabila realizarii unui dialog specific construirii unei asistenţe 

pedagogice şi psihologice. 

În cadrul consilierii individuale s-au realizat şedinţe legate de manifestarea 

personalitaţii adolescentului: imagine de sine, stima de sine, identitatea de sine; 

interviuri pe problematica relaţiilor interpersonale, a relaţiilor familiale şi a relaţiilor 

de cuplu. De asemenea problematica managementului învăţării, a timpului şi a 

stresului, a relaţiei profesor - elev a constituind un aspect esenţial al discuţiilor 

individuale şi chiar de grup. S-au evidenţiat rezultate în sensul schimbarii la elevi a 

unor comportamente indezirabile, a unor atitudini şi stari negative.  

Am asigurat consilierea şi asistenţa psihopedagogică pentru copii cu cerinţe 

educaţionale speciale, am abordat întotdeauna diferenţiat problemele elevilor, în 
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funcţie de nevoile lor specifice., recomandând întotdeauna consultarea altor instituţii 

de specialitate: centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete de specialitate, 

CJRAE.  

Consilierea părinţilor s-a realizat individual, la cererea acestora, problemele 

vizate au fost absenteismul copiilor, de comunicare, probleme emotionale, conflicte 

intra- şi interpersonale. Sprijinul învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor s- a acordat 

prin examinarea şi consilierea elevilor, completarea fişelor psihopedagogice, 

materiale necesare procesului instructiv - educativ şi desfăşurarea de parteneriate 

educaţionale.   

Consilierea de grup a elevilor a avut ca scop: disciplina la ore, absenteismul, 

violenţa şcolară, comunicarea şi relaţionarea în clasă, relaţia profesor- elev, etc. -  

teme diverse dezbătute la orele de dirigenţie sau în cadrul activităţilor realizate la 

cabinet, în urma identificării unor probleme sau a aplicării de chestionare,  jocuri de 

autocunoaştere şi comunicare sau teme cerute de profesorii diriginţi şi elevi. De 

asemenea am desfăşurat activităţi de grup şi cu părinţii: lectorate, sedinţe cu părinţii.  

Orientarea şcolară şi profesională s-a realizat la clasele a VIII si a XII, 

conform unui plan – program de consiliere, cu ajutorul fişelor de orientare, 

chestionarelor psihologice, informarea elevilor privind traseele educationale, luarea 

deciziilor corecte, şedinţe şi discuţii cu părinţii, elevii, diriginţii. Au fost aplicate teste 

de personalitate şi teste de aptitudini şi interese în scopul orientării în carieră, al 

cunoaşterii de sine, dar şi pentru valorizarea propriei personalitaţi. Aceste teste i-au 

ajutat pe elevi să-şi definească mai bine personalitatea în raport cu propriul potenţial.   

În colaborare cu C.J.A.P. si ISJ Neamt, s-au derulat programele: absenteismul 

şi abandonul şcolar, orientarea şcolară şi profesională, monitorizarea elevilor cu 

părinţii plecaţi în străinatate, monitorizarea situaţiilor de violenţă şcolară şi 

consilierea lor. S-au  respectat etapele fiecărui program şi s-au comunicat la termen 

rezultatele. Am desfăşurat activităţi specifice în cadrul Zilelor liceului, Şcoala altfel 

etc.  
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Absenteismul 
 

În anul şcolar 2018-2019 la nivelul unităţii noastre s-au cuantificat un număr 

de 38842 absenţe din care 15372 absenţe motivate şi 23470 nemotivate. Cele mai 

multe absențe s-au însumat în luna mai – 6982/ 2757 motivate, iar numărul cel mai 

mic în lunile în care am avut vacanţe şcolare, de ex. Decembrie 2276, motivate 673, 

nemotivate 1603.  

Cauzele care au dus la apariţia absenteismului și abandonului școlar sunt : 

- situaţie materială precară ; 

- naveta pe distanţe lungi ; 

- plecarea în străinătate a părinţilor dar şi a elevilor care au abandonat, mai 

ales la clasele a XI şi a XII ;  

- elevi care muncesc pentru a se întreţine ; 

- eleve căsătorite ; 

- elevi rromi care renunţă la şcoală ; 

- elevi cu situaţii familiale deosebit de dificile: părinţi alcoolici, divorţaţi, 

decedaţi etc.; 

- lipsa motivaţiei scolare. 

Acţiunile concrete care s-au desfăşurat sunt : 

- colectarea datelor privind numărul de cazuri; 

- analiza lor împreună cu profesorii diriginţi pentru cunoaşterea cauzelor individuale; 

- elaborarea planului de intervenţie şi urmărirea etapelor acestuia: contactarea 

elevilor, a părinţilor (în situaţiile în care s- a putut realiza acest lucru), consilierea lor 

şi aplicarea unor măsuri de intervenţie personalizate. 

- monitorizarea fiecărui caz de către profesorul diriginte. 
 

        Măsurile care se impun sunt: 

- consilierea elevilor cu absenteism crescut şi a famililor acestora pentru a nu se 

ajunge în situaţii de abandon; 

- conştientizarea la aceşti elevi a tuturor beneficiilor aduse de finalizarea unei trepte 

de studiu;  
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- acordarea unei mai mari atenţii din partea profesorilor asupra elevilor cu probleme 

deosebite şcolare şi familiale. 

- îmbunătăţirea procesului de comunicare dintre elevi- profesori- părinţi; 

             Pentru diminuarea absenteismului am realizat monitorizarea absențelor pe 

clase, consilierea de grup la orele de dirigenţie, în colaborare cu profesorii diriginţi 

prin dezbaterea diferitelor temelor - am ales consilierea de grup pe clase deoarece am 

constatat că un procent semnificativ din numărul absenţelor este plecarea de la ore în 

grupuri mici, în special la liceu şi școala profesională. 

           Informarea şi consilierea părinţilor se realizează în cadrul şedinţelor pe clase, 

sau individual -  invitarea acestuia la școală sau aducerea la cunoștință în scris. 

Pentru elevii care depășesc numeric 20 de absențe, s-a recurs la aplicarea ROI.  

          Din păcate nu toate cazurile îşi găsesc soluţionarea, principalul vinovat fiind de 

obicei elevul care nu respectă obligaţiile care i se impun, mai apoi familia, dar am 

obţinut şi rezultate bune în câteva cazuri când elevul şi familia acestuia au înţeles 

necesitatea frecventării cursurilor. 

DATE STATISTICE: 

O situație a absențelor pentru anul școlar 2018-2019: 

Nivelul 

Nr. de absențe Nr. mediu 

absențe 

nemotivate/elev 

(aprox) 

Motivate Nemotivate Total 

Primar 1356 786 2142 3 

Gimnazial 3908 3026 6934 14 

Liceal 7699 15722 23421 40 

Profesional 2409 3936 6345 68 

Total 15372 23470 38842 21 
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4.4. Situația școlară 

 

 

O prezentare sintetică a situației școlare la sfârșitul anului școlar 2018-2019 este redată în tabelul de mai jos: 

 

 

Nivel 

Elevi 

înscrişi 

la 

început 

de an 

  

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

  

Numar 

elevi 

promovaţi 

  

Total 

promovaţi 

Din care: Promovaţi 

pe medii: 

Cu situatia 

şcolara 

neîncheiată 

(exmatriculati) 

Repetenţi la 

sfârșitul 

anului școlar 

%  
5-

6.99 
7-8.99 9-10 Total Total 

Primar (clasa 

pregatitoare-IV) 
301 295 293 99,32 - - - - 2 

Gimnazial (V-VIII) 221 221 201 90,95 17 82 102 - 20 

Liceal ZI (IX-XII) 391 384 371 96,61 56 204 111 1 12 

Profesional  58 65 54 83,07 38 16 - 2 8 

TOTAL 971 965 919  111 302 213 3 42 
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O situație comparativă pentru ultimii ani în ceea ce privește promovabilitatea este redată mai jos: 

 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 
 

CRITERIUL 

Anul şcolar 

2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Primar  Gimnazial Primar  Gimnazial Primar  Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial 

Total şcoală 98,3% 95,4% 97,98% 95,30% 99,67% 77,8% 98,23% 96,24% 98,03% 90,86% 99,32% 90,95% 

masculin 98,6% 96,4% 98,78% 93,94% 98,6% 73,2% 96,46% 95,51% 96,89% 91,66% 99,32% 90,85% 

feminin 98% 94,3% 96,99% 96,55% 100% 82,6% 100% 96,97% 99,31% 90,09% 99,32% 91,05% 

urban* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rural* 98,3% 95,4% 97,98% 95,30% 99,67% 77,8% 98,23% 96,24% 98,03% 90,86% 99,32% 90,95% 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU 

FILIERA Tehnologică 

 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012-
2013 

2013-2014 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

86 97 96,15 81,35 79,59 86,66 88,89 

masculin 90 100 92,30 82,80 75 88 81,81 

feminin 81 94 100 80,00 85,7 85 95,65 

urban** 0 0 0 0 0 0  

rural** 86 97 96,15 81,35 79,59 86,66 88,89 

a X-a 

Total 
şcoală 

96 98 100 84,00 95 90,47 92,5 

masculin 97 96 100 80 96,55 94,11 100 

feminin 95 100 100 89,50 93,55 88 83,33 

urban** 0 0 0 0 0 0 0 

rural** 96 98 100 84 95 90,47 92,5 

a XI-a 

Total 
şcoală 

96 93 100 66,6 100 100 95,24 

masculin 100 94 100 64 100 100 92 

feminin 96 92 100 69,5 100 100 100 

urban** 0 0 0 0 0 100 0 

rural** 96 93 100 66,6 100 100 95,24 

a XII-a 
 

Total 
şcoală 

99 100 100 72,2 100 100 100 

masculin 100 100 100 70,8 100 100 100 

feminin 97 100 100 74,4 100 100 100 

urban** 0 0 0 0 0 100 100 

rural** 99 100 100 72,2 100 100 100 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU 
FILIERA TEORETICĂ – CURSURI DE ZI 

 

Clasa Criteriul 

ANUL ŞCOLAR   

2012-
2013 

2013-2014 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

62 73 75 93 100 94,23 96,08 

masculin 66 72 80 84,2 100 90 93,75 

feminin 0 74 66,66 97,3 100 96,87 97,14 

urban** 0 0 0 0 0 0 0 

rural** 62 73 75 84,2 100 94,23 96,08 

a X-a 

Total 
şcoală 

74 0 88,88 90,2 100 100 98 

masculin 71 0 80 81,3 100 100 94,44 

feminin 89 0 92,30 94,3 100 100 100 

urban** 0 0 0  0 100 100 

rural** 74 0 88,88 90,2 100 100 94,44 

a XI-a 

Total 
şcoală 

74 91 0 100 100 100 100 

masculin 74 96 0 100 100 100 100 

feminin 0 78 0 100 100 100 100 

urban** 0 0 0  0 100 100 

rural** 74 91 0 100 100 100 100 

a XII-a 
 

Total 
şcoală 

100 100 100 92,9 100 100 100 

masculin 100 100 100 100 100 100 100 

feminin 100 0 100 91 100 100 100 

urban** 0 0 100 0 0 100 100 

rural** 100 100 100 100 100 100 100 
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4.5. Examene naționale 2019 
 

 

4.5.1. Evaluarea națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

 

Evaluările au fost organizate conform metodologiilor în vigoare. 

Desfășurarea acestora a decurs fără evenimente deosebite. Copiii s-au acomodat cu 

atmosfera de examen și au obținut rezultate bune. 

Rezultatele obținute au fost încărcate pe platforma on-line pusă la dispoziție, 

corect și la termenul stabilit.  

Apreciem aceste evaluări ca fiind benefice și obligatorii pentru trasarea unui 

parcurs educațional corect pentru copil, în același timp trebuie să remarcăm 

presiunea pusă pe școală și pe elevi, fiind din ce în ce mai multe activități care 

trebuie desfășurate în timpul programului școlar. De multe ori aceste activități și 

altele asemenea se desfășoară pe repede înainte, elevii nereușind fixarea 

corespunzătoare a cunoștințelor. 

 

4.5.2. Evaluarea națională clasa a VIII-a 

 

Examenele naționale 2019 s-au desfășurat  conform metodologiilor 

aferente, respectându-se fiecare etapă din calendarul acestora. 

 În centrul de examen – Evaluare Națională de la Liceul „Mihail 

Sadoveanu” - Borca, examenul s-a desfășurat în condiții de normalitate. 

Comisia a luat toate măsurile pentru a asigura desfășurarea în condiții 

optime a acestei activități. În prealabil s-a discutat cu părinții și cu elevii despre 

importanța și seriozitatea cu care trebuie abordat acest examen. De asemenea, a 

fost prezentat și afișat calendarul desfășurării examenului. Pe parcursul semestrului 

al II-lea au fost organizate simulări, atât la Limba română cât și la Matematică. 

Pe tot parcursul semestrului al II-lea au fost organizate saptămânal ore de 

recuperare la cele două discipline, ore la care au participat elevii claselor a VIII-a.  

După simulări s-au evidențiat lipsurile și au fost organizate acțiuni de remediere a 
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acestora pe baza planurilor remediale întocmite inițial și completate în permanență. 

Elevii au fost obișnuiți cu supravegherea video pentru ca acest aspect să nu 

constituie un factor inhibator în timpul examenului. Pe scurt,  s-a facut tot ce a fost 

necesar pentru ca elevii și părinții să știe totul despre Evaluarea Națională. 

Un alt element al evaluării a fost cel privind cunoasterea metodologiei de 

organizare a Evaluării de către cadrele didactice implicate în acest proces. A fost 

propusă în timp util Comisia din Centrul de Examen și cadrele didactice care vor 

să asiste la acest examen. Documentele au fost transmise în timpul necesar la ISJ 

NEAMȚ pentru validare. De asemenea, s-a realizat instruirea membrilor Comisiei 

și a asistenților conform Metodologiei. Președintele Comisiei a participat la 

instruirea ce s-a organizat la nivelul ISJ NEAMȚ. 

În perioada examenului, activitatea s-a desfăşurat conform Metodologiei şi 

procedurii transmise de ISJ. S-a asigurat securitatea în unitatea şcolară şi în spaţiile 

de examen. S-a colaborat cu lucrătorii postului de poliţie pentru sprijin în caz de 

incidente. S-a colaborat cu primăria care a repartizat un asistent medical pe 

perioada desfăşurării examenului. 

S-a respectat procedura privind primirea, multiplicarea şi distribuirea 

subiectelor în sălile de examen. În sălile de examen a fost ordine şi disciplină, nu s-

a semnalat nicio încercare de fraudă sau alt aspect neplăcut. La sfârşitul fiecărei 

probe elevii au predat lucrările asistenţilor care au numerotat paginile şi elevii au 

semnat în borderouri. 

 Prezenţa şi intrarea în sălile de examen s-a făcut în conformitate cu 

prevederile Metodologiei.  

După fiecare probă a fost afişat baremul de notare după primirea acestuia. 

După fiecare probă locrările elevilor au fost transportate în siguranţă la ISJ 

NEAMȚ de către Preşedinte şi un membru al Comisiei. După evaluarea tezelor au 

fost ridicate de la ISJ NEAMȚ, cataloagele cu rezultatele şi aceste rezultate au fost 

afişate la loc vizibil la şcoală la ora 14:30. Foarte repede elevii şi părinţii au luat 

cunoştinţă de aceste rezultate. 
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În acelaşi timp elevii şi părinţii au fost anunţaţi în legătură cu posibilitatea 

depunerii de contestaţii şi s-a asigurat prezenţa unui membru al comisiei în unitatea 

şcolară în intervalul orar stabilit prin metodologie.  

S-a  înregistrat o cerere de reevaluare la Limba și literatura română și o 

cerere la Matematică. Borderoul privind cererile de reevaluare, precum și cererile 

au fost transmise în centrul de evaluare la care am fost arondați. 

În urma reevaluărilor, nota ințială la Limba și literatura română a rămas 

notă finală, iar la Matematică nota a fost diminuată cu 0,35.  

 

Rezultatele finale obţinute la Evaluarea Naţională, pe intervale de notare sunt prezentate 

mai jos:   
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STATISTICA REZULTATELOR LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

Media mediilor: 6,15 

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA = 6,10 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL DUMITRAȘCU", SAT SABASA = 6,25 

 

STATISTICA REZULTATELOR LA MATEMATICĂ 

 

Media mediilor: 4,92 

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA = 4,75 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL DUMITRAȘCU", SAT SABASA = 5,32 

 

UNITATEA DE PROVENIENTA INSCRISI PREZENTI ABSENTI ELIMINATI 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", 

COMUNA BORCA 
33 32 1 0 1 2 4 2 3 7 7 5 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL 

DUMITRAȘCU", SAT SABASA 
14 14 0 0 1 1 2 0 0 3 4 0 3 0 

TOTAL 47 46 1 0 2 3 6 2 3 10 11 5 4 0 

% 100 97,87 2,13 0 4,35 6,52 13,04 4,35 6,52 21,74 23,91 10,87 8,69 0 

UNITATEA DE PROVENIENTA INSCRISI PREZENTI ABSENTI ELIMINATI 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", 

COMUNA BORCA 
33 32 1 0 3 0 6 7 8 4 3 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL 

DUMITRAȘCU", SAT SABASA 
14 14 0 0 1 1 2 1 5 1 0 2 1 0 

TOTAL 47 46 1 0 4 1 8 8 13 5 3 3 1 0 

% 100 97,87 2,13 0 8,69 2,17 17,39 17,39 28,26 10,87 6,52 6,52 2,17 0 
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STATISTICA REZULTATELOR FINALE 

 

 

Media mediilor: 5,53 

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA = 5,42 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL DUMITRAȘCU", SAT SABASA = 5,78 

 

UNITATEA DE PROVENIENTA INSCRISI PREZENTI ABSENTI ELIMINATI 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", 

COMUNA BORCA 
33 32 1 0 1 2 5 3 8 7 5 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL 

DUMITRAȘCU", SAT SABASA 
14 14 0 0 1 1 2 0 2 5 0 2 1 0 

TOTAL 47 46 1 0 2 3 7 3 10 12 5 3 1 0 

% 100 100 2,13 0 4,35 6,52 15,22 6,52 21,74 26,08 10,87 6,52 2,17 0 
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4.5.3. Examenul de bacalaureat 

 

Examenul de Bacalaureat 2019 s-a defășurat în conformitate cu prevederile 

metodologice și procedurale în vigoare. Pentru buna desfășurare a probelor de 

examen au fost asigurate resursele umane și materiale necesare: profesori asistenți, 

evaluatori, săli de examen echipate corespunzător, sisteme de calcul pentru 

desfășurarea probei D (evaluarea competențelor  digitale), echipamente necesare 

monitorizării audio-video a desfășurării probelor, sistem alternativ de alimentare 

cu energie electrică, etc. 

Buna organizare a desfășurării examenului a fost remarcată și de 

reprezentanții ISJ Neamț cu ocazia vizitelor de monitorizare. 

Rezultatele înregistrate de elevii participanți la examenul de bacalaureat pot 

fi analizate pe baza statisticilor prezentate mai jos. 
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SITUAȚIE STATISTICĂ  

COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE 

PROBA A: 

Total A) Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluati 

102 18 31 53 0 0 0 

PROBA C: 

LIMBA ENGLEZĂ: 

Total C) Neprezentat CALIFICATIV ITA ITC PMS PMO IO 

90 

0 A1 9 6 17 28 27 

0 A2 22 29 17 18 19 

0 B1 27 27 13 15 11 

0 B2 32 28 16 29 33 

0 - 0 0 27 0 0 

 

LIMBA FRANCEZĂ: 

Total C) Neprezentat CALIFICATIV ITA ITC PMS PMO IO 

13 

0 A1 0 0 3 0 0 

0 A2 5 4 0 6 6 

0 B1 7 7 3 4 4 

0 B2 1 2 0 3 3 

0 - 0 0 7 0 0 

PROBA D: 

Total D) Eliminat Neprezentat Fără nivel UI UM UA UE 

102 0 0 8 18 30 26 20 
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SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019 

PROBA E)a) – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

s
c
ri

s
i 

C
a
n

d
id

a
ti

 r
e
u

s
it

i 

Din care cu note 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 

5 - 5.99  
 

6 - 6.99  
 

7 - 7.99  
 

8 - 8.99  
 

9 - 9.99 
 

10 

102 90 (90%) 
24 

 (26,67%) 
12 

 (13,33%) 
26 

 (28,89%) 
20 

 (22,22%) 
8 

 (8,89%) 
0 

 (0%) 
10 

 (10%) 
2 

 (1,96%) 
0  

(0%) 

 

PROBA E)c) 

 

Disciplina 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

s
c
ri

s
i 

C
a
n

d
id

a
ti

 r
e
u

s
it

i 

Din care cu note 
Numar de 
candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 

5 - 5.99  
 

6 - 6.99  
 

7 - 7.99  
 

8 - 8.99  
 

9 - 9.99 
 

10 

Istorie 34 
32 

(96,97%) 
13 

(40,62%) 
7 

 (21,88%) 
6 

(18,75%) 
5 

 (15,62%) 
1 

 (3,12%) 
0 

 (0%) 
1 

 (3,03%) 
1 

 (2,94%) 0 (0%) 

Matematică 68 
38 

(56,72%) 
8 

 (21,05%) 
13 

(34,21%) 
7 

(18,42%) 
4 

 (10,53%) 
6 

 (15,79%) 
0 

 (0%) 
29 

(43,28%) 
1 

 (1,47%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)c) 102 
70 

(68,62%) 
21 

(30%) 
20 

(28,57%) 
13 

(18,57%) 
9 

(12,86%) 
7 

(10%) 
0 

 (0%) 
30 

(29,41%) 
2 

(1,96%) 
0 

 (0%) 
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PROBA E)d) 

 

Disciplina 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

s
c
ri

s
i 

C
a
n

d
id

a
ti

 r
e
u

s
it

i 

Din care cu note 
Numar de 
candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 

5 - 5.99  
 

6 - 6.99  
 

7 - 7.99  
 

8 - 8.99  
 

9 - 9.99 
 

10 

Biologie 32 
26 

(81,25%) 
9  

(34,62%) 
3  

(11,54%) 
3 

(11,54%) 
4  

(15,38%) 
6  

(23,08%) 
1  

(3,85%) 
6  

(18,75%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 

Geografie 59 
57 

(98,28%) 
10 

(17,54%) 
10 

(17,54%) 
10 

(17,54%) 
18 

(31,58%) 
9  

(15,79%) 
0  

(0%) 
1  

(1,72%) 
1  

(1,69%) 
0  

(0%) 

Informatică 11 
11 

(100%) 
1  

(9,09%) 
1  

(9,09%) 
1  

(9,09%) 
4  

(36,36%) 
4  

(36,36%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 

TOTAL proba E)d) 102 
94 

(92,16%) 
20 

(21,27%) 
14 

(14,89%) 
14 

(14,89%) 
26 

(27,66%) 
19 

(20,21%) 
1 

(1,06%) 
7 

(6,86%) 
1 

(0,98%) 
0 

(0%) 

 

 

REZULTATE FINALE 

 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

102 
 

100  
(98,04%) 

2  
(1,96%) 

0  
(0%) 

35  
(35%) 

32  
(91,43%) 

3 
(8,57%) 

65 
(65%) 

16  
(24,62%) 

24  
(36,92%) 

23  
(35,38%) 

2 
(3,08%) 

0 
(0%) 
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SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2019 

 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

26 
16  

(61,54%) 
10  

(38,46%) 
0  

(0%) 
12  

(75%) 
6  

(50%) 
6  

(50%) 
4  

(25%) 
3  

(75%) 
1  

(25%) 
 

0 (0%) 
 

0 (0%) 
0  

(0%) 
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4.5.4. Examenele de certificare a competențelor profesionale 

 

Examenle de atestare și/sau certificare a competențelor profesionale s-au 

desfășurat în condiții optime, respectându-se etapele din calendar, reglementările 

metodologiilor în vigoare. 

Sintetic, situația acestor examene arată astfel: 

 

Nr 

crt. 
Specializarea Nr. absolvenți Înscriși Promovați 

1.  
Matematică-

informatică 
24 23 23 

2.  

Tehnician în 

silvicultură și 

exploatări forestiere 

26 20 20 

3.  
Tehnician în activități 

economice 
28 25 25 

4.  

Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj 

tehnologic 

13 12 12 

5.  Tâmplar universal 7 6 6 
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Capitolul V: Activitatea educativă 
                                                                          

 

Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare, activităţi educative 

şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului 

şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. În anul școlar 

2018-2019, activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi orientare, activităţi 

extracurriculare şi-a propus drept prioritate ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale 

şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a 

formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi. Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor 

obiective majore propuse, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, de interesele, 

preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesionala ale elevilor 

noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al şcolii româneşti contemporane, 

în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate 

“măsurabilă” – transformarea “educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în 

care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene.  

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au 

fost realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul managerial al 

consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul 

desfăşurării acestor activităţi. S-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în 

care se face evaluarea / feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de 

specificul şcolii şi în concordanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi cu 

elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative, incitante şi cu 

un impact educaţional deosebit. 

Planificările anuale şi calendaristice au fost realizate în conformitate cu Programa şcolară 

de Consiliere şi orientare şi Curriculumul Naţional și au fost predate la timp. La fiecare activitate 

educativă ce s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea 

procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe,materiale audio, 

video, etc.). De asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa elevilor, am încercat să le oferim modele 

umane demne de urmat, de la care să poată prelua nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare, 

care să le modeleze armonios caracterul. Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul 

educativ, stimulaţi şi evaluaţi corespunzător, prin raportare la noile prevederi metodologice. De 

asemenea, au fost testaţi în vederea diagnosticării şi remedierii eventualelor dificultăţi pe tot 
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parcursul semestrului I, prin implicarea lor directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, 

problematizări, dezbateri etc. .  

Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant 

informaţi cu privire la organizarea acestor activităţi, i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte 

îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai 

Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de care am 

iniţiat activităţile educative, venind , astfel, în folosul elevilor din întreaga şcoală. 

În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:  

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune 

fundamentală a procesului instructiv – educativ; 

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 

acestuia; 

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală; 

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

5. Dezvoltarea  dimensiunii  europene  a  activităţii  educative  şcolare,  extraşcolare  şi  

extracurriculare  prin  multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 

internaţională; 

6. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII COMISIEI ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

Puncte tari 

- Potențialul ridicat și talentul elevilor; 

- Dispoziția unor profesori și învățători  spre a organiza și a se implica în activități 

extrașcolare; 

- Creativitatea cadrelor didactice; 

- Creativitatea elevilor; 

Puncte slabe 

- Lipsa de comunicare între cadre didactice 

- Entuziasmul scăzut al elevilor, mai ales a celor de liceu de a se implica în activități care 

le impun să rămână peste program; 

- Entuziasmul scăut al unor cadre didactice de a se implica în activități extrașcolare; 

- Timpul limitat pe care îl au la dispoziție cadrele didactice pentru a planifica astfel de 

activități pe lângă activitatea didactică 
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Amenințări  

- Scăderea calității și frecvenței activităților extrașcolare 

- Apariția unor incidente din cauza lipsei de comunicare între organizatori și responsabilii 

din școală; 

- Scăderea drastică a elevilor care sunt dispuși să se implice în astfel de activități; 

 

Oportunități  

- Dezvoltarea spiritului civic al elevilor 

- Implicarea autorităților locale 

- Implicarea altor parteneri de lucru care pot aduce un plus de informație și creativitate 

activităților noastre 

- Concursurile la nivel județean și național 

- Activitățile propuse la nivel județean și național  

 

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Data/ 

perioadă 

Loc de 

desfășurare 
Responsabili Participanți 

1.  „Din nou la 

şcoală” 

Septembrie 

2018 

Curtea școlii Directorii 
Cadrele didactice 

Toți elevii 

Părinți  

2.  Scriere de articole 

pentru revista 

„Biblioteca de 

Nord” 

Septembrie  CDI Prof. Chirilă 
Liliana 

Clasa a XII-a A 

3.  ”Ziua 

internațională a 

limbilor” 

26-29 

septembrie 

Sala 

amfiteatu 

CDI 

Profesori de 

engleză, fraceză 

Elevi de liceu 

4.  Evocare George 

Coșbuc 

Septembrie  CDI Bibliotecar  

Profesori de limba 

română  

Elevi de liceu 

5.  Participant la 

activitatea 

„International Dot 

Day” 

Septembrie  Sala de clasă Învățători  

 

Elevi din 

învățământul 

primar 

6.  Clubul de 

journalism 

Septembrie-

decembrie 

CDI Bibliotecar 

Gheorghiu 

Despina 

Bibliotecar 

Lupescu Iolanda 

Elevii înscriși 

7.  Ziua internațională 

a sportului școlar 

4 octombrie Sala de sport Profesori de sport Elevi de la toate 

nivelurile 

8.  ”Ziua mondială a 

Educației” 

5 octombrie Săli de clasă Bibliotecara 
şcolii 

Elevi de la toate 

nivelurile 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Data/ 

perioadă 

Loc de 

desfășurare 
Responsabili Participanți 

Consilier 

educativ,diriginți, 

elevii liceului 

9.  Comemorarea 

Holocaustului 

Octombrie  Sala 

amfiteatru 

Profesori de 
istorie 

Elevi de liceu 

10.  Ziua armatei 

române 

25 

octombrie 

Sala 

amfiteatru 

Bibliotecar 
Directori 
Colonel Petru 
Năstase 

Elevi clasele a 

XI-a și a XII-a 

11.  “Ne distrăm de 

Halloween” 

27-31 

octombrie 

Săli de clasă Profesorul de 
engleză 
Învățători 

Consilier educativ 

Elevi de 

gimnaziu 

12.  Proiectul Youth Max 

– Ridică-te și fă o 

diferență 

Octombrie - 

noiembrie 

CDI 

Terenul de 

sport 

Directori  
Diriginți  
Bibliotecă  

Elevi de 

gimnaziu 

13.  Balul Bobocilor 27  

octombrie 

Căminul 

Cultural 

Profesorii 
diriginți clasa a 
IX-a, a XIIa 

 

Elevi de liceu 

Cadre didactice 

14.  Excursie la Slănic 

Moldova 

  Înv. Petrea 
Cristina 

Elevi din 

învățământul 

primar 

15.  „Săptămâna 

Mondială a 

Spațiului Cosmic” 

Octombrie  Sala de clasă Prof. Înv. Bondar 
Gladiola 

Elevi din 

învățământul 

primar 

16.  Zilele Liceului „M. 

Sadoveanu” 

8 Noiembrie Sala 

amfiteatru 

Holul școlii 

Curtea școlii 

Consilierul 
educativ 
Profesor de 
muzică 

Diriginți 

Toți elevii 

17.  Activitate de 

dezvoltare personală  

Noiembrie  Sala 

amfiteatru 

Prof. Chirilă 
Liliana  
Trainer Liliana 
Vaideanu, 
membru The 
John Maxwell  
România 

a XII-a A 

18.  Cupa M. Sadoveanu 8 noiembrie  Sala de sport Profesori de sport Elevii de liceu 

19.  Participant la 

proiecte europene 

eTwinning  

 Online   Înv. Bondar 
Gladiola 

Înv. Fedeleș 

Ioana 

20.  „Toamna, bogăție și 

culoare” 

Septembrie 

– noiembrie  

CDI Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

21.  Gazeta Matematică 

Junior 

  Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

22.  Concursul Național Noiembrie  Sala de clasă Învățători Elevi din 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Data/ 

perioadă 

Loc de 

desfășurare 
Responsabili Participanți 

„Amintiri din 

copilărie” 

învățământul 

primar 

23.  Concursul Național 

„Jurnalul 

Exploratorului Isteț” 

 Sala de clasă Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

24.  1 decembrie – 100 

de ani de la „Marea 

Unire” 

29 

noiembrie 

Căminul 

Cultural 

Profesori de 

istorie  

Profesor de 

muzică 

Consilier educativ  

Toți elevii 

Cadre didactice 

Părinți 

Comunitatea 

locală 

25.  Participare la 

manifestarea 

națională dedicată 

Centenarului Marii 

Uniri 

30 

noiembrie – 

1 decembrie 

Alba Iulia  Prof. Popescu 

Florin 

Elevi din clasele 

a VII-a, a VIII-a 

B, a X-a A și a 

XII-a A 

26.  Olimpiada sportului 

școlar 

8 decembrie Sala de sport Profesori de sport Elevii de liceu 

27.  Cupa „Moș 

Crăciun” 

16-18 

decembrie 

Sala de sport Profesori de sport Elevi de liceu și 

gimnaziu 

28.  Vizita cu cadouri la 

căminul de copii 

Petru Vodă 

Decembrie  Căminul de 

copii 

Învățători  Elevi din 

învățământul 

primar 

29.  Colinde și daruri la 

Azilul de bătrâni 

Petruvoda 

Decembrie  Azilul de 

bătrâni 

Învățători  Elevi din 

învățământul 

primar 

30.  „Tradiţii de 

Crăciun” 

15-18 

decembrie 

Săli de clasă 

Cămin 

cultural 

Consilier 
educativ 
Directori 
Profesor de 
muzică 

Diriginţi, 

Învăţători 

Toți elevii 

Cadre didactice 

Părinți 

Comunitatea 

locală 

31.  Redactarea revistei 

„Universul micilor 

școlari” 

Noiembrie-

decembrie 

Sala de clasă Învățători  Elevi din 

învățământul 

primar 

32.  „Eminescu, veşnic 

tânăr” 

15 ianuarie Sala de clasă 

CDI 

Profesorii de 
română 
Bibliotecar  
Bibliotecar 
Iolanda Lupescu 

Elevi de 

gimnaziu și liceu 

33.  Comper-Mate Ianuarie  Sala de clasă Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

34.  Comper - 

Comunicare 

Ianuarie  Sala de clasă Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

35.  Să cinstim istoria 

patriei! 

24 ianuarie Sala 

amfiteatru 

Profesorii de 
istorie  
 

Elevi de liceu și 

gimnaziu 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL al II-lea 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Data/ 

perioadă 

Loc de 

desfășurare 
Responsabili Participanți 

1.  Concursuri Cangurul 

Matematician și 

Cangurul Povestitor  

Februarie Sala de clasă Învățători Elevi de la 

nivelul 

primar 

2.  Scriere de articole 

pentru revista 

„Biblioteca de 

Nord” 

Februarie  CDI Prof. Chirilă 
Liliana 

Clasa a XII-a 

A 

3.  Happy Valentine’s 

Day! 

Februarie Holul școlii Profesori de 

engleză, fraceză 

Elevi de liceu 

4.  Dragobetele sărută 

fetele! 

Februarie  Holul școlii Consilier 

educativ 

Profesori de 

limba română  

Elevi de liceu 

5.  Concurs – O 

fereastră spre 

primăvară! 

Martie Întreaga 

școală 

Consilier 

educativ 

 

Elevi de la 

toate 

nivelurile 

6.  Clubul de lectură Februarie-

Iunie 

CDI Profesor 

Ecaterina 

Carază 

Elevii înscriși 

7.  Seminar - Educație 

financiară  

Martie Sala 

amfiteatru 

Consilier 

educativ 

Traineri BCR 

Elevi de la 

clasele a XII-

a C și a IX-a 

A 

8.  Etapa locală și 

interjudețeană a 

Concursului de 

creație literară și 

plastică „Ion 

Creangă” 

Martie Săli de clasă Profesori de 

limba română 

Învățători 

Elevi de 

gimnaziu și 

de la nivel 

primar 

9.  Festivalul Național 

La fête de la 

Francophonie, 

Petrila, secțiunea 

Auguste Renoir 

Martie  Profesori de 

limba franceză 

Elevii înscriși 

10.  Concurs județean de 

pictură Gherăiești, 

NT – Zvon de 

primăvară 

Martie Sala de clasă Prof. Înv. 
Bondar 
Gladiola 

Elevi din 

învățământul 

primar 

11.  Concurs Național  

Tradiții 

multiculturale 

pascale, Iași 

Mai Sala de clasă Prof. Înv. 
Bondar 
Gladiola 

Elevi din 

învățământul 

primar 

12.  Voluntariat – Vreau 

să ajut 

(produse pentru 

familii defavorizate) 

Aprilie CDI Consiliul 

elevilor 

Comisia de 

voluntariat 

Elevi de liceu 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Data/ 

perioadă 

Loc de 

desfășurare 
Responsabili Participanți 

13.  Expoziție de Icoane 

pe sticlă 

”Lumina Lui Hristos 

Luminează Tuturor” 

Aprilie-Mai  Prof. Ștefan 

Găucan 

Elevi din 

clasa a XI-a 

C 

14.  Ziua Europei Mai Holul școlii Profesori de 
istorie 
 

Elevi de la 

toate 

nivelurile 

15.  Comper Matematică 

– etapa națională 

Mai  Sala de clasă Prof. Înv. 
Bondar 
Gladiola 

Elevi din 

învățământul 

primar 

16.  Comper limba 

română – etapa 

națională 

Mai Sala de clasă Prof. Înv. 

Bondar 

Gladiola 

Elevi din 

învățământul 

primar 

17.  Concursul "Coșul cu 

fructe - Coșul cu 

sănătate" 

Mai- iunie  Sala de clasă Profesori de 
biologie 

Elevi de 

gimnaziu 

18.  Concurs de creație 

plastică „Natura-

armonie și culoare” 

(Proiect regional 

„Ana citește” 

Focșani)-CAERI 

2019 – poz. 2148 

Mai Sala de clasă Prof. Înv. 
Bondar 
Gladiola 

Elevi din 

învățământul 

primar 

19.  Numărul 11 al 

Revistei înv. primar 

– Universul micilor 

școlari 

Întregul 

semestru 

CDI 

Sala de clasă  

Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

20.  Finalizarea 

proiectului e-

Twinning: Discovery 

children’s rights 

with Pinocchio – 

fondat de înv. 

Gladiola Bondar  

 

Iunie  Online  Învățători Înv. Bondar 
Gladiola 
Înv. Fedeleș 

Ioana 

21.  Finalizarea 

proiectului e-

Twinning: Kids Arts 

Iunie  Online  Învățători Înv. Bondar 
Gladiola 
Înv. Fedeleș 

Ioana 

22.  Numărul 4 al revistei 

Măicuța mea  

Întregul 

semestru 

CDI 

Sala de clasă  

Înv. Bondar 
Gladiola 
Fedeleș Ioana 
și Bezim 
Olivia 

Elevi din 

învățământul 

primar 

23.  Concurs regional 

Copiii lui Tonitza 

descoperă lumea, 

Iunie  Sala de clasă  Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 
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Nr. 

Crt. 
Denumire 

Data/ 

perioadă 

Loc de 

desfășurare 
Responsabili Participanți 

Iași (CAERI 2019, 

poz. 1432-iunie) 
24.  Concurs 

transdisciplinar 

județean Povești 

călătoare, clubul 

Copiilor Tg. Neamt 

(CAEJ 2019, poz. 24 

) 

Iunie  Sala de clasă  Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

25.  Concurs Regional 

Vacanța, bucuria 

copilăriei mele 

(CAERI, poz 1775), 

Plopeni, Prahova 

Iunie  Sala de clasă  Învățători Elevi din 

învățământul 

primar 

26.  Ziua Eoilor Iunie  Monumentul 

eroilor 

Consilier 
educativ 
Directori 
Profesori de 
istorie 
Profesor de 
muzică 

Diriginţi, 

Învăţători 

Toți elevii 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Comunitatea 

locală 

27.  Festivitate de 

încheiere a anului 

școlar 

Iunie Terenul de 

sport 

Directori 
Diriginţi, 
Învăţători  

Toți elevii 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Comunitatea 

locală 

 

Concluzii, propuneri, recomandări 

 Ca urmare a finalizării activităților pe anul școlar 2018-2019, toate activitățile 

propuse au fost în mare măsură realizate. În plus, unele idei de activități 

educative au apărut pe parcursul anului și le-am dus la îndeplinire chiar dacă nu 

apăreau în planul managerial. Pentru anul școlar viitor ne propunem doar 

activități realizabile, cu eficiență educativă incontestabilă, cuantificabile, și prin 

continua consultare a Consiliului elev ilor, al cărui spirit de inițiativă va fi mereu 

încurajat și stimulat. 

  În desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare elevii au răspuns solicitărilor 

noastre, implicându-se activ în promovarea imaginii pozitive a şcolii noastre. 

  Profesorii diriginți au urmărit ca prin activitatea desfășurată să materializeze 

trăsăturile și principiile consilierii școlare văzute ca un proces de dezvoltare și 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaționează cu școala, 

profesorii și colegii.                              
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Capitolul VI: Resurse materiale și financiare 

 

 

Sumarul bazei materiale pentru liceu și structuri arată astfel: 

 59 săli de clasă  

 4 laboratoare de informatică cu 90 calculatoare  

 Laborator de chimie – fizică – biologie  

 1 atelier mecanic  

 2 ateliere pentru prelucrarea lemnului dotate prin proiect PHARE  

 Sală de sport  

 C.D.I. şi bibliotecă dotată cu 20.000 de volume  

 Cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică  

 Cabinete de geografie, limba franceză, silvicultură, religie 
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La liceu și la școlile arondate există spații pentru recreație, sport și joacă. 

Ca o problemă pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport, mai ales pe 

timp de iarnă sau ploios, remarcăm ca neajuns existența unei singure săli de sport 

la liceu, niciuna din școlile arondate neavând astfel de spații speciale. 

Lucrări importante realizate în anul școlar 2018-2019: 

- extinderea rețelei de conectare la Internet; 

- montarea sistemelor de sonerii automate la Liceul „Mihail Sadoveanu” 

(corp B), Șc. Gimnazială „Mihai Petrescu” Mădei și Șc. Gimnazială „Aurel 

Dumitrașcu” Sabasa; 

- continuarea lucrărilor de construcție la proiectul „Extinderea și dotarea 

corpului B”; aici remarcăm un ritm foarte lent de avansare a lucrărilor, ceea ce ne 

îngrijorează și ne îndepărtează de obiectivul care vizează derularea programului 

școlar într-un singur schimb; 

-demararea lucrărilor la proiectul ”Școală profesională și ateliere”; 

- amenajarea unui spațiu pentru arhiva școlii;  

- realizarea lucrărilor de arhivare la zi (menționăm că au fost realizate 

registrele de inventar pentru dosarele ce rămân în arhivă și pentru cele propuse spre 

casare și că au fost invetariate documente realizate din jurul anilor 1920 până la 

zi); 

-achiziția de mibilier școlar nou pentru o parte din sălile de clasă din Corp 

B; 

-introducerea pazei umane, prin firmă specializată, pe timpul desfășurării 

programului școlar, la Corp A și Corp B; trebuie insistat la factorii responsabili 

pentru asigurarea securității elevilor și personalului, prin achiziția acestor 
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servicii și pentru școlile arondate, unde există o mare vulnerabilitate din acest 

punct de vedere; 
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Capitolul VII: Activitatea serviciului secretariat 
 

 Un sumar al lucrărilor realizate în cadrul  secretariatului, așa cum a fost 

prezentat în raportul propriu de activitate al compartimentului, este redat în 

continuare:  

 

1. Contracte de muncă încheiate - 39; 

2. Evidența fișe post, fișe evaluare(cadre didactice, didactic auxiliar); 

3. Evidență pontaj auxiliar și nedidactic;  

4. Decizii –  (numire cadre în urma concursurilor, comisii, angajare pers.aux.și 

nedidactic, salarizare…); 

5. Întocmirea și gestionarea dosarelor personale ale angajaților; 

6. State salarii pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

angajați; 

7. State personal pentru 124 angajați; 

8. Înregistrări în registrul de intrări-ieșiri – 7350 (adeverințe elevi,salariați, 

adrese cu alte instituții, contracte educaționale, cereri burse și ajutoare 

sociale, alte situații….); 

9. Corespondență cu I.S.J.Neamț (electronică și letrică); 

10. SIIIR cuprinzând- PJ + structuri (1129 elevi + 124 angajați) + SC-uri + 

absenteism, înscrieri și reînscrieri grădiniță, plan școlarizare, managementul 

unităților de învățământ, înscrieri învățământ primar, managementul 

elevului, resurse umane-personal); 

11. Burse: merit=61(sem.I), 88(sem.II); sociale=20(boală, orfani, cazuri sociale-

sem.I), 20(boală, orfani, cazuri sociale-sem.II);  

12. State plată - Ajutor financiar ”Bani de liceu”= 125 beneficiari; Burse 

profesionale=52; 

13. Alocații – toți elevii peste 18 ani; 

14. State plată Examene Naționale (Bacalaureat, Admitere, Evaluare Națională, 

Nivel 3, 4, …); 

15. Acte studii –  gestionare și completare; 

16. Admiterea 2018-2019; 

17. REVISAL; 

18. EDUSAL; 

19. Oglinda școlară; 

20. Monitorizare absenteism școlar (semestrial); 

21. Monitorizare absenteism preșcolar(lunar); 
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22. Monitorizarea e-mail-urilor, afișarea la avizierul școlii a adreselor în 

interesul cadrelor didactice și transmiterea la școlile din subordine ; 

23. Situații statistice (SC0, SC început an școlar, SC sfârșit semestre, SC sfârșit 

de an școlar); 

24. Înmatriculare elevi; 

25. Întocmit și gestionat dosare elevi; 

26. Completare registre matricole; 

27. Completare și eliberare foi matricole; 

28. Completare dosare înscriere examene (Bacalaureat, Admitere, Evaluare 

Națională, Nivel 3,4, Atestate, Învățământ profesional); 

29. Întocmirea dosarelor pentru înscriere la grade didactice; 

30. Întocmirea dosarelor pentru corigențe, diferențe și situații neîncheiate; 

31. Întocmirea dosarelor și participarea la Olimpiadele și Concursurile școlare; 

32. Întocmire situații rromi; 

33. Furnizarea datelor pentru ARACIP, PAS, CEAC, Plan școlarizare; 

34. Întocmirea situațiilor solicitate de Sindicat Învățământ; 

35. Întocmirea dosarelor de pensionare; 

36. Evidența mișcării elevilor; 

37. Evidența cataloagelor școlare; 

38. Completarea și evidența condicilor de prezență(didactic și didactic auxiliar); 

39. Evidența învoirilor de la program a personalului(didactic și didactic 

auxiliar); 

40. Evidența concediilor de odihnă(didactic și didactic auxiliar); 

41. Convorbiri telefonice – 36 apeluri(în medie)/zi; 

42. Evidență corespondență alte instituții; 

43. Evidența cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice; 

44. Convocare și completare PV – Consilii administrație; 

45. Transcrierea proceselor verbale la inspecțiile școlare ale cadrelor didactice 

înscrise la cursuri de perfecționare; 

46. Participare la activități de perfecționare(cerc secretari); 

47. Deplasări ISJ și alte instituții (ședințe, predare situații, acte studii, 

cursuri…); 

48. Înscrierea on-line a elevilor la clasa pregătitoare; 

49. Centralizare recensământ școlar; 

50. Efectuare xerocopii, transmitere-primire situații prin fax, prin e-mail…; 

51.  Menținerea bunei colaborări cu întreg corpul profesoral și celelalte 

compartimente (directori, contabilitate, CDI, administrativ); 

52. Asigurare  consumabile; 
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53. Alte cerințe. 

 

 

Așa cum  se poate deduce și din enumerarea anterioară, volumul de  

activități desfășurate în  secretariat a fost  unul mare, în general  multe dintre aceste  

activității fiind mari consumatoare  de timp.  

 Trebuie remarcat aici că volumul de documente pe care trebuie să le 

îndeplinească secretariatul , de altfel ca și la celelalte compartimente și comisii, 

crește, în mod clar, de la un an  la altul. Din această cauză, deși ar părea că avem 

suficient personal la acest compartiment, pentru eficientizarea muncii se impune pe 

termen mediu și lung nevoia unei schimbări de abordare a muncii de secretariat, în 

sensul  că trebuie găsite soluții software pentru creșterea gradului de 

informatizare/automatizare a activităților.
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Capitolul VIII: Imaginea unității școlare. Relații cu comunitatea locală și cu 

consiliul reprezentativ al părinților 

 

Pentru îmbunătățirea comunicării în cadrul organizației, cât și pentru 

promovarea imaginii școlii a fost menținut funcțional și a fost administrat site-ul 

școlii, www.scoalaborca.ro.  

Am identificat nevoile de educaţie ale comunităţii locale şi posibilităţile de 

satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile şi am elaborat 

programe de dezvoltare în acest sens : pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate am încheiat protocol de colaborare cu CJRAE Neamţ  în vederea 

consilierii acestor elevi şi antrenarea lor în activităţi extraşcolare şi de voluntariat.  

Am informat categoriile şi organizaţiile participante şi interesate despre 

activitatea unităţii noastre şcolare (informaţii la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii, 

apariții în mass-media, etc). 

 Am avut o strânsă colaborare cu Primăria Borca şi Consiliul local Borca pe 

întreg parcursul anului școlar.  

Am stabilit legături cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile 

regionale de cultură, biserică prin protocoale de colaborare (cu Poliţia comunei 

Borca privind securitatea elevilor şi a personalului din şcoala noastră; cu Ocolul 

Silvic Borca privind educaţia ecologică ,  cu pompierii - în fiecare semestru s-au 

desfăşurat câte o activitate specifică). 

Am monitorizat comisia CEAC la nivelul unităţii, care a elaborat 

instrumentele de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului instructiv – 

educativ, a elaborat oferta educaţională prin aplicarea de chestionare la elevi, 

părinţi şi cadre didactice şi a propus programe de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Am oferit cadrul logistic (sală de sport, laborator de informatică, CDI, bibliotecă) 

pentru programele şi activităţile comunitare desfăşurate la nivelul unităţii de 

învăţământ.  

S-a constituit comisia paritară la nivelul unităţii, liderul de sindicat a 

participat cu statut de observator la şedinţele Consiliului de administraţie şi a făcut 
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parte din diferite comisii la nivelul şcolii. Am coordonat împreună cu echipele de 

proiect diverse proiecte educaţionale şi concursuri şcolare de la nivelul şcolii pe 

care le-am adus la cunoștința partenerilor interesați. Am negociat cele mai 

avantajoase condiţii de sprijin comunitar pentru unitatea noastră şcolară  şi am 

rezolvat eficient potenţialele conflicte cu agenții economici.  

În ceea ce privește Consiliul reprezentativ al părinților, după constituirea 

comitetelor de părinţi la nivelul claselor am insistat pe a responsabiliza părinții cu 

privire la rolul pe care trebuie să-l joace în relația cu școala. De altfel, principalul 

nostru obiectiv referitor la relația instituțională cu părinții elevilor a fost/ și este 

în continuare implicarea mult mai activă a părinților în mersul școlii, 

conștientizarea rolului esențial al lor în educarea și orientarea propriilor copii. 

Ca o nerealizare, bifăm aici în continuare neobținerea personalității juridice de  

către liderii asociațiilor de părinți. 

Am încercat și dorim în continuare să evităm/să minimizăm șansele unor 

situații, de exemplu, ca un părinte să se întâlnească cu dirigintele/cu profesorii 

foarte rar, de multe ori doar înaintea susținerii unor examene. 

Am acționat  și dorim să continuăm procesul de a da încredere 

organizațiilor de părinți prin elaborarea unor proceduri de depunere de candidaturi, 

de prezentare a lor și de alegeri democratice a membrilor bordului de conducere, 

dar și de desemnare a reprezentanților părinților în Consiliul de Administrație al 

școlii. 
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Capitolul IX: Obiective, preocupări actuale 
 

O enumerare a câtorva dintre obiectivele noastre pe termen scurt și mediu 

poate fi următoarea: 

- creșterea gradului de interes al elevilor  pentru învățătură prin 

desfășurarea unui mix de acțiuni motivaționale; crearea unei emulații pentru 

învățătură în cadrul comunității locale;  

- monitorizarea atentă a parcursului școlar; 

- pregătirea în bune condiții a examenelor naționale din anul 2020; 

- refacerea și îmbogățirea bazei materiale, atât din finanțarea de bază, dar 

mai cu seamă prin găsirea unor alte surse de finanțare (venituri proprii, bugetul 

local, implicarea mai activă a Consiliului Reprezentativ al Părinților, și, mai ales, 

prin derularea unor proiecte); 

 

 

     

Director, 

Prof. Vasile Amariei 

                                                   

 

 

 


