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Să avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce poate fi schimbat şi, mai ales, 

înţelepciunea de a deosebi între cele două posibilități.” (Marcus Aurelius) 
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CAPITOLUL I 

 

CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

 

 

 În anul școlar 2019-2020, Şcoala Gimnazială ,, POROLISSUM” ZALĂU şi-a proiectat  şi organizat activitatea, urmărind 

aplicarea în practică a politicilor educaţionale şi a legislatiei naţionale . 

          Prezentarea Planului managerial pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, respectiv Raportul asupra activităţii 

desfăşurate de cadrele didactice din Şcoala “Porolissum” şi structura Şcoala Gimnazială “George Coşbuc”,  în semestrul I al 

anului şcolar 2019-2020 - reprezintă elementele cheie ale analizei eforturilor noastre împreună ca şi echipă. 

Pentru această perioadă schimbările din învăţământ sunt sub auspiciul Legii Educației Naționale nr.1 din 2011. Alături de 

aceasta, următoarele acte normative au impact:  

 

1.1 . Legi: 

Legea educației naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar;  

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;  

 Legea nr.285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice;  

 Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ; 

Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fondurile publice; 

Legea nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;  

Legea nr.195/2010 pentru aprobarea OUG nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 

şcoli;  

 Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările 

ulterioare; 

Legea nr. 62/2011  a dialogului social  



 

1.2 . Ordine ale ministrului: 

 OMEN nr.5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020,cu modificările și completările ulterioare 

ORDIN MECTS. nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a - 

valabil în 2018. 

ORDIN  MEN nr. 4793/31.08.2017, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în 

anul școlar 2017-2018.  

ORDIN  MEN nr. 3109/2018 privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a 

simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018. 

ORDIN MENCȘ nr. 3150/31.01.2017 privind modificarea calendarului de desfășurare a Simulării Evaluării Naționale. 

Procedura nr. 277 / 08.02.2017 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a 

simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2016 – 2017. 

   OMECTS nr.5773/2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare 

a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de 

învățare, la finalul clasei pregătitoare;  

  OMECTS nr.5530/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare,cu modificările ulterioare;  

  OMECI nr.5132/2009 privind metodologia desfăşurării activităţilor specifice funcţiei de diriginte;  

  OMECTS nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „ A doua şansă”; 

   OMECTS nr.5547/2011 privind regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

  OMECTS nr.5550/2011 privind Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 

preuniversitar;  

  OMECTS nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările ulterioare;  

 OMECTS nr.5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale 

dobândite formal, nonformal sau informal;  

 OMECTS nr.5349/2011si OMEN 4802/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după 

şcoală”;  



 OMECTS nr.4865/2011 privind stabilirea obligaţiilor didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, 

unităţile de învăţământ şi unităţile conexe 

OMECTS nr. 6551/2011 privind întocmirea documentelor şcolare şi universitare oficiale în limba română;  

 OMECTS nr.5485/2011 privind constituirea corpului mentorilor;  

 OMECTS nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, 

elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă;  

OMECTS nr.5559/2011 privind concediul de odihnă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar;  

OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;  

 OMECST nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat;  

 OMECTS nr.5561/2011 privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, modificat și completat 

prin OMEN 5397/2013 și OMEN/3240/2014; 

 OMEN nr.5115/2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

ulterioare;  

 OMECTS/OMS nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor 

din unităţile de învăţământ privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

OMECTS nr.4613/2012 privind modificarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobată prin OMECTS nr.6143/2011. 

 OMECTS nr.5625/2012 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

didactice vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular preuniversitar;  

 OMECTS nr.6000/2012 privind metodologia primirii la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul 

de stat şi particular din Romania; 

  OMECT nr.5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale-clasa 

pregătitoare, învăţământ special;  

 

1.3 Hotărâri ale Guvernului României:  

HG nr.72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 

stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare; 



  HG nr.993/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 

stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 

1.4. Ordonante /ordonante de urgenta ale guvernului 

OUG.nr.83/2014 privind salarizarea în 2015 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;  

 OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare; 

  OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii,cu modificările și completările ulterioare;  

 OUG nr. 24/2010 pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli; 

  OUG nr. 74/2010 privind modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei şi cercetării; 

 

1.5 . INSTRUCŢIUNI  

-Instrucțiunea nr.1/2011 privind menținerea în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare 

-Instucțiunea nr.2/2011privind decontarea navetei cadrelor  didactice 

-Instrucțiunea nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art.253 din Legea educației naționale  nr.1/2011 

-Instrucțiunea nr.4/2011 privind finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților  din 

învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit 

-Instrucțiunea nr. 5/2011 privind ocuparea posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2011/2012 

-Instrucțiunea nr. 6/2011 privind funcționarea  formațiunilor de studiu 

 

 Prezentul raport de autoevaluare realizează diagnoza activităţii desfăşurate în toate sectoarele de activitate ale unităţii şcolare, 

cu largul concurs al responsabililor tuturor comisiilor existente în şcoală precum şi a personalului didactic-auxiliar, a reprezentanţilor 

părinţilor şi elevilor. Radiografierea activităţii comisiilor şi compartimentelor este completată cu recomandări făcute de conducerea 

şcolii, în vederea îmbunătăţirii punctelor slabe semnalate 

 

1. EFECTIVE ELEVI 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “POROLISSUM” – PJ 

Efectivele de elevi pe forme de învăţământ 



CATEGORII DE  ELEVI NUMĂR OBS. 

TOTAL  ELEVI 471   

                       din care:   

- elevi în clasele pregătitoare - IV 275   

         - elevi în clasele  V-VIII 196   

 

Efective de elevi pe cicluri de învăţământ 
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,POROLISSUM” ŞI  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COŞBUC” 

Anul şcolar  Număr total elevi 
învăţământ 

primar  

Număr total elevi 
învăţământ  
gimnazial  

Total  

2015-2016  243 228 471 

2016-2017 234 209 443 

2017-2018 259 181 440 



2018-2019 248 206 444 

2019-2020 275 196 471 

 

 

 

 

I. Activitatea de predare- învăţare- evaluare 

 

Promovabilitatea. 

Școala Gimnazială ,,Porolissum” Zalău 

Clasa  

Înscrişi  
la începutul 

anului 

şcolar  

Rămaşi  
la 

sfârşitul  
sem. I  

Promovaţi  

 
Promovaţi cu 

medii  Corigenţi  

      Situaţii  
 neîncheiate  

%  
5-

6.99  
7-

8.99  9-10  1 ob.  2 

ob.  
3 

ob.  
> 3 

ob.  

CP 31 31 31 100 - - 31 -  - - - - 

I  22 23 23 100 - 6 17 -  - - - - 

II A 24 24 24 100 2 1 21 -  - - - - 

II B  19 20 20 100 - 1 19 -  - - - - 

III A 23 23 23 100 - 11 12 -  - - - - 

III B 23 23 23 100 - 13 10 -  - - - - 

IV A 21 21 21 100 2 9 10 -  - - - - 

IVB 17 17 17 100 - 16 1 - - - - - 



V  21 21 20 95.23 - 5 15 1  -  - - - 

VI A 21 22 21 95.45 - 9 12 - - - - 1 
VI B 21 22 21 95.45 - 5 16 - 1 -  -  - 
VII  24 24 20 83.33 - 7 13 4 - - -  - 
VIII A 23 23 23 100 - 5 18 - - - -  - 
VIII B 19 19 18 94.73 - 11 7 1 - - - - 

TOTAL 309 313 305 97.44 4 99 202 6 1 - -   1 
 

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 situaţia promovabilităţii se prezintă în felul următor: la ciclul primar, din totalul de 

182 elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul semestrului I, nu am avut   elevi cu situația școlară neîncheiată sau corigenţi,promovabilitatea 

fiind de 100%. 

La ciclul gimnazial, din cei 131 elevi existenţi la sfârşitul semestrului I, au promovat  123, înregistrându-se un număr de  7 

corigenţi, 6 corigenţi la o disciplină, 1 corigent la două discipline, 1 elev cu situaţia neîncheiată, după cum rezultă din tabelul de mai 

jos: 

 

Elevi corigenţi 

Şcoala Gimnazială ,,Porolissum” Zalău 
 

Nr.crt Numele si prenumele Clasa Disciplina 

1 BODA  TIBERIU V LIMBA ROMÂNĂ 

2 PARNO VLAD VI B LMBA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ 

3 ELEKEŞ SERGIU VII MATEMATICĂ 



4 ALBA MARISA VII MATEMATICĂ 

5 UNGRUŞAN STELIAN VII MATEMATICĂ 

6 SPANYOL GIULIA VII MATEMATICĂ 

7 HOSU MIHAI VIII B MATEMATICĂ 

8 MARKOCSAN  AEXANDRU VI A SITUAŢIE NEÎNCHEIATĂ 

 

Puncte tari: 

 

 Nu s-au înregistrat elevi amânați la ciclul primar  de la  Școala Gimnazială,,Porolissum”  Zalău; 

 Nu s-au înregistrat cazuri de abandon școlar; 

 La clasa a VIII a A  din cele 6 clase ale ciclului gimnazial nu s-a înregistrat nici un corigent sau amânat.  

 Procentul de promovabilitate la nivelul şcolii este 97,44 %, în creștere față de aceeași perioadă a anului școlar anterior când a 

fost 96,21%; 

 Scăderea numărului de elevi corigenți ( 8) faţă de sem. I al anului şcolar precedent (11); 

 

Puncte slabe: 

 

 La o clasă având promovabilitatea de 100% iar 5 din cele 6 clase ale ciclului gimnazial înregistrînd elevi corigenți (  clasa V  – 

1 corigent, VI A - 1 elev cu situaţia neîncheiată, VI B - 1 corigent,  clasa VII  – 4  corigenți, VIII B– 1 corigent ); 

 

Recomandări : 

 

 O mai bună colaborare între diriginţi, părinţi, profesorii şcolii şi profesorul de sprijin şi consilierul şcolar, pentru eficientizarea 

rezultatelor elevilor cu dificultăţi de învăţare; 



 Colaborarea sporită a învăţătoarelor, diriginţilor, părinţilor, profesorilor şcolii şi a consilierului şcolar cu organele abilitate din 

comunitatea locală ( Poliţie, Protecţia copilului etc) în vederea atragerii către şcoală a elevilor ce înregistrează absenteism 

ridicat; 

 Insistenţa diriginţilor, la şedinţele cu părinţii, asupra importanţei participării elevilor la consultaţii sau la activităţile cu 

profesorul de sprijin pentru activităţi remediale; 

 Atenţie sporită acordată de învăţătoare şi profesori la clasă şi în cadrul consultaţiilor, elevilor cu risc sporit de eşec şcolar;  

 Găsirea unor metode alternative de evaluare la disciplinele unde s-au înregistrat corigenţi şi care permit acest lucru; 

 Preocupare sporită a diriginţilor şi profesorilor claselor gimnaziale, pentru remedierea situaţiei şcolare a elevilor corigenţi. 

 

 

 Calitatea pregătirii elevilor 
 

La ciclul primar, din totalul de 182 elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I care au obţinut calificative, au obţinut calificativul 

S.- 4 elevi , 57 elevi- B.  si   121 – FB,  CP-fără calificative;  

La ciclul gimnazial, din totalul de 123 elevi promovaţi, au obţinut medii între 5-6,99 – 0 elevi,  medii între 7- 8,99 un număr de 

42 elevi , iar medii între 9- 10 un număr de 81 elevi. 

 

Puncte tari: 

 

 Ponderea mare a elevilor foarte buni la ambele cicluri. 

 

Puncte slabe: 

 

 Preocuparea scăzută pentru studiu a noilor generații de elevi școlarizați, constatată în ultimii ani; 

 Un număr din ce în ce mai mare de părinţi care nu se implică în monitorizarea constantă a pregătirii copiilor lor. 

 

Recomandări: 

 

 Testele formative aplicate elevilor să fie concepute similar testelor specifice examenelor; 



 Monitorizarea de către fiecare cadru didactic a progresului înregistrat de elevi şi adaptarea strategiilor didactice în conformitate 

cu rezultatul înregistrat; 

 Comisiile metodice ”Limbă și comunicare” precum și ”Matematică și științe” vor realiza ca piesă în dosarul comisiei, o situaţie 

comparativă, pe tranşe de medii, a notelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la clasă pe semestrul I şi la simularea națională a 

examenului la română și matematică pentru eventuale situații remediale și pentru sporirea obiectivizării evaluării. 

 

Promovabilitate Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” Zalău - structura 

 În semestrul I al anului şcolar 2018-2019 situaţia promovabilităţii se prezintă în felul următor: la ciclul primar, din totalul de 

95 elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul semestrului I, au promovat  91 , înregistrându-se un număr de 4 corigenţi la două discipline, 

5 elevi cu situația neîncheiată, după cum rezultă din tabelul de mai jos:  

Clasa  

Înscrişi  

la 

începutul 

anului 

şcolar  

Rămaşi  

la 

sfârşitul  

sem. I  

Promovaţi  

 
Promovaţi cu 

medii  
Corigenţi  

Situaţii  

neîncheiate  
%  

5-

6.99  

7-

8.99  
9-10  1 ob.  

2 

ob.  

3 

ob.  

> 3 

ob.  

CP  17 17 17 100 - - 17 - - - - - 

I  16 15 15 100 5 6 4 - - - - - 

II  21 21 19 90,48 7 3 9 - - - - 2 

III  20 19 16 84,21 12 2 2 - - - - 3 

IV 21 21 16 76,19 10 3 3 - - - - 5 



V 22 22 7 31,82 - 4 3 2 1 1 6 5 

VI  19 17 10 58,82 - 7 3 2 - - - 5 

VII  12 12 5 41,67 1 2 2 - - - - 7 

VIII  14 14 6 42,86 1 2 3 1 2 2 - 3 

TOTAL  162 158 111 70,25 36 29 46 5 3 3 6 30 

 

 

La ciclul gimnazial, din cei 65 elevi existenţi la sfârşitul semestrului I, au promovat 28, înregistrându-se un număr de 5 

corigenţi la o disciplină, 3 corigenți la două discipline, 3 corigenţi la trei discipline, 6 corigenţi >4 discipline, 30 elevi cu situația 

neîncheiată, după cum rezultă din tabelele de mai jos. 

 

ELEVI CORIGENŢI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COŞBUC ZALĂU 

 

Nr.crt Numele şi 

prenumele 

Clasa Disciplina 

1 LINGURAR  

SERGIU 

V MATEMATICA 

2 SABOU COSMIN V ENGLEZA 



3 LINGURAR  

DORIN 

V MATEMATICA+ISTORIE 

4 MOLDOVAN 

DAVID 

V FRANCEZA+MATEMATICA+GEOGRAFIE 

5 BANTO 

CRENGUTA 

V ROMANA+FRANCEZA+ENGLEZA+MATEM.+BIOLOGIE+IST.+GEO. 

6 BANTO IONUT V ROMANA+ENGLEZA+MATEMATICA+BIOLOGIE+ISTORIE 

7 KALOSI MATIAS V ROMANA+FRANCEZA+ENGLEZA+MATEM.+BIOLOGIE+IST.+GEO. 

8 KALOSI OLGA V ROMANA+FRANCEZA+ENGLEZA+MATEM.+BIOLOGIE+IST.+GEO. 

9 VARGA 

ALEXANDRU 

V ROMANA+FRANCEZA+ENGLEZA+MATEM.+BIOLOGIE+GEO. 

10 VARGA 

CORNELIA 

V ROMANA+FRANCEZA+ENGLEZA+MATEM.+BIOLOGIE+IST.+GEO. 

11 PINTY DAVID VI MATEMATICA 

12 VITAN NICOLAE VI MATEMATICA 

13 ILIEŞ COSMIN  VIII ROMANA+ENGLEZA+GEOGRAFIE 

14 ILIEŞ VLAD VIII ROMANA+ENGLEZA+GEOGRAFIE 

15 LĂCĂTUŞ 

CĂTĂLIN 

VIII ENGLEZA 

16 OROS 

LEONARDO 

VIII MATEMATICA+ENGLEZA 

17 PRODAN 

DARIUS 

VIII MATEMATICA+BIOLOGIE 

 



 

 Elevi cu situația şcolară neîncheiată :   ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COŞBUC”  ZALĂU 

Nr.crt Numele si prenumele Clasa 

1 BARCSA DANIEL II 

2 LINGURAR ALEXANDRU II 

3 LINGURAR SUSANA III 

4 LINGURAR IOAN III 

5 BORCSA GĂLĂŢAN III 

6 BARCSA MARIA IV 

7 LINGURAR TANŢA IV 

8 LINGURAR ARGENTINA IV 

9 LINGURAR SERGIU IV 

10 VITAN FIRUŢA IV 

11 LINGURAR C-TIN GABRIEL V 

12 LINGURAR GABRIEL V 

13 LINGURAR LIVIU V 



14 MESEŞAN MIHAI V 

15 RESTAŞ ESTERA V 

16 BORCSA RODANA VI 

17 OROS DIANA VI 

18 RESTAŞ CĂTĂLINA VI 

19 VITAN IBOLYA VI 

20 LINGURAR RADU VI 

21 BARCSA EMANUEL VII 

22 BARCSA PERSIDA VII 

23 BARCSA MANUELA VII 

24 BARCSA ZOLTAN VII 

25 GABOR DENISA VII 

26 LINGURAR CORNELIA VII 

27 LINGURAR  RADA VII 

28 COVACI SEBASTIAN VIII 



29 LINGURAR VALER VIII 

30 LINGURAR DENISA VIII 

Puncte tari: 

 

 La clasele CP şi I  nu s-a înregistrat nici un abandon  ; 

 Procentul de promovabilitate, 43,08 %  -ciclul gimnazial, în creştere faţă de anul trecut 42,78%. 

 

Puncte slabe: 

 Procentul de promovabilitate la nivelul şcolii este:70,25% pe şcoală  faţă de anul trecut 71,89% fiind în scădere, 89,25%-ciclul 

primar în scădere faţă de anul trecut 91,5%. 

 S-au înregistrat 30 elevi cu situația neîncheiată la ciclul gimnazial Șc. Gimnaziala ,,George Coșbuc” Zalău, în creştere  faţă de 

anul trecut care au fost  26 elevi cu situația neîncheiată ; 

 

.  Calitatea pregătirii elevilor 

 

La ciclul primar, din totalul de 83 elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I care au obţinut calificative, au obţinut calificativul S.- 

34 elevi , 14 elevi- B.  si 35 – FB, CP-17 fără calificative;  

La ciclul gimnazial, din totalul de 28 elevi promovaţi, au obţinut medii între 5-6,99 – 2 elevi,  medii între 7- 8,99 un număr de 15 

elevi , iar medii între 9- 10 un număr de 11 elevi. 

 

Recomandări : 

 

 O mai bună colaborare între diriginţi, părinţi, profesorii şcolii şi profesorul de sprijin şi consilierul şcolar, pentru eficientizarea 

rezultatelor elevilor cu dificultăţi de învăţare; 

 Colaborarea sporită a învăţătoarelor, diriginţilor, părinţilor, profesorilor şcolii şi a consilierului şcolar cu organele abilitate din 

comunitatea locală ( Poliţie, Protecţia copilului etc) în vederea atragerii către şcoală a elevilor ce înregistrează absenteism 

ridicat; 



 Insistenţa diriginţilor, la şedinţele cu părinţii, asupra importanţei participării elevilor la consultaţii sau la activităţile cu 

profesorul de sprijin pentru activităţi remediale; 

 Atenţie sporită acordată de învăţătoare şi profesori la clasă şi în cadrul consultaţiilor, elevilor cu risc sporit de eşec şcolar;  

 Găsirea unor metode alternative de evaluare la disciplinele unde s-au înregistrat corigenţi şi care permit acest lucru; 

 Preocupare sporită a diriginţilor şi profesorilor claselor gimnaziale, pentru remedierea situaţiei şcolare a elevilor corigenţi. 

 

 

         Calitatea pregătirii elevilor pe P.J. : 
Puncte tari: 

La ciclul primar, din totalul de elevi promovaţi la sfârşitul semestrului I care au obţinut calificative, au obţinut calificativul S.- 38 

elevi , B-71 elevi , și 156 – FB, CP-48 fără calificative;  

La ciclul gimnazial, din totalul de elevi promovaţi, au obţinut medii între 5-6,99 -2 elevi,  medii între 7- 8,99 un număr de 57 elevi 

, iar medii între 9- 10 un număr de 92 elevi. 

Puncte slabe: 

 

 Preocuparea scăzută pentru studiu a noilor generații de elevi școlarizați, constatată în ultimii ani; 

 Un număr din ce în ce mai mare de părinţi rromi care nu se implică în monitorizarea  pregătirii copiilor lor. 

 

Recomandări: 

 

 Testele formative aplicate elevilor să fie concepute la un nivel accesibil testelor specifice examenelor; 

 Monitorizarea de către fiecare cadru didactic a progresului înregistrat de elevi şi adaptarea strategiilor didactice în conformitate 

cu rezultatul înregistrat; 

 

II. Școlarizarea, frecvența și disciplina elevilor 
 

 

Din totalul de 471 de elevi 24 de elevi au rămas corigenţi iar 31 cu situaţia neîncheiată aceştia fiind din familii de rromi. 

 Nu s-au semnalat alte abateri grave de la disciplină, eterna problemă a elevilor școlii rămânând frecvența elevilor rromi.  



  

 Din totalul de 471 de elevi au 23 de elevi au avut nota scăzută la purtare însă nu am avut  cazuri mai grave de indisciplină, 

majoritatea notelor scăzute fiind pentru absenţe sau cazuri de indisciplină nu foarte grave, atfel avem următoare situaţie la purtare : 

 

ELEVI CU NOTE SCĂZUTE LA PURTARE 

1. Școala Gimnazială “Porolissum” Zalău 

 
Clasa            Note scăzute la purtare  

9 8 7 

CP - - - 

I - - - 

II - - - 

III - - - 

IV - - - 

V - - - 

VI - - 1 

VII - - - 

VIII - - - 

Total  

elevi 

- - 1 

 

 

2. Școala Gimnazială “George Coşbuc” Zalău  

 

Clasa   Note scăzute la purtare 

9 8 7 6 5 4 

CP - - - - - - 

I - - - - - - 

II - 1 - - - - 

III - - - - - - 

IV - 4 - - - - 



V 8 - - - - - 

VI 2 1 - - - - 

VII 2 - - - - - 

VIII 1 - 3 - - - 

Total elevi 13 6 3 - - - 

 

Puncte tari: 

 

 La Școala Gimnazială ,,Porolissum”  la ciclul primar şi respectiv la 5 clase din ciclul gimnazial (V, VIA, VII , VIII A,VIII B) 

nu există elevi  cu nota scăzută la purtare; 

Puncte slabe: 

 

 Clase cu un număr mare de absenţe nemotivate la Şcoala  ,,George Coșbuc” Zalău, primar :  IV,  gimnaziu:VC,VI C, VII C 

,VIIIC . 

 

 

Recomandări: 

 

 O mai bună colaborare între învăţători, diriginţi, consilierul educativ, consilierul şcolar şi părinţi, pentru a preîntâmpina şi  

ameliora actele de indisciplină la elevi şi pentru îmbunătăţirea frecvenţei; 

 Recurgerea la scăderea notei la purtare să aibă loc doar după utilizarea tuturor mijloacelor pedagogice pentru remedierea 

absenteismului şi a altor abateri disciplinare (conlucrarea cu părinţii, cu consilierul şcolar şi cel educativ, cu membrii consiliilor 

claselor); 

 Readucerea periodică la cunoştinţa elevilor de către diriginţi a îndatoririlor elevilor din R.O.I., pentru preîntâmpinarea abaterilor 

disciplinare şi / sau sancţiunile aplicate. 

 Intensificarea comunicării învățătorilor și diriginților cu părinții prin adrese și scrisori din partea școlii  

 Înștiințarea, în scris, a familiei de corigența elevului, pe semestrul I, sub semnătura dirigintelui și a conducerii școli 

 



Situația absențelor la finalul semestrului I,  per  PJ este următoarea : 

 

              

 

TOTAL ELEVI TOTAL ABSENTE MOTIVATE NEMOTIVATE ABS./ELEV 

471 6401 1067 5334 13,6 
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SEPT 471 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 67 41 114 20 81 19 108 59 

OCT 470 55 2 26 26 147 4 168 8 523 5 398 102 591 113 529 117 401 133 

NOI 468 150 11 55 17 152 0 116 1 302 0 353 54 504 76 90 41 289 58 

DEC 468 53 0 20 11 73 0 65 1 245 4 182 26 194 30 214 65 136 23 

 

 



III. Managementul resurselor materiale şi financiare 
 

• Burse semestrul I : 17.82 mii lei 

• Elevi cu C.E.S. semestrul I:  36.66 mii lei 

• Transport elevi  semestrul I: 0,75 mii lei 

• Salarii semestrul I : 868,34 mi lei 

• Salarii Şcoala după scoala semestrul I: 98,69 mii lei 

• Bunuri şi servicii semestrul I: 111,06 mii lei 

• Reparaţii capitale semestrul I: 113,00 mii lei 

• Transport cadre didactice semestrul I: 1,00 mii lei 
 

 

Resurse umane: 

Cadre didactice cu gradul didactic I:  

Total – 27 cadre didactice din care :  8 învăţători şi 19 profesori;   

Perfecționarea cadrelor didactice: participare la diferite cursuri;  

- un cadru did. înscris la gr. I, 3 cadre did. înscrise la gr.II şi 3 cadre didactice înscrise la definitivat; 

- Inspecții tematice: 3; 

- Consfătuiri: proiecte educaționale; 

- Cercuri pedagogice la consilieri educativi. 

-  
TABEL NOMINAL  PRIVIND DISTRIBUŢIA PE GRADE   DIDACTICE 

Nr. 
crt.  

Categorii de 
personal  Necalifi.  Deb.  Def.  Grad  II  Grad  I  TOTAL 



1. Învăţători  - 1 2 1 8 12 

2. Profesori  - 2 1 1 19 23 
 
 
 

 
EVIDENȚA CURSURILOR DE FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 
Şcoala Gimnazială “POROLISSUM” Zalău + Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Zalău 

2014- 2019 
 

Nr. 
crt 

Numele  SI Prenumele 
 

SPECIALIZARE 
 

GRAD 
DIDACTIC 

 

Nr. CREDITE 
ACUMULATE 

1.  PAVEL AURELIA 
FIZICA-CHIMIE I 200 

2.  MORAR TAVI FLORINEL 
FIZICA-CHIMIE-INFORMATICĂ I 100 

3.  COSMA E. DORIN MIRCEA 
MATEMATICA  I 90 

4.  COZAC EMIL 
MATEMATICA-DIRIG. VIC I 90 

5.  HODOR-MAXIM A. ELENA 
FRANCEZĂ-DIRIG. VIIIA I 90 

6.  BRUMAR A. SIMONA 
ENGLEZĂ-DIRIG. VIIIB I 131 

7.  COCA V. NICOLETA 
LB. ROMANA - DIRIG. CLS. VIB I 90 

8.  PUIE ANCA ISTORIE- DIRIG. CLS. VIA I 90 

9.  SĂBĂDUȘ DANIELA 
GEOGRAFIE- DIRIG. CLS. VIIIC I 90 

10.  BELEI VOICU 
LB. ROMANA- DIRIG. CLS. VC I 150 

11.  MAN G. ANA LIVIANA RELIGIE - DIRIG. V I 90 



12.  COSTE VALERIA 
MUZICĂ I 90 

13.  HEGHEDUS FELICIA 
ED. TEHNOLOGICA - NECALIFICAT 

14.  DEMIAN R. TIBERIU 
ED. FIZICA I 90 

15.  OLĂNESCU DIANA 
DESEN II 90 

16.  ARDELEAN ADELA 
BILOGIE I 90 

17.  BOTIS G. GEORGE 
ED. FIZICA -DIRIG. VII I 90 

18.  INDRECAN – VĂLEAN ANDREEA 
PROF. INV. PRIMAR DEF 90 

19.  GURZĂU RALUCA 
PROF. INV. PRIMAR I 90 

20.  CHIRA MARIA PROF. INV. PRIMAR PENS. I PENSIONAR PLO 

21.  CONTRAȘ RACHILA 
INVATATOR I 90 

22.  PRODAN FELICIA 
PROF. INV. PRIMAR I 134 

23.  COSMA I. MARIA 
PROF. INV. PRIMAR I 90 

24.  LUPAŞ MONA INES 
PROF. INV. PRIMAR I 90 

25.  GROZA ADRIANA 
CONSILIER ŞCOLAR I TIT. LA CJRAE 

26.  TAUT IULIAN 
ED.FIZICĂ-DIRIG.VII I 120 

27.  SOLIDUM REKA  
LB ENGLEZA II RESTR. DE 

ACTIV.NESOLU. 

28.  BLAGA IOAN PETRE 
PROF.INV.PRIMAR I 123 

29.  BARTA CATALINA 
INVATATOR DEF 90 

30.  NICOARĂ BIANCA  
PROF.INV.PRIMAR II 90 

31.  ȘANDOR MONICA 
PROF.INV.PRIMAR DEF 90 

32.  MUTU-MACELAR LIVIU ALIN 
RELIGIE PENTICOST. I  

 
 

 

 

 

 

 

 



IV.    Activitatea comisiilor și a colectivelor de catedră 

 

IV.1. Comisii cu caracter permanent 
 

 1.   Comisia metodica ,,Limbă şi comunicare ” 
 

Puncte tari: 

 În cadrul comisiei metodice, au fost dezbătute materialele primite la Consfătuiri;  

 La Consfătuiri, doamna profesoară Coca Nicoleta a fost votată de colegi să facă parte din Consiliul Consultativ al disciplinei; 

 De asemenea, doamna profesoară Coca se numără printre metodiştii în specialitate ai ISJ Sălaj; 

 În cadrul comisiei metodice, au avut loc discuţii asupra direcţiilor prioritare de acţiune în predarea limbii şi literaturii române 

pentru anul şcolar 2019/ 2020; 

 Membrii comisiei au studiat noua programă şcolară la clasa a VII-a; 

 Documentele de proiectare şi planificare au fost corect întocmite de către toţi membrii comisiei şi au reflectat conţinutul 

programelor şcolare; 

 Au fost adaptate şi personalizate planificările calendaristice, după modelul oferit de MEN şi în funcţie de manualul ales; 

 Membrii comisiei metodice au elaborat şi aplicat testele predictive, pe baza modelelor elaborate de CNEE; 

 Au fost interpretate rezultatele testelor iniţiale, întocmindu-se un plan de măsuri ameliorative; 

 Proba de evaluare semestrială la clasa a VIII-a a fost concepută după structura de examen, timpul de lucru fiind de două ore; 

 Eleva Şerban Denisa (clasa a VI-a B), Bălănean Iris şi Boca Bianca (clasa a VIII-a A)   s-au calificat la concursul de limba 

română, propus de Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj; 



 Doamna profesoară Coca Nicoleta a făcut parte din Comisia de evaluare a Olimpiadei de Limbă şi literatură română pentru 

şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale (etapa locală), desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău 

(14.12.2019); 

 În cadrul orelor de limbi moderne, tehnicile de predare, obiectivele operaţionale şi conţinuturile au fost stabilite în concordanţă 

cu nivelul elevilor; 

 Evaluarea elevilor s-a realizat periodic şi a vizat compartimentele limbii (vocabular şi gramatică), precum şi nivelul atins de 

elevi în comunicarea orală şi scrisă; 

 S-au folosit metode de predare comunicativă: munca în perechi, munca în grup, munca individuală, folosirea dicţionarului, 

ceea ce face ca lecţiile să fie eficiente; 

 Caietele de teme au fost verificate periodic; 

 S-a observat existenţa unui progres şcolar pe parcursul semestrului; 

 S-a organizat petrecerea Culorile toamnei (Coca Nicoleta, Brumar Simona). 

 

Puncte slabe: 

 Nu s-a reuşit organizarea unei simulări interne. 

 

 

    2.   Comisia metodica  ,,Matematică şi ştiinţe” 
 

Semestrul I, An şcolar 2019-2020 



 

I. CURRICULUM 

1) Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ 

Realizări:  

- Completarea mapei profesorului; 

- Întocmirea planificărilor pentru întregul an şcolar (utilizând şi modelele postate pe site-ul M.E.N.); 

- Studierea notelor metodologice şi a recomandărilor M.E.N. în ceea ce priveşte testele iniţiale din acest an 

şcolar; 

- Elaborarea unor teste iniţiale la fiecare clasă în parte; 

2) Selectarea manualelor şcolare pentru toate clasele 

Realizări: 

-Selectarea şi distribuirea manualelor tuturor elevilor 

Nerealizări: 

-Elevii de clasa a VII-a nu au avut manual decât la finalul semestrului 

 

II. MANAGEMENT 

1) Planificarea procesului de predare-învăţare 

Realizări: 

- Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare; 

- Planificarea tezelor pe semestrul I la disciplina Matematică ţinând seama de recomandările M.E.N.; 

- Organizarea Cercului de matematică de către prof. Coma Dorin 

- Organizarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor claselor a VIII-a în vederea Evaluării Naţionale; 

2) Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clasă 

Realizări: 

- Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din semestrul I; 

- Organizarea și desfășurarea Testului inițial la clasa a V-a cu subiect unic propus de ISJ Sălaj; 



- Dozarea temelor; 

- Realizarea temelor de sinteză; 

- Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente 

 

3) Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor 

Realizări: 

- Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la elevi 

Nerealizări: 

- Verificarea permanentă a temelor aplicate elevilor; 

III. RESURSE UMANE 

1) Participarea la Cercul pedagogic al profesorilor de matematică din Centrul metodic II – Zalău la Şcoala Gimnazială 

Agrij; 

2) Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională şi pentru olimpiade şi concursurile şcolare 

Realizări: 

- Desfăşurarea de activităţi de pregătire în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare la Matematică. 

 

 

3.   Comisia  ,,C.E.A.C.” 

 
PUNCTE TARI: 

 

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară; 

 centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii 

procesului instructiv-educativ din şcoală; 

 întocmirea Raportului Anual de Evaluare Internă a calităţii pentru anul şcolar 2018-2019 la termenul stabilit; 



 

PUNCTE SLABE: 

 

 nerealizarea mai multor interasistenţe 

 dosarul CEAC nu este în forma cea mai completă. 

 

 

4.    Comisia privind formarea continuă 
 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice faţă de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor cadre didactice  

- suportul direcţiunii şcolii in vederea participării la cursuri de formare / perfecţionare in ţară şi străinătate 

 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare personală 

OPORTUNITĂŢI 

- oferta variată a CCD şi a altor furnizori de formare 

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc 

 

AMENINŢĂRI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii anteriori 

5.    Comisia învățătorilor 
 

 



În primul semestru al anului şcolar 2019-2020, Comisia metodică a învăţătorilor a desfăţurat toate activităţile propuse, în fiecare 

lună. Astfel: 

 în luna septembrie membrii comisiei au întocmit planificarea activitățior comisiei;  

 în octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, învăţătorii  au realizat, fiecare la clasa sa, caietul de leadership si misiunea 

clasei ;  

 în octombrie, d-nele înv. Ines Lupaș  și Rachila Contraș au  prezentat, în cadrul unei mese rotunde, Profilul absolventului de 

clasa a IV-a, așa cum se urmărește  în cadrul noului Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti 

 în 8 noiembrie, d-na înv. Cosma Maria  a susținut o lecție deschisă la clasa a III-a A cu tema Rezolvarea si compunerea de 

probleme  și a prezentat referatul  Dezvoltarea gândirii logice și creative prin rezolvarea și compunerea problemelor de 

matematică; 

 în decembrie am participat cu toții la activitatea Tradiții sălăjene, care s-a tinut la Școala Gimnaziala Chiejd. 

      Considerăm  că am atins toate obiectivele propuse .  

 

6.     Comisiei  ,,Om și societate” 

 
Puncte tari: 

-Activităţile propuse au fost realizate conform planificării; 

-Profesorii de istorie şi geografie s-au preocupat pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii tezelor. Majoritatea notelor 

obţinute au fost bune. 

-Au fost marcate evenimentele istorice şi religioase; 



-Doamna profesoara Puie Anca a susţinut o prezentare Power point de ziua Holocaustului 

-Doamna consilier şcolar Groza Adriana prezintă referatul cu tema “Relaţia părinte-elev-şcoală” 

-Doamna profesoară Man Liviana a suţinut în cadrul comisiei metodice “Om şi Societate” lecţia la clasa a V-a “de la regele 

David la împăratul Hristos” 

-Proiectul judeţean “Biserica, tinerii şi colindele”-25 elevi şi prof. Man Liviana-la biserica Sfȃnta Vineri 

-colinde la biserica “Pogorȃrea Sfȃntului Duh”,  în faţa părinţilor cls. V-prof. Man Liviana 

-Colinde de Crăciun la I.S.J., colinde la primărie, spovedanie de Crăciun-prof. Man Liviana 

-cls. V a oferit cadouri elevilor din cls. I si pregătitoare de la şcoala “George Coşbuc” Zalău 

-S-au dat olimpiadele şcolare pe şcoală. 

-1 decembrie 2019 cu un spectacol în sala festivă-Puie Anca 

- Puncte slabe: 

-O mai bună participare la concursuri extraşcolare. 

 

     7.     Comisia ,,ARTE, EDUCAȚIE FIZICĂ, TEHNOLOGII” 

În cadrul catedrei de Educație fizică: profesor Demian Tiberiu, profesor Botiș George și profesor Cuibuș Ionuț: 

PUNCTE TARI 

 a fost respectat planul managerial pe semestrul I, an școlar 2019-2020 planificării de specialitate; 

 conștientizarea  tuturor elevilor pentru prezentarea adeverințelor medicale pentru educație fizică și activități sportive; 

 avem o elevă scutită la educație fizică din întreg efectivul claselor I-VIII; 



 remedierea bazei sportive, realizarea marcajelor  terenului de handbal,  baschet, culoarului de aruncări cu mingea de oină, 

atletism,  porți  panouri baschet; 

 1 Octombrie – Ziua Sportului – angrenarea mai multor clase din ciclul primar și gimnazial în activități specifice dedicate acestei 

zile (peste 100 elevi); 

 organizarea campionatului de volei și a Cupei Porolissum – volei băieți și fete – 1 Decembrie; 

 efectuarea pregătirii  echipelor  reprezentative ale școlii  respectiv volei fete și băieți, minifotbal; 

 îndrumarea elevilor talentați spre cluburile sportive, asociațiile sportive din municipiu; 

 

PUNCTE SLABE 

 Insuficienta antrenare a elevilor din clasele primare pentru participarea în competiții organizate la acest nivel. 

 

Educatie tehnologica: Prof . Hegheduș Felicia 

 

PUNCTE TARI 

 

 Am selectat elevii pentru Olimpiada de Educație Tehnologică; 

 Am pregătit elevii pentru Olimpiada de Educație Tehnologică; 

 Am organizat Olimpiada de Educație Tehnologică faza pe școală; 

 Am efectuat cu elevii în cadrul orelor de Educație Tehnologică ecologizarea spațiului scolii. 

 Am participat la Târgul ”Petale-n vânt” cu clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a. 

 

PUNCTE SLABE  

 Trebuie să angrenez mai mult elevii în activități de Educație Tehnologică. 

 O mai bună conlucrare cu membrii comisiei. 

 

Educație muzicală: Prof. Coste Valeria 

 

PUNCTE TARI 

 



 5  Octombrie  ,,Ziua Educației ”-  

   -interpretarea unor cântece dedicate acestui eveniment (sala festivă) 

 1 Decembrie-Ziua Națională a României –cântece și poezii – (Școala Gimnazială ,,Porolissum”) 

 Concert de colinde- Restaurant Brilliant Parc - Zalău  

 Am plecat să colindăm-concert de colinde pe la diferite instituții: 

- Primăria Municipiului Zalău; 

 - Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice “TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE” 

 -Banca Transilvania 

 Concert de colinde- Biserica Sf.Ștefan,  

 Coordonator în Proiectul   International - “Tinerii din Europa în cautarea lui Hristos“ 

● Partener în proiectul    “Colinde,colinde “       

     ●  Participarea  la cursuri –“Prim -ajutor “ \ ARCI –Practica Incluziunii copiilor cu CES “  „Strategii eficiente de evaluare”-ISJ  

Sălaj 

 

 

PUNCTE SLABE  

 O mai buna conlucrare cu membrii comisiei. 

 

Educatie plastica : Prof. Olanescu Diana 

 

PUNCTE TARI 

●  În septembrie 2019, am realizat pe un carton cu dimensiunea de 1 m, un tabel cu orarul tuturor cadrelor didactice (profesorilor 

de la învăţământul primar cât şi al profesorilor de la învăţământul gimnazial, care funcţionează pe parcursul anului școlar 2019-2020, 

la Şcoala Gimnazială George Coşbuc din Ortelec). 

●Încadrul Proiectului Erasmus +, în luna octombrie 2019, am organizat cu un grup de 15 elevi din 4 țări diferite, un atelier de 

pictură realizat pe un sul lung de hârtie, tema de lucru fiind ,,Simboluri, tradiții și obiceiuri specifice țării noastre!,, 

     ●În noiembrie 2019, am expus în incinta şcolii, la panoul expoziţional de la parter, expoziţia depictură cu titlul ,,Noiembrie cu 

bucurie!” 



 ●În noiembrie 2019, am realizat o pictură pe perete la etajul II al Școlii ,,Porolissum,, Zalău,    pictură ce reprezintă un far de 

dimensiuni mari, acesta fiind simbolul reprezentativ al ECHIPEI FAR - ,,Leader in me,,. 

      ●În noiembrie 2019, am realizat la Școala Gimnazială ,,George Coșbuc,, din Ortelec, o expoziție de artă și un colț expozițional 

cu diferite produse naturale, expoziție realizată cu  ocazia sărbătorii ,,Săptămânii Mulțumirii!,,  

       ●În 16 noiembrie 2019, am participat la Conferința Internațională Arhitecții Educației,  Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 2019. 

 ●În decembrie 2019, am expus în incinta ŞcoliiGimnaziale ,,Porolissum”,, la panoul  expoziţional de la parter, expoziţia de pictură 

cu tema ,, O, ce veste minunată!”. 

     ●În decembrie 2019, am participat în calitate de membru din echipa de proiect al școlii, la Proiectul educațional de voluntariat și 

caritate PETALE-N VÂNT, ediția 2019-2020,   realizând cu elevii școlii ornamente de Crăciun, care ulterior au fost vândute în scop 

caritabil. 

    ●În decembrie 2019, am realizat un afiș cu simbolistică creștină, cu ocazia Târgului caritabil  ,,Dăruind, vei dobândi!,, desfășurat 

în sala festivă a ,,Școlii Porolissum,, acțiune susținută de  către membrii Clubului Impact,,Porolissum,, Zalău. 

 

PUNCTE SLABE  

 O mai bună conlucrare cu membrii comisiei. 

 

 

     8.     Comisia diriginților 
 

Puncte tari: 

 Diriginții au întocmit documente de proiectare în conformitate cu programele de consiliere și orientare în vigoare. 

 S-a dezbătut Regulamentul de ordine interioară al școlii, fiind apoi prelucrat la orele de dirigenţie şi la şedinţele cu părinţii. 

 Fiecare clasă şi-a stabilit anumite reguli de conduită, integrându-le în propriul regulament. 

 Diriginții s-au implicat în activitățile extrașcolare propuse de consilierul educativ. 



 De Ziua Educaţiei, unii diriginţi i-au întâmpinat pe elevi şi părinţi cu un surâs şi  

un călduros „Bună dimineaţa!”.  

 Am realizat Declaraţia de misiune a clasei, activitate în cadrul proiectului „Leader in Me”. 

 Începând cu data de 14.10.2019, am găzduit, preţ de o săptămână, oaspeţi de seamă în cadrul Proiectului Erasmus+, intitulat 

„Antrenează-ţi spiritul antreprenorial de la o vârstă fragedă". 

 Am învăţat să spunem „Mulţumesc!” celor care ne sunt aproape, prin activităţile derulate în cadrul Săptămânii Recunoştinţei. 

 S-au desfăşurat, în cadrul orelor de dirigenţie, unele activităţi de prevenire a consumului de droguri, a delicvenţei juvenile, a 

traficului de persoane.  

 Diriginţii s-au implicat în Proiectul „10 pentru Siguranţă!”, având invitaţi de la IPJ.  

 În cadrul Campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”, la orele de dirigenţie au fost 

abordate teme specifice. 

 Unii diriginţi s-au implicat în acţiuni de voluntariat, precum Proiectul „Petale-n vânt”, „Din suflet...pentru suflet”, pregătind, 

alături de copii, cadouri elevilor mai puţin norocoşi, de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” din Ortelec. 

 Elevii cu probleme disciplinare au fost monitorizaţi de către diriginți, care au efectuat vizite la domiciliu şi au informat părinții. 

 Menţionăm buna colaborare a diriginților cu consilierul școlar. 



 Au fost antrenaţi elevii şi profesorii diriginți de la clasele a VII-a și a VIII-a, părinții acestora, în activitatea de formare 

profesională, prin lectorate cu părinții. 

 Au fost implicaţi părinții în activitatea școlii, mai ales în activitățile extacurriculare. 

 S-a organizat petrecerea Culorile toamnei (Coca Nicoleta, Brumar Simona). 

 

Puncte slabe: 

 Semnalăm existenţa unui număr mare de absențe nemotivate, la nivelul ciclului gimnazial. 

 

 

     9.  Comisia pentru ,,FRECVENTA, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A           

ABANDONULUI ȘCOLAR” 
 

PUNCTE TARI 

● buna colaborare dintre membrii comisiei; 

● buna colaborare cu Poliția de Proximitate (ore deschise la diriginție și ori de câte ori a fost  nevoie susținute de colegii de la 

Poliția de Proximitate la clasele  a V-a, a VI-a); 

● verificarea periodică a cataloagelor în privința frecvenței școlare; 

● inexistența problemelor majore în ceea ce privește numărul mare de absențe nemotivate; 

● buna colaborare dintre diriginți și părinți; 

● asigurarea unui climat propice pentru combaterea absenteismului școlar (poarta închisă pe parcursul orelor de curs); 



● raportarea lunară a situației absențelor la nivelul fiecărei clase compartimentului secretariat.  

PUNCTE SLABE 

● lipsa de interes a unor părinți față de situația școlară a propriilor copii; 

● imposibilitatea monitorizării electronice de către părinti a situației școlare a elevilor (catalogul electronic). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  10.     Consilierul  educativ 
 

Puncte tari: 

 De Ziua Educaţiei, şcoala noastră a avut un meniu special. Amintim ingredientele necesare unei zile perfecte: 

 La micul dejun s-au servit un zâmbet şi o strângere de mână. Împreună cu doamna  

directoare şi câteva cadre didactice i-am întâmpinat pe elevi şi părinţi cu un surâs şi  

un călduros „Bună dimineaţa!”.  

  TOTAL ABSENTE/ELEV 

LUNA 

RAPORTATĂ 
TOTAL 

ELEVI 

Total 

absente 

Din care 

motivate 

Total 

absente/elev 

Din care 

motivate/elev 

Din care 

nemotivate/elev 

septembrie-19 471 370 139 0.78 0.29 0.49 

octombrie-19 470 2838 510 6.03 1.09 4.94 

noiembrie-19 468 2011 258 4.30 0.55 3.75 

decembrie-19 468 1182 160 2.53 0.34 2.19 



 Gustarea de la ora 10, din pauza mare, a constat într-o felie de joc în curtea şcolii şi cântece pudrate cu mişcare. Elevii şi 

dascălii şi-au amintit cu drag de parfumul anilor din copilărie, prinzându-se într-o horă a veseliei.  

 Nici prânzul nu s-a lăsat mai prejos, vrăjindu-i pe toţi cu o porţie uriaşă de glume, o prăjitură îmbrăcată într-un cuvânt şi 

activităţi în cadrul proiectului „Leader in Me”. Am realizat Declaraţia de misiune a clasei. 

 Începând cu data de 14.10.2019, am fost onoraţi să găzduim, preţ de o săptămână, oaspeţi de seamă în cadrul Proiectului Erasmus+, 

intitulat „Antrenează-ţi spiritul antreprenorial de la o vârstă fragedă". 

 Ne-au călcat pragul reprezentanţi (elevi şi profesori) din şcolile partenere: Private Umraniye Ugur Secondary School, Istanbul - 

Turcia, Sou „Georgi Karavelov”, Shivachevo – Bulgaria şi Scuola Media Statale „Giuseppe Mazzini”, Marsala – Italia. 

 Micii antreprenori au fost provocaţi să participe la câteva ateliere, exersându-şi abilităţile în domeniul artei. 

 Eu am condus o activitate, prin care am confecţionat semne de carte cu mesajul „Iubesc să citesc” în limbile musafirilor noştri. 

 De asemenea, i-am însoţit într-o excursie la Salina Turda şi Cluj-Napoca. 

 În altă ordine de idei, am încurajat echipa FAR a elevilor şcolii să se implice în organizarea unei petreceri cu tema „Culorile toamnei”. 

Astfel, într-o după-masă tomnatică, sala festivă a îmbrăcat culorile arămii ale anotimpului nostalgic. 

 În acest semestru, am pregătit documentele necesare avizării ediţiei a III-a a proiectului judeţean „Suflete drag, îţi mulţumim!”, înscris 

în CAEJ, precum şi raportul ediţiei anterioare. 



 Am învăţat să spunem „Mulţumesc!” celor care ne sunt aproape, prin activităţile derulate în cadrul Săptămânii Recunoştinţei. Le-am 

oferit copiilor ocazia să transmită colegilor/ profesorilor/ părinţilor gânduri de apreciere şi de mulţumire pentru strădania acestora. 

 În calitate de diriginte, am organizat întâlniri cu părinţii, spre crearea unor legături interumane strânse. Aceştia mi-au fost un sprijin 

real pentru pregătirea unei surprize colegilor consilieri educativi din Centrul Metodic Zalău, cu ocazia desfăşurării cercului pedagogic 

în şcoala noastră.  

 Tema cercului pedagogic a fost: Parteneriatul Şcoală – Familie – premisă a succesului şcolar. 

 În data de 2 decembrie 2019, la cercul pedagogic al Consilierilor educativi, coordonatori pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare, ne-au onorat cu prezenţa prof.dr. Rus Mădălina –Ioana, inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare şi dna 

Lesuţan Carmen, ofiţer de relaţii publice în cadrul Biroului Judeţean Anticorupţie Sălaj. 

 Am desfăşurat, în cadrul orelor de dirigenţie, unele activităţi de prevenire a consumului de droguri, a delicvenţei juvenile, a traficului 

de persoane. M-am implicat în Proiectul „10 pentru Siguranţă!”, având invitaţi de la IPJ.  

 În data de 04.11.2019, cu ocazia desfăşurării Campaniei „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”, 

la ora de dirigenţie am abordat tema „Neglijarea copiilor”. Am încurajat diriginţii să deruleze astfel de activităţi. 

 M-am implicat în acţiuni de voluntariat, precum Proiectul „Petale-n vânt”, „Din suflet...pentru suflet”. Elevii clasei mele au pregătit 

cadouri colegilor lor mai puţin norocoşi, de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” din Ortelec. 

 De asemenea, mi-am informat colegii în legătură cu emailurile primite de la ISJ.  



 M-am străduit să transmit, la timp, documentele cerute. 

Puncte slabe: 

 Consilierul educativ nu a reuşit să viziteze grădiniţele din împrejurimi. 

 

 

 11.    Comisia pentru curriculum 
 

         Puncte tari : 

- Asigurarea aplicării planului –cadru de învățământ și elaborarea ofertei curriculare pentru anul școlar următor  

- Elaborarea ofertei curriculare de opționale pentru anul școlar 2020-2021 

- Includerea noilor programe școlare , la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, în dosarul comisiei  

- Monitorizarea progresului școlar pe tot parcursul semestrului  

- Organizarea și desfășurarea programelor de pregătire suplimentară pentru concursurile și olimpiadele școlare  

- Desfășurarea consultațiilor în vederea pregătirii elevilor claselor a VIII-a pentru Evaluarea Națională 

- Implicarea în monitorizarea și derularea evaluărilor formative și a simulării examenului de Evaluare Națională 

- Coordonarea activității de încheiere a situațiilor școlare potrivit noilor regulamente elaborate de MEN și ROFUIP 

 

Puncte slabe : 

 

- Dezvoltarea locală de curriculum continuă să aibă în prim-plan resursele umane, alături de cele materiale existente în școală, 

înaintea intereselor elevilor și a părinților. 

    12.   Raportul Comisiei ,,S.N.A.C.”  



Domeniul activității Obiective specifice Unități de 

învățământ 

participante/pa

rteneri 

Acțiuni/ activități concrete: Timp/ 

Durata 

Strategii de 

realizare 

Rezultate obținute 

Festivitatea de 

început de an școlar-

parteneriat între 

școala și biserică 

Ajutorul lui Dumnezeu 

pentru noul anul școlar 

Biserica 

‘Pogorârea 

Duhului Sfânt” 

Participarea preotului paroh 

Nechita Claudiu la festivitatea 

de început de an scolar 

Septembrie 

2019 

Slujba 

religioasă 

 

Gândim verde pentru 

o planeta albastră 

Plantat/ semănat 

copaci 

 Elevii din clasa a IV-a B au 

semănat stejari și fagi în 

parculețul din fața școlii 

octombrie 

2019 - 2 ore 

Explicarea 

importanței 

copacilor pentru 

„sănătatea” 

planetei; munca 

fizică. 

Așteptăm să 

vedem răsărind 

copacii. 

Săptămâna legumelor 

și fructelor donate 

Conștientizarea 

importanței 

consumului de fructe și 

legume; 

donarea 

fructelor/legumelor 

către unii copii.  

31 de familii 

nevoiașe care 

au copii în 

Școala 

Gimnazială 

Porolissum și 

Școala George 

Coșbuc Zalău 

 

Elevii din toate clasele au adus 

la școala legume și fructe, cca 

145 kg legume și 130 kg fructe, 

care au fost donate familiilor 

nevoiase 

noiembrie 

2019 

Explicarea 

scopului 

activității, 

primirea 

fructelor și 

legumelor, 

donarea lor. 

Elevii școlii au fost 

bucuroși că au 

putut ajuta copiii 

din școala noastă 

care au o situație 

materială mai 

puțin fericită. 

5 decembrie – Ziua 

voluntariatului 

Dezvoltarea simțului 

artistic și a 

sentimentelor de 

empatie față de 

semenii aflați în 

situații dificile. 

 Elevii din toate clasele au 

confecționat felicitări și obiecte 

decorative pentru bradul de 

Crăciun care au fost vândute, 

iar banii au fost oferiți drept 

ajutor unor copii. 

2-13 

decembrie 

2019 

Ateliere de lucru 

si expoziție cu 

vânzare. 

Banii stranși au 

fost oferiți 

copiilor. 

Concert de colinde 

tradiționale la școală, 

biserică  și la alte 

instituții 

Păstrarea si 

perpetuarea tradițiilor 

Părinții/ 

familiile 

elevilor și 

cadrele 

didactice 

La toate clasele mici, precum și 

la câteva dintre clasele mari s-

au susținut serbări cu poezii și 

colinde, corul școlii a colindat 

mai multe instituții din oraș. 

decembrie 

2019 

Serbări/concert 

de colinde 

Copiii au primit 

cadouri. 



 

    13.   Comisia pentru ,,Orar,serviciul pe școală,regulamente” 
 

PUNCTE  TARI: 

      -Semestrul I a început cu orarul ajustat în concordanta cu specificul catedrelor în vigoare, modificările au fost anunţate elevilor la 

timp. 

      -Serviciul pe şcoală s-a desfăşurat iîn general în parametri normali, toţi colegii realizând responsabilitatea  acestei  îndatoriri. 

       -În mare parte, elevii cunosc  regulile de conduită  în scoală ,deci nu au fost semnalate  incidente deosebite. 

       -Au fost progrese şi în parteneriatul cu părinţii în sensul cunoaşterii de către elevi a  regulamentelor şcolare şi respectarea  

acestora. 

        -În acest semestru s-a constatat o îmbunătăţire a aplicării regulilor legate de pauza mare a elevilor. 

PUNCTE  SLABE: 

         -Sunt elevi ,cam aceiaşi care întârzie fie la prima oră, fie la alte ore. Profesorii în colaborare cu diriginţii ar trebui să se implice 

mai mult. 

         -Deşi nu sunt probleme mari în zonele de acces a elevilor, supravegherea nu a fost întotdeauna fermă şi eficientă. 

        -S-au înregistrat şi unele probleme de organizare în distribuirea cornului şi laptelui.   

 

Ajută-l pe Moș 

Crăciun 

Donații de haine, 

jucării și dulciuri 

pentru elevii din 

Școala George Cosbuc 

Scoala George 

Cosbuc 

Elevii din clasele V, VI-B, 

VIII-A, II B au adus cadouri pe 

care le-au dăruit copiilor din 

clasele pregătitoare - a VI-a. 

Decembrie 

2019 

Oferirea 

benevolă a 

cadourilor 

Elevii mai mari au 

fost bucuroși să 

dăruiască iar cei 

mici s-au bucurat 

de cadouri. 



    14.   Comisia pentru proiecte educaționale 

 

Puncte tari: 

-Activităţile propuse au fost realizate conform planificării; 

-Au fost marcate evenimentele prin panouri, expoziţii 

1.  Mobilitatea din Romȃnia- 13-19 octombrie 2019 

2.  Proiect Etwinning “Mens sana in corpora sano” 

 

- Puncte slabe: 

-O mai bună participare la concursuri extraşcolare. 

 

 

    15.    Comisia P.S.I. 

                   Pentru  anul şcolar 2019 -  2020, s-a constituit Comisia de apărare şi prevenire a situaţiilor de urgenţă astfel: 

- director prof. MORAR TAVI; 

- cadru tehnic P.S.I., prof.înv.primar : CONTRAȘ  RACHILA; 

- inspector SSM : INDRECAN VĂLEAN ANDREEA; 

- personalul de îngrijire. 

        Apărarea împotriva incendiilor  constituie o precupare permanentă a unităţii noastre, sens în care am acţionat pentru: 

 implementarea noilor prevederi legale; 



 îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al controalelor executate de organele administraţiei publice; 

 analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

 analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a personalului; 

 asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, am realizat prin plastifiere 

indicatoarele necesare în apărarea şi prevenireea incendiilor; 

 stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii astfel că in fiecare clasa există regulile P.S.I. şi măsurile de evacuare în 

caz de incendiu. 

 Am facut o demonstratie – simulare de incendiu, care s-a încheiat cu întocmirea unui proces-verbal; 

      Având în vedere noile prevederi legale, directorul unităţii, prof. AURELIA PAVEL împreună cu cadrul tehnic P.S.I., prof. 

CONTRAȘ  RACHILA  a emis actele de autoritate care stabilesc modul de organizare şi răspunderile în domeniul apărării 

împotriva incendiilor, astfel:  

- dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;  

- instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;  

- dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici şi grafice de instruire);  

- reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase 

specifice ( dacă este cazul);  

- convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare 

a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;  

- dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, 

conform legii;      

Pentru o bună colaborare cu persoanele autorizate în situaţii de urgenţă am încheiat un acord de parteneriat cu Detaşamentul de 

Pompieri Porolissum din Zalau, în cadrul Proiectului Educaţional  local “vreau să fiu pompier!”. În cadrul proiectului am desfăşurat 

activităţi pentru informarea şcolarilor şi a părinţilor la prevenirea şi stingerea incendiilor, formarea unor valori şi atitudii concentrate 

pe grija pentru viaţa personală şi a celor din jur. Pentru ca şcolarii să cunoască mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, 

pompierii de la Unitatea de Pompieri,Porolissum din Zalau au demonstrat cum salveaza oamenii în caz de incendiu, au coborat pe 

funie din cabinetul de fizică direct în curte. 



Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu pe perioada semestrului I am luat măsuri pentru prevenirea incendiilor, 

astfel: 

       - am realizat instruirea personalului didactic şi nedidactic în fieacre lună , în conformitate cu legislaţia în vigoare şi am  

completat fişele de instruire; 

           -  s-au executat periodic  exrciţii practice de alarmare, evacuare şi stingerea incendiilor; 

            - instalaţiile electrice au fost exploatate fără defecţiuni şi improvizaţii, corpurile de iluminat sunt prevăzute cu globuri de 

protecţie; 

        - în camera centralei termice nu s-au depozitat, chiar şi temporar, alte materiale şi produse care nu au incidenţă cu funcţionarea 

acestor spaţii;  

         - căile de acces, evacuare şi intervenţie au fost păstrate libere în permanenţă evitându-se  blocarea acestora cu mobilier, ambalaje 

şi diferite materiale; 

    - ambalajele şi reziduurile combustibile au fost evacuate ritmic evitându-se depozitarea acestora pe casele de scări, culoare        etc.; 

    -  au fost  respectate cu stricteţe procedura de lucru cu foc şi regulile privind fumatul; 

    Pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020 nu au fost incidente pe sectorul Situaţiilor de Urgenţă. 

 

 

16.   Comisia privind concursurile și olimpiadele școlare 
 

Pe parcursul semestrului I, an școlar 2019-2010, comisia și-a desfășurat activitatea conform planului managerial. Au fost 

realizate urmatoarele obiective: 

  -stabilirea componenţei comisiei; 

 -întocmirea planului managerial  al comisiei; 

 -întocmirea/reactualizarea procedurii generale pentru concursuri și olimpiade școlare; 

 -stabilirea sarcinilor şi a principalelor activităţi ale membrilor comisiei; 



- organizarea pentru participarea la diverse concursuri şi olimpiade şcolare, fiecare , exista un grafic cu zilele si orele în care cadrele 

didactice care au elevi la olimpiade susțin ore de pregătire. 

 

 În ceea ce priveşte managementul organizaţional am asigurat buna funcţionare a comisiei. La nivelul comisiei am întocmit, programul 

managerial pentru semestrul I și II, planul de măsuri pentru asigurarea/optimizarea rezultatelor la olimpiade și concursuri școlare.

  În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2019-2020, în urma studierii aprofundate a 

curriculum-ului şcolar, toţi membrii comisiei şi-au proiectat activitatea desfăşurată în conformitate cu programa şcolară în vigoare, 

căutând să coreleze conţinuturile de învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei şi ale programei Evaluării Naţionale  şi 

numărul de ore aferent.  

La începutul anului școlar am repartizat responsabilităţile fiecărui membru al comisiei, organizând activitatea semestrial şi anual. 

 Puncte tari:  

- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională, inclusiv managerială;  

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educaționale ; 

- buna colaborare a școlii cu toate compartimentele inspectoratului şcolar, cu alte unităţi şcolare şi  alte instituții. 

- iniţierea de  parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivel naţional şi internaţional; 

Puncte slabe: 

- cadru restrâns de resurse financiare  pentru motivarea cadrelor didactice; 

- înregistrarea unor cazuri de absenteism şi de abandon şcolar la elevi  (copii de etnie rroma); 

 - insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

Cadrele didactice dispun de conditii optime pentru o buna pregatire suplimentară a elevilor pentru obținerea de rezultate bune și foarte 

bune la olimpiade și concursuri școlare. 

 Concursuri și olimpiade școlare 

În semestrul I, an școlar 2019-2020, nu s-au desfășurat olimpiade si concursuri școlare.. 

 

  



17.   Comisia de acordare a burselor 
      

 Puncte tari:  

 Școala Gimnazială ,,Porolissum” Zalău 

Burse sociale Burse medicale / Burse orfani Burse navetă Bursă merit Bursă studiu 

8 17 9 9 9 

Școala Gimnazială ,,George Coșbuc” Zalău 

Burse sociale Burse medicale/orfani Burse navetă Bursă studiu 

33 7 6 0 

 

 cuantumul burselor s-a majorat incepand cu anul 2018 (bursele sociale 60 lei / lună; bursa de merit 150 lei / lună). 

 

   Puncte slabe : 

 

 au existat nemultumiri din partea parinţilor, privind cuantumul burselor.   

 

Recomandări: 

 

 Conştientizarea familiilor elevilor bursieri de riscul pierderii bursei în cazul nefrecventării cursurilor; 

 Legislaţia privitoare la acordarea burselor să fie cunoscută şi aplicată de către învăţătoare şi diriginţi. 

                                                                                                  
 

18.    Raport Comisia S.C.I.M 
 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Morar Tavi, în calitate de responsabil al 

comisiei SCIM, declar că Scoala Gimnaziala Porolissum Zalău  dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere 

http://idrept.ro/00068877.htm
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şi aplicare permit conducerii precum si Consiliului de Administratie, să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice 

gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, 

eficienţă şi economicitate.  

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control 

intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.  

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii 

acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menţionez următoarele:  

- Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, 

a fost actualizat;  

- Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate au fost actualizate;  

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni de perfecţionare 

profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost  actualizat la inceputul anului scolar;  

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept 

temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, 

deţinută în cadrul Scolii Gimnaziale Porolissum Zalău,. Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind 

întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului 

general al Guvernului  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.  

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că în anul 2019, sistemul de control intern/managerial al Scolii Gimnaziale 

Porolissum Zalău este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.  

In urma centralizarii datelor Chestionarelor de evaluare transmise de compartimentele de    specialitate   din   cadrul   Scolii 

Gimnaziale Porolissum Zalău   in   Situatia   sintetica   a rezultatelor autoevaluarii, intocmita de  Comisia  de monitorizare, coordonare 

si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii SCIM  se constata urmatoarele:   

• Exista difuzata si implementata procedura operationala "Etica. Integritate Acordare de consultanta si asistenta etica", in scopul 

implementarii Standardului 1 al Ordinului  si al definirii modalitatilor de promovare a valorilor etice si de integritate profesionala si 

personala a salariatilor Scolii Gimnaziale Porolissum Zalău  

• Salariatii au un nivel corespunzator de integritate profesionala si personala si sunt constienti de importanta activitatilor 

derulate, pe care le desfasoara in cadrul Scolii Gimnaziale Porolissum Zalău  



• Valorile etice fac parte din cultura Scolii Gimnaziale Porolissum si constituie un cod nescris, pe baza caruia sunt evaluate 

comportamentele. De asemenea, Scoala Gimnaziala Porolissum a elaborat Codul de etica si de conduita profesionala este aprobat de 

Consiliul de Administratie si adus la cunostinta personalului sub semnatura, iar acesta reprezinta un mijloc de comunicare uniforma 

a valorilor etice a tuturor salariatilor.  

• Fiecare  angajat  poate  sa   sesizeze  sefului   ierarhic  in   scris  sau  verbal, nerespectarea normelor de conduita de catre 

ceilalti angajaji ai Scolii Gimnaziale Porolissum.    

• Salariatii Scolii Gimnaziale Porolissum sunt liberi sa comunice preocuparile lor in materie de etica. Astfel, standardul nr. 1 a 

fost implementat.  

• Sarcinile de serviciu sunt prevazute in fisele posturilor si asigura indeplinirea obiectivelor generale si specifice ale institutiei. 

Sunt intocmite de seful structurilor, aprobate de conducator institutiei si aduse la cunostiinta salariatitor prin semnatura. Totodata, 

conducerea   se ingrijeste ca aceste sarcini sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si functionare al institutiei, la care sa  aiba  

acces  toti  salariatii.   Fisele   posturilor  se   intocmesc   pentru   toti   angajatii si se actualizeaza, ori de cate ori  necesitatile o cer. 

Compartimentul de specilitate gestioneaza fisele posturilor ale salariatilor. Regulamentul de organizare interna (ROI) a fost propus, 

dezbatut în comisiile metodice de la nivelul unitatii, avizat in Consiliul Profesoral , aprobat in Consiliul de Aministratie .  

• In cadrul  Scolii Gimnaziale Porolissum organigrama, numarul de posturi, statul de functii se aproba in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. Pentru anul 2019 a fost elaborat Planul anual de formare profesionala. Pana in prezent un procent foarte 

mic de cadre au participat la instruiri profesionala conform nevoilor de perfectionare indentificate anterior.   

• Delegarea de competente se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce sunt luate de persoanele delegate si de riscurile 

asociate acestor decizii. Asumarea responsabilitatii, de catre salariatul delegat, se confirma prin semnatura. Subdelegarea este 

posibila cu acordul directorului. Pentru Standardul 4 exista HCL aprobat, sunt realizate referate de aprovizionare care au la baza 

costul standard/elev.  Prin rectificarea bugetara in baza cerintelor de suplimentare/diminuare/virare de credite si prin actualizarea 

planului anual de management.    

• Este implementat standardul 8 al Ordinului privind Managementul Riscului. In acest sens exista elaborata, difuzata si 

implementata  Procedura de Sistem privind intocmirea registrul de riscuri.  Riscurile sunt identificate si definite in raport cu 

activitatile a caror realizare este afectata de materializarea riscurilor. In conformitate cu procedura "Managementul Riscului", toate 

riscurile identificate de catre compartimentele de specialitate au fost evaluate si s-au stabilit actiuni pentru minimizarea lor.  

• Sunt implementate standardele 13 al Ordinului privind comunicarea, corespondenta si arhivarea.    

• Este implementat standardul 1 privind semnalarea neregularitatilor. Este intocmita si difuzata procedura operationala de sistem 

privind semnalarea neregulilor in desfasurarea activitatilor PS-01.4 - Procedura de sistem privind semnalarea neregularitatilor.  In 



cazul semnalarii unor nereguli in indeplinirea sarcinilor de serviciu, directorul sesiseaza CA prin intermediul unui referat care 

convoaca Comisia de disciplina si/sau Comisia de etica. Evaluarea anula a performantelor profesionale sanctioneaza neindeplinirea 

sarcinilor de serviciu.   

• Este implementat standardul 2  al Ordinului privind separarea atributiilor. Separarea  atributiilor se realizeaza prin fisa postului, 

ROI si procedurile operationale realizate la nivelul institutiei.   

• Standardul 10 privind supravegherea este implementat. Personalul de conducere/coordonare a compartimentelor de 

specialitate din cadrul Scolii Gimnaziale Porolissum   are   obligatia   avizarii/luarii   la   cunostinta   a   tuturor documentelor 

intocmite de personalul din subordine.    

• Este implementat standardul 6 al Ordinului privind planificarea resurselor. Resursele umane sunt asigurate prin statul de functii 

si Organigrama, resursele financiare sunt prevazute in lege. Resursa materiala este asigurata.   

• Este implementat standardul 15 al Ordinului, republicat, privind verificarea si evaluarea controlului prin completarea Anexelor   

• In anul 2019 nu au fost concepute și aprobate nicio procedura operationala sau de sistem deoarece nu a fost nevoie.   

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si  prezentarea raportului asupra 

sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Codului 

controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.   

  

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca în anul 2019 sistemul de control  intern/managerial al Scolii Gimnaziale Porolissum 

este implementat conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial in proportie de 90%.  

  

 In perioada imediat urmatoare se continua implementarea tuturor standardelor.    
 

-  



 

 
 

 

 

 

                     ANALIZA SWOT – COMISIA PENTRU ASIGURAREA  SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL  

PUNCTE TARI  

- Sunt stabilite sarcinile de lucru pentru fiecare membru al comisiei; 

- Realizarea tuturor  procedurilor stabilite de către membrii comisiilor 

existente ; 

- Participarea activă a comisiei în evaluarea anuală a cadrelor didactice 

şi discutarea calificativelor ;. 

- Evaluarea activităţii la clasă prin intermediul fişelor  de asistenţă; 

-Existenţa unor auditori certificaţi  pe managementul calităţii care să 

realizeze activităţile de audit în domeniul calităţii din Şcoala 

Gimnazială Porolissum.  

PUNCTE SLABE  

Nu se cunoşte  rolul comisiei S.C.I.M  în rândul elevilor, 

părinţilor, partenerilor;  

- Unele activităţi din cadrul planului sunt în întârziere 

conform graficului stabilit anterior;  

Lipsa unui model  privind conţinutul  dosarului S.C.I.M. 

   

OPORTUNITĂŢI  

- site-ul ISJ-ului pentru consultare şi informare;  

- Colaborarea dintre membrii comisiei; - Dorinţa de perfecţionare a 

competenţelor impuse de al Ordinului 600/2018   

- Acces informaţional ;  

- Existenţa resurselor materiale;  

AMENINŢĂRI   

- lipsa propunerilor şi iniţiativelor personale ale cadrelor 

didactice pentru optimizarea procesului instructiv – 

educativ, privind calitatea în educaţie;  

-Toţi membrii comisiei sunt implicaţi şi în alte activităţi 

sau au şi alte sarcini unii fiind responsabili sau 

desfăşurându-şi activitatea la Şcoala Gimnazială George 

Coşbuc   

-Instituirea unei idei preconcepute şi anume aceea că 

această comisie este una care controlează şi 

sancţionează.     



 19.    Realizarea C.D.Ş-ului 

 
Puncte tari: 

 

 Respectarea metodologiei de selectare a CDŞ-ului, cu toate etapele prevăzute de regulamentele în vigoare; 

 Diluarea ideii de opțional prin permisivitatea MEN.  

 

Recomandări: 

 

 Programele de opţionale întocmite pentru anul şcolar următor să nu se suprapună peste programa disciplinelor;  

 Acolo unde este posibil, opționalele să se finalizeze prin activități practice: ex: Revista școlii, panouri, producții ale elevilor 

etc; 

 

 

 

 20.   Disciplina muncii 
 

     1.  Management 

 

Puncte tari : 

 

 Existenţa documentelor specifice activităţii manageriale; 

 Participarea echipei manageriale la cel puţin o activitate desfăşurată în cadrul comisiilor metodice pe arii curriculare precum şi 

la asistenţe; 

 

Puncte slabe : 

 

 Nerealizarea în totalitate a numărului de asistenţe prognozat; 

 Insuficienta monitorizare a activității desfășurată la școala structură ”George Coșbuc”. 



 

 21.   Completarea documentelor scolare (planificari, cataloage, carnete de elev, condici de prezență) 

 
Puncte tari : 

 

 Intocmirea planificarilor anuale și calendaristice pe unități de învățare; 

 Completarea în general corespunzătoare a cataloagelor; 

 Procurarea carnetelor de elev pentru clasele de început de ciclu; 

 Completarea de către învățătoare și diriginți a datelor personale în carnetele de elev; 

 Existența procedurii de completare a cataloagelor ; 

 Manipularea, în general corespunzatoare, a cataloagelor; 

 Completarea, în general corespunzătoare a condicilor. 

 

Puncte slabe: 

 

 Există discipline la care cadrul didactic nu trece notele în carnetul de elev; 

 

Recomandări: 

 

 Atenție la consemnarea notelor, mediilor şi a absenţelor; 

 Cadrele didactice vor semna pe ultima pagină a catalogului după încheierea situației școlare din luna iunie; 

 Vigilența învățătoarelor şi diriginților în a completa carnetele elevilor şi în a le prezenta spre vizare la direcţiune, în primele 

două săptămâni de şcoală ale semestrului I; 

 Standardizarea tuturor documentelor elaborate de către toate compartimentele din unitatea şcolară (antet, nr. De înregistrare 

rubricatură, asumarea documentului prin nume şi semnătură etc).  

 

22.   Respectarea atributiilor de serviciu. 

 

Puncte tari : 



 

 Respectarea programului de muncă şi, în general, şi a predării documentelor solicitate; 

 Desfăşurarea activităţilor propuse prin fişa postului. 

 Preocuparea dascălilor şcolii pentru dezvoltarea profesională, prin participarea la cursuri de formare. 

 

Puncte slabe : 

 

 Existenţa unor cadre didactice care întârzie să intre la ore de îndată ce se sună. 

 

Recomandări : 

 

 Responsabilul cu formarea continuă să informeze, la ședințele de analiză, situația creditelor acumulate de către cadrele 

didactice; 

 Diriginţii, alături de dascălii de serviciu să reamintească constant elevilor de serviciu pe şcoală precum şi a celor pe clase, 

atribuţiile stipulate în ROFUI; 

 Dascălii de serviciu la poartă vor veghea la ţinuta corespunzătoare a elevilor : păr prins, banderolă. 

 Elevii de serviciu pe şcoală îşi vor respecta atribuţiile, nu vor face comisioane pentru elevii claselor terminale și mai ales nu 

vor mâzgăli și adnota registrul; 

 În timpul celor 50 de minute de curs, cadrele didactice vor interzice elevilor părăsirea clasei precum şi mutarea lor de la locul 

stabilit de diriginte; 

 Reactualizarea şi afişarea, în fiecare clasă, a «Regulilor clasei noastre» prin menţionarea explicită a prevederilor legate de ţinută 

şi comportament; 

 Momentul organizatoric, la începutul fiecărei ore de curs, trebuie să însemne nu numai notarea absenţilor ci şi verificarea  

ţinutei elevilor şi a stării de curăţenie a clasei.  

 

 

23.   Raport privind activitatea bibliotecii_ 
 

Activitatea bibliotecii, în semestrul I, an şcolar 2019-2020, s-a desfăşurat astfel: 



 

Puncte tari: 

 

- Elevii claselor mici au avut o frecvență mare la biblioteca școlii 

- Atragerea de donaţie de carte – 16 volume de Eminescu 

- Proiect cu Biblioteca Judeţeană- Şcoala Ortelec, Lumea cărţilor-lume mea, înv. Anca Culciar 

- Am actualizat fişele de împrumut 

- Prezentarea bibliotecii la clasele CP 

- Reamenajrea sălii de lectură , întro sală nouă 

- Participarea cu colinda la alături de corul şcolii, prof. Coste Valera şi alte cadre didactice la Centrul de bătrâni din Zalău 

- Am participat la proiectul ,,Petale-n vânt” în calitate de voluntar 

 

 

 

Puncte slabe:      

- Dotarea sălii de lectură  la Porolissum cu calculatoare  

- Rafturi pentru depozitarea cărților.                                                                                       

 
 

 

24.  Raportul comisiei pentru asigurarea manualelor şcolare 

În anul şcolar 2019-2020 , sem. I comisia funcţionează în următoarea formulă: 

- prof.Belei Voicu ,responsabil comisie –gimnaziu 

- înv.Indreican Andreea, responsabil comisie –primar 

- bibliotecar Mureşan Camelia – responsabil comisie 



Activităţile s-au desfăşurat conform calendarului propus şi în strânsă legătură cu solicitările I.S.J. Sălaj. 

PUNCTE TARI : 

- Au fost întocmite statisticile anuale privind necesarul de manuale; 

- Au fost făcute comenzile la timp ,respectând procentele solicitate; 

- Au fost ridicate manualele de la depozitul de manuale; 

- Au fost distribuite manualele elevilor la începutul anului şcolar; 

 

PUNCTE SLABE: 

-   Există un număr redus de elevi care nu au primit toate manualele ; 

- Datorită faptului că se pot comanda  un număr de manuale egal cu nr. de elevi existenţi în SIIIR, odată cu venirea mai 

multor elevi noi în şcoală pe parcursul semestrului am întâmpinat greutatea de a oferi manuale elevilor noi veniţi, mai ales 

celor din clasele VI-VII. 

 

 

25.   Raport privind compartimentul contabilitate 
 

             Puncte tari: 

 

    În perioada analizată s-a avut în vedere folosirea cu chibzuinţă a fondurilor aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli şi s-au 

efectuat următoarele acţiuni: 



 ♦ s-au efectuat lucrări de investiții în vederea obținerii autorizaţiei ISU la Şcoala Gimnazială George Coşbuc în valoare de 

113.000 ron; 

♦ s-au achiziţionat rechizite pentru toți elevii școlilor Porolissum și Geroge Coşbuc în valoare de 30.617 ron ; 

♦ înlocuirea robinetelor defecte și capacelor de WC rupte. 

 ♦ dotarea sălilor de clasă cu 2 laptopuri, 2 videoproiectoare, 2 ecrane de proiecţtie  şi 2 suporturi pentru videoproiectoare 

(clasele a VIII-a A și a VIII- B); 

 ♦ dotarea unei săli de clasă cu mobilier - Clasa a VI-a A; 

 ♦ s-a achiziţionat 1 tablă magnetică la clasa a II-a A ; 

 ♦ s-a achiziţionat hard extern pentru compartimentul contabilitate; 

 

 Am întocmit statele de plată lunar în programul EDUSAL. 

 Încasarea veniturilor proprii din contractele încheiate şi virarea sumei de 50% în contul Primăriei Zalău.  

 S-a completat baza de date pentru monitorizarea consumurilor energetice aferente clădirilor atât pentru Şcoala Gimnazială 

Porolissum cât şi pentru Şcoala Gimnazială George Coşbuc. 

 În conformitate cu preverile Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor s-a elaborat planul de măsuri privind 

colectarea selectivă a deşeurilor şi s-a condus la zi a registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv. 

 Înregistarea în contabilitatea sintetică şi analitică, întocmirea balanţeleor sintetice şi analitice buget local, buget de stat şi 

venituri proprii. 

 Întocmirea ordonanţărilor,  angajamentelor bugetare şi legale şi listarea acestora.  

Introducerea bugetelor în sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi introducerea angajamentelor, în aplicaţia CAB, 

zilnic. 

Întocmire ordine plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli materiale şi servicii- permanent ; 

  Situaţiile solicitate au fost întocmite corect şi predate la termen.  

 Personalul administrativ s-a preocupat de procurarea materialelor de dezinfectare şi igienizare a şcolii dar şi a materialelor de 

întreţinere. 



 Reparaţiile enumerate în continuare au fost realizate de către muncitorul de întreţinere ajutat de paznici şi îngrijitoarele de 

curăţenie: 

 ♦ reparaţii şi igienizări la grupurile sanitare din şcoală; 

 

 

 

Puncte slabe: 

           Nu s-a reuşit cu toare eforturile încasarea la zi a chiriei de la locatarul Sc Tehno-Print Srl şi nici închirierea celui de al doilea 

spaţiu rămas liber. 

Nu se reuşeşte întotdeauna, menţinerea  curăţeniei şi ordinei în toate clasele şi spaţiile şcolii, datorită personalului insuficient 

comparativ cu suprafaţa existentă.         

 

 

26.  Raport de activitatea  analistului  programator 
           

          Puncte tari: 

 

- Gestionarea şi verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare şi asigurarea utilizării în 

bune condiţii a acesteia. 

- Înteţinerea şi administrarea reţelei Internet a şcolii. 

- Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

- Participarea la activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unităţii. 

- Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor desfăşurate în laboratorul AEL 

sau în oricare alt  laborator de informatică. 

- Utilizarea  şi gestionarea  eficientă a  resurselor puse la dispoziţia postului. 

-  Participarea la activităţi extracurriculare precum şi participarea la acţiuni de voluntariat 

-  Comunicare permanentă cu elevii şcolii, personalul școlii, conducerea manageriala. 

-  Folosirea feed-back-ului furnizat de elevi/cadre/manageri pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii. 



- Relaţionarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor 

de calcul, relaţionarea cu providerul de Internet. 

- Consilierea părinţilor rromi 

- Eliberarea adeverințelor 

- Respectarea termenelor la măr, corn şi lapte, (ISJ, Cons. Judeţean) 

- Transmitere la termen a situaţiei privind absenţele/lună/an 

- Transmitere la termen situaţiile privind alocaţiile 

- SC-urile de început de an/sem I/sem.II/ sfârșit de an 

- Evidența elevilor pe clase, completare în SIIIR. 

- Completarea registrului matricol ori de câte ori e nevoie 

- Completarea registrului de evidenţă (alb) 

- Completarea condicii de prezență 

- Evidența orelor în laboratoarele de informatică 

- Laminarea documentelor solicitate (diplome, articole, poze, etc) 

- Colectarea documentelor cerute de d-na director (procese verbale, CDȘ-uri, Înştiinţări, etc) 

- Realizarea diferitelor tabele/machete cerute de d-na director. 

- Suplinirea cadrelor didactice la nevoie. 

 

- Xerox la diferite documente, cărţi, fişe etc. 

- Rezolvarea fișelor PSI și SSM. 

- Postare pe FB a diferitelor activități. 

- Postare pe site-ul școlii a diferitelor documente şi activităţi. 

- Întocmirea diferitelor adrese date de domnii directori. 

- Redactarea orarului școlii. 

- Documente pentru Transurbis privind abonamentele la elevi. 

- Documente CES, plata elevilor privind elevii cu CES , bursă şi handicap. 

- Materiale pentru cerc pedagogic (Consilier educativ-Coca Nicoleta)- 50 dosare, protocol 

- Machetele de corn , lapte şi măr (avize, recepții, procese verbale, Anexa 4 lunar, nr. beneficiari lunar, pe sem.I) 

- Eliberare foi matricole, adeverinţe 

- Asistență Protecția Copilului 



- Am ajutat pe d-l prof. Măcelar Liviu la acordarea cadourilor de Crăciun (tabele și împărțirea cadourilor-Coşbuc) 

- Pregătirea laboratorului de informatică pt. chestionare alături de d-na Groza Adriana 

- Diferite documente şcolare, procese verbale, înştiinţări 

- Actualizarea etichetelor pe uşi Coşbuc-Porolissum 

- Situaţie privind părinţii plecaţi în străinătate 

- Postare pe facebook a tuturor activităţilor de pe sem. I 

- Grafic temperatură şi termogramă în sala de Corn şi Lapte 

- Instalare de Windows în cele 2 laboratoare ori de câte ori a fost nevoie 

- Tabele pe clase la fiecare învăţător şi diriginte pentru absenţele lunare 

- Acord pentru fotografie 

- Instalare imprimantă nouă la Coşbuc 

- Tabel serviciul pe şcoală 

- Procese verbale la laboratoarele de chimie-fizică-informatică 

- Condica cadrelor didactice 

- Email 

- Fişă evidenţe ore la laboratorul de chimie-fizică-informatică 

- Pregătirea tehnică-activitate cu Poliţia 

- Pliantul şcolii pentru grădiniţe 

- Colaborare cu d-l Bărburaş de la Primărie în legătură cu alocaţiile de sprijin 

- Asistenţă tehnică la Contraş Lucia, Lupaş Ines, Mureşan Camelia, Culciar Anca, Indrecan Vălean Andreea, imprimantă 

direcţiune Porolissum, imprimantă Coşbuc etc. 

- Documente-xerox 

- Completare chestionare PSI, SSM 

- Nr. matricol la elevii de clasa pregătitoare - elevii noi veniţi 

- Planificarea şedinţelor cu părinţii pe sem. I + sem.II 

- Completarea matricolei cu toate datele personale ale elevilor + registrul de evidenţă 

- Eliberare foi matricole, căutare în arhivă ori de câte ori a fost nevoie 

- SC de început de an, situaţie transfer elevi de consemnat în registrul matricol 

- Documente director adjunct 

- Machetă absenţe, în fiecare lună 



- Machetă alocaţie de sprijin 

- Contoare în fiecare vineri de la apă şi gaz, şcoală şi sala de sport de la Coşbuc 

- Actualizarea documentelor de la panoul OSP, Porolissum-Coşbuc 

- Actualizare documente Evaluare Naţională 2020 

- Organigrama şcolii 2019-2020 

- Machetă orarul şcolii sem. I 

- Fişa pe discipline la d-l Belei Voicu 

- Creare cont administrare FB pentru Maria Gavrilă 

- Diferite situaţii şi machete  cu rromii 

- Completarea limbilor străine pentru  fiecare elev în SIIIR 

- Tabel clase navetişti 

- Pregătirea laboratorului de informatică pentru activitatea d-nei Groza Adriana – chestionare on-line, Porolissum+Coşbuc 

- Colectare date pentru raportul de activitate , sem. II a directorilor 

- PPT directori pentru şedinţă 

- Pregătirea aparaturii tehnice pentru fiecare şedinţă a consiliului profesoral 

- Consiliere dosare CES de plată, anexe, declaraţii 

- Instalare AEL pe fiecare computer şi notebook la cele 2 şcoli ori de câte ori era necesar 

- Actualizarea site-ului şcolii ori de câte ori era necesar 

- Pregătirea la boratorului de informatică pentru activitatea Jaromânia 

- Acordare bani de CES, burse şi handicap 

- Comanda de manuale alături de Mureşan Camelia 

- Colaborare cu d-na Brumar Simona la proiectul ,,Culorile toamnei” 

- Eliberarea totală a arhivei pentru zugrăvit, aranjarea identică a arhivei cu toate documentele la locul lor 

- Tabel participanţi la TEDx Young la Cluj-Napoca, prof. Morar Tavi 

- Participarea la colectarea legumelor şi fructelor pentru cei nevoiaşi, săptămâna ,,Legume-fructe” 

- Pontaj lunar la corn 

- Participare la proiectul ,,Petale-n vânt” – 2 zile pe săptămână 

- Situaţie rechizite alături de Mureşan Camelia 

- Colaborare cu Papirus – cartuş imprimante 

- Reactivare domeniu site-ul şcolii 



- Instalare Office ori de câte ori a fost nevoie 

- Planificare cu elevii amânaţi, corigenţi şi nota scăzută la purtare sem. I 

  

27.  Raport de activitate  compartimentul secretariat 
 

 Activitatea compartimentului secretariat al semestrului I a anului şcolar 2019-2020, s-a desfăşurat în bune condiții.  

  Puncte tari:  

- întocmirea dosarelor personale a tuturor cadrelor didactice noi;  

- întocmirea şi aplicarea procedurilor operaţionale specifice compartimentului secretariat; 

- întocmirea Planului Managerial pentru anul şcolar 2019-2020;  

-  înscrierea elevilor clasei pregătitoare, precum și a celor nou veniți în unitatea noastră, în documentele şcolare, conform 

legislației în vigoare; 

- depunerea documentelor pentru echivalarea studiilor a 4 elevi veniţi din străinătate, la Inspectoratul Școlar județean Sălaj; 

- introducerea și asocierea în formațiuni de studiu, a tuturor elevilor unității precum și a școlii structură, în SIIIR la termenul 

stabilit de MEN;  

- s-a actualizat baza de date SIIIR cu elevi nou veniți în școală; 

- au fost preluate si prelucrate dosarele de burse precum și cele pentru rechizite,  conform reglementărilor legale în vigoare, 

la începutul semestrului I; 

- au fost introduse în SIIIR situaţiile statistice de sfârsit de an şcolar 2018-2019 și  cele de început de an şcolar 2019-2020, 

precum și pe site-ul Centrului Național de Statistică ; 

- s-au întocmit  statele de funcţii pentru anul şcolar 2019-2020 atât pentru unitatea noastră cât şi pentru şcoala structură; 

- completarea şi transmiterea în termen a aplicaţiei REVISAL către ITM privind evidenţa tuturor salariaţilor unităţii noastre 

; 

- au fost întocmite fișele de încadrare pentru fiecare persoană din unitate ; 

- întocmirea proiectului de şcolarizare pentru anul școlar 2020-2021 şi completarea acestuia în aplicația informatică SIIIR; 



- întocmirea la timp a situaţiilor statistice de sfârşit de semestru în ceea ce priveşte situaţia şcolară şi mişcările de elevi 

precum şi alte situaţii solicitate de ISJ sau alte instituţii; 

- întocmirea listelor și completarea dosarelor de înscriere la gradele didactice; 

- s-a actualizat baza de date a profesorilor, pe discipline; 

   

 

Puncte slabe : 

 - gestionarea aplicaţiei SIIIR precum și a altor aplicaţii informatice în care se lucrează,  sunt îngreunate datorită termenelor 

strânse .    

 

28.   Comisia de arhivare 
 

 Puncte tari : 

- arhiva unităţii este organizată în conformitate cu prevederile arhivistice;  

-  s-a facut selecţia și inventarierea arhivei.  

- s-au arhivat documentele de la compartimentul direcţiune, secretariat, contabilitate.  

-  a fost întocmit și aprobat Nomenclatorul Arhivistic; 

 

Puncte slabe : 

  - în urma controlului de la Arhivele Naționale s-a recomandat participarea la un curs de Arhivar. 

 

 

RECOMANDĂRI  GENERALE  PENTRU ACTIVITATEA  TUTUROR COMISIILOR  ŞI  COMPARTIMENTELOR: 

 

 Completarea standardizată a portofoliilor individuale ale fiecărui cadru didactic cu elementele de noutate; 

 Respectarea acţiunilor şi activităţilor propuse prin planul managerial; 

 Activităţi demonstrative la fiecare din comisiile pe arii curriculare şi evitarea desfăşurării acestora la sfârşitul semestrului II; 



 Rapoartele semestriale să fie coroborate cu acţiunile şi activităţile propuse în planurile manageriale; 

 O foarte bună interrelaţionare între membrii întregului personal al şcolii. 

 

V    Activitatea cu părinţii 
 

Puncte tari: 

 

 Constituirea comitetelor de parinti pe clase în ședințele cu părinții realizate la începutul anului școlar, conform noilor prevederi 

din ROFUI; 

 Alegerea Consiliului Reprezentativ al Părinților în Adunarea Generală a Comitetelor de părinţi din fiecare clasă; 

 Contribuția benevolă a părinţilor, cu fonduri bănești, destinate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a școlii;  

 Existenţa în contul Asociaţiei personalului şi a părinţilor elevilor, din unitatea noastră a sumei de _________ lei, proveniţi din 

direcţionarea procentului de 2% din veniturile angajaţilor doritori;  

 Din lista de priorităţi pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi în situaţii nou survenite, din fondul Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor şi din alte fonduri, s-au realizat următoarele: 

 Automatizarea părții de acces din str.Porolissum 

Puncte slabe: 

 

-  

Recomandări: 

 

 Menţinerea unei strânse legături cu şcoala prin respectarea ROFUI, a Regulamentului Intern- secţiunea părinţi, precum şi a orei 

săptămânale de întâlnire a învăţătoarelor şi diriginţilor cu părinţii, existente la fiecare clasă; 

 Direcţionarea fondului de 2% de către părinţii doritori, către Asociaţia dascălilor şi a părinţilor elevilor din unitatea noastră; 

 O supraveghere mai atentă a activităţii de învăţare acasă, precum şi a timpului liber al copiilor; 

 Pe perioada pauzelor, elevii sunt protejaţi prin închiderea porţii, iar hrana suplimentară, pe lângă lapte și corn  să le fie asigurată 

înainte de începerea cursurilor, pe cât posibil prin pacheţelul tradiţional de acasă; 

 Implicarea părinţilor în elaborarea orarului activităţilor şi în derularea lor din cadrul săptămânii «Școala altfel - Să ştii mai 

multe, să fii mai bun !»  din perioada 30 martie-3 aprilie   2020;  



 

 

VĂ MULȚUMESC ! 

 

Prezentat în Consilul Profesoral din data de  _____februarie  2020 și validat în Consiliul de Administrație din data de         

______februarie 2020 

 

 

 

Director, 

Prof. AURELIA   PAVEL 
 


