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școlar, mediul fizic, curriculum și relația profesori-elevi-comunitate (Managementul calității); 

II.3. Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială prin validarea și recunoașterea 

educației non-formale și informale (Educația complementară); 
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VI. ȚINTE  STRATEGICE 

 

VII. OPȚIUNI STRATEGICE 

 

VIII. REALIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

 

IX. NIVELUL OPERAȚIONAL (ANEXE) 

 

 
I. CONTEXTUL NAŢIONAL AL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL DIN ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA 

DEZIDERATELOR  EUROPENE  PENTRU  PERIOADA  2015-2020 

 

Europa 2020 reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii ani. Într-o lume aflată în 

permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se 

sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de 

productivitate şi de coeziune socială. Pentru educaţie şi învăţământ, la nivelul Ministerului Educaţiei Naționale, au fost elaborate 

trei strategii: 

I.1. Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii (PTŞ) 

Părăsirea timpurie a şcolii este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au 

finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) şi care nu mai urmează nici o altă formă de şcolarizare sau 

formare profesională. În ultimii zece ani, rata de părăsire timpurie a şcolii în România a scăzut constant şi România şi-a propus să 

atingă ţinta de 11,3% în 2020. Rata naţională de părăsire timpurie a şcolii a fost de 17,3% în 2013, plasând România în urma a 

numai patru ţări cu rate mai mari: Italia, Portugalia, Spania şi Malta 

În contextul declinului rapid al populaţiei, părăsirea timpurie a şcolii va compromite perspectivele de creştere pe viitor ale 

României. 
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O ţară a cărei rată de părăsire timpurie a şcolii este ridicată se va confrunta cu probleme legate de forţa de muncă şi şomaj, 

de coeziune socială şi de competitivitate în general. Reducerea părăsirii timpurii a şcolii este esenţială pentru atingerea mai 

multor obiective europene şi naţionale cheie. 

Este important să fie luate în considerare obiectivele identificate de strategia Europa 2020: 

Creştere inteligentă,prin îmbunătăţirea nivelurilor de educaţie şi formare; 

Creştere incluzivă, prin sublinierea părăsirii timpurii a şcolii ca factor de risc major pentru şomaj, sărăcie şi excluziune 

socială. 

I.2. Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii (ÎPV) 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelând învăţarea şi 

competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte non-formale şi informale, în special la 

locul de muncă. Acesta reflectă un concept de învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Deşi conceptul s-a modificat de-a lungul 

timpului, raţionamentul de bază rămâne acelaşi: oamenii trebuie să îşi actualizeze cunoştinţele şi competenţele, ca indivizi, 

cetăţeni şi angajaţi. Acest lucru este esenţial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii globale, a cunoaşterii 

bazate pe tehnologie şi pentru a promova integrarea socială şi participarea la o societate democratică. 

 Tendinţele demografice şi de migraţie sprijină nevoia de a extinde oportunităţile pentru învăţare pe tot parcursul vieţii în 

România. Îmbătrânirea populaţiei şi emigrarea au condus la declinul populaţiei cu vârstă de muncă din România, acestea 

reprezentând o uriaşă provocare pentru susţinerea creşterii economice pe termen lung. Între 1990 şi 2011, populaţia totală a 

României a scăzut semnificativ, de la 23,2 milioane la aproximativ 19.9 milioane. În plus, se estimează că peste două milioane de 

oameni activi (25% din forţa de muncă) au emigrat în căutarea unor oportunităţi de muncă mai bune în Europa sau în alte părţi 

ale lumii. 

Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii este, de asemenea, esenţială pentru a realiza o serie de obiective europene şi 

naţionale cheie. Trebuie abordate obiectivele identificate în Strategia Europa 2020: 

 creştere inteligentă,prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi formare profesională;  

 creştere incluzivă,prin accentuarea învăţării pe tot parcursul vieţii în vederea reducerii şomajului, sărăciei şi excluziunii 

sociale; 

 creştere durabilă,prin accentuarea utilizării eficiente a resurselor şi a competitivităţii prin învăţare pe tot parcursul vieţii. 
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Doar 1,6% din adulţii (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) din România au participat la învăţare pe tot parcursul vieţii, 

comparativ cu media UE de 8,9%, în 2011.În perioada 2007-2013, rata de participare a adulţilor la învăţarea pe tot parcursul 

vieţii a crescut uşor, de la 1,3% la 1,8%. Obiectivul naţional al României pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii este de a creşte 

participarea la 10% până în 2020. Cu toate acestea, decalajul dintre rata actuală şi ţinta pentru 2020 este semnificativ şi chiar 

mai mare comparativ cu ţinta Uniunii Europene de 15%. 

Această strategie de învăţarea petot parcursul vieţii propune trei piloni strategici care includ acţiuni de coordonare, 

finanţare şi reglementare pentrua depăşi constrângerile cu care se confruntă învăţării pe tot parcursul vieţii. Obiectivele acestei 

strategii sunt: 

 de a creşte participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

 de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de învăţământ şi formare profesională pentru piaţa muncii. 

În conformitate cu obiectivul UE, principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel puţin 10% din 

populaţia adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii.Aceste 

obiective sunt acoperite de cei trei piloni strategici: 

 acces şi stimulente pentru participare; 

 calitate şi relevanţă; 

 parteneriate pentru o mai bună informare. 

I.3. Strategia naţională pentru învăţământul terţiar 

Strategia se corelează cu abordările Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 şi are în vedere identificarea 

nevoilor privind competenţele, în vederea unei treceri treptate către o economie bazată pe cunoaştere şi o cerere crescută, 

implicită, de locuri de muncă înalt calificate. Întregul spectru de provocări legate de competitivitate, în România, nu poate fi 

gestionat doar prin investiţii în învăţământul terţiar. Îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane constituie elementul vital, de bază, 

al strategiei pentru competitivitate pe termen lung, care include şi reforme ale instituţiilor publice şi ale altor sectoare, precum 

cele ale agriculturii, pieţei muncii şi pieţei financiare. România se află într-o etapă de dezvoltare în care modernizarea şi 

consolidarea învăţământului terţiar este o prioritate. 

Educaţia şi formarea profesională ocupă un rol central în Strategia „Europa 2020” şi în mai multe documente europene. 

Învăţământul terţiar în special, după cum stipulează Agenda UE pentru modernizarea învăţământului superior în statele europene, 
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“joacă un rol crucial în progresul individului şi al societăţii şi în furnizarea capitalului uman înalt calificat şi a cetăţenilor eficienţi 

de care Europa are nevoie pentru a crea locuri de muncă, creştere economică şi prosperitate.” 

 Se preconizează că această strategie va avea impact asupra a peste 625.500 de persoane, din care aproape 58.000 de 

persoane absolvente de învăţământ terţiar, cu vârste de 30-34 de ani. Acest număr este corespunzător ţintei de 26,7 %, asumată de 

România până în anul 2020. 

II. STRATEGIA MANAGERIALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-

NĂSĂUD – ŢINTE STRATEGICE 

 

II.1. Construirea unui Sistem de indicatori cantitativi şi calitativi referitori la rezultatele obţinute de elevi /preşcolari, la 

eficienţă şi eficacitate pentru cele patru domenii funcţionale :  

Curriculum, resurse umane, resurse materiale şi dezvoltare organizaţională, adaptat specificului fiecărei organizaţii, asumat 

colectiv prin mecanismele interne pentru asigurarea calităţii. ( Măsurare ) 

Argument / Context.Calitatea educației furnizate de orice organizație școlară nu se obține întamplător, ci este rezultatul 

unui lung proces de reflecție, proiectare, implementare și revizuire continuă. Managementul calității vizează: 

 Centrarea pe clienţi şi beneficiarii serviciilor educaţionale; 

 Interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie; 

 Participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; 

 Responsabilizarea instituţiilor; 

 Autonomia individuală şi autonomia instituţională; 

 Accentul pe liderii educaţionali; 

 Dialogul şi parteneriatul; 

 Orientarea pe rezultate. 

  Indicatorii de calitate vor viza măsurare / date statistice culese unitar și sistematic pentru:  

- Părăsirea timpurie a școlii, absenteism;  

- Creșterea randamentului școlar 
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- Inserția absolvenților școlilor profesionale pe piața muncii, includerea absolvenților în învățământul terțiar 

 

II.2. Asigurarea calităţii printr-un management transformaţional care generează calitate referitoare la: climatul şcolar, 

mediul fizic, curriculum şi relaţia profesori-elevi- comunitate ( Managementul calităţii) 

Argument /Context: Calitatea educaţiei furnizate de orice organizaţie şcolară nu se obţine întâmplător, ci este rezultatul 

unui lung proces de reflecţie, proiectare, implementare şi revizuire continuă. Managementul calităţii vizează: 

 Revizuirea periodică a ofertei şcolare; 

 Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării; 

 Evaluarea calităţii corpului profesoral; 

 Optimizarea accesului la resursele educaţionale; 

 Asigurarea transparenţei decizionale; 

 Optimizarea circuitelor şi formelor de comunicare; 

 Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă. 

Evaluarea internă realizată prin raportare la standardele de calitate şi cuantificarea pentru valoare adăugată trebuie să 

devină un mod de acţiune firesc şi continuu în fiecare unitatede învățământ. 

II.3. Promovarea unui Mediu educaţional deschis, spirit civic şi incluziune socială prin validarea şi recunoaşterea educaţiei 

non-formale şi informale (Educaţia complementară ) 

Argument / Context: Atractivitatea învăţării şi conexiunea cu activitatea profesională, cercetarea, societatea se raportează la 

mai multe domenii: mediile propice învăţării, flexibilitatea educaţiei şi a formării, parteneriatele şi cooperările precum şi 

standardele şi evaluările.  

Toate acestea ar trebui să producă anumite efecte: 

 să încurajeze gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil; 

 să asigure legătura între teorie şi practică; 

 să asigure flexibilitatea prin coexistenţa activităţilor de educaţie, formare profesională şi activitate profesională; 

 să integreze obiectivele educaţionale, sociale şi economice; 

 să genereze competenţele cerute de piaţa muncii: creativitate, comunicare, autonomie şi capabilitatea de a lua decizii. 
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II.4. Formarea continuă a cadrelor didactice realizată în triada: identificare de nevoi ( personale, de grup, 

organizaţionale), realizarea programelor de formare, evaluarea eficienţei lor. (ÎPV) 

Argument / Context: În societatea cunoaşterii perfecţionarea este un proces continuu, ştiindu-se faptul că, cel mult pe 

parcursul unui deceniu, cunoştinţele se perimează. Perfecţionarea asigură actualizarea cunoştinţelor şi competenţelor sau chiar 

dobândirea de noi competenţe. Fiecare unitate va include în strategia de dezvoltare un plan de formare / perfecţionare 

profesională care vizează : 

 implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial; 

 recuperarea deficienţelor din formarea iniţială; 

 abilităţi manageriale -de la managementul instituţional la cel al clasei; 

 abilităţi de consiliere şi comunicare, competenţe psihorelaţionale; 

 abordări interdisciplinare / transdisciplinare; 

 pregătire pentru domeniul extracurricular şi extraşcolar; 

 pregătire pentru scriere de proiecte; 

 pregătire / tehnici de lucru cu părinţii. 

 

III. COLEGIUL NAŢIONAL „GEORGE COŞBUC” - PREZENTARE 
 

„Liceul grăniceresc din Năsăud … mi-a dăruit primele îndrumări de literatură românească … A fost  totdeauna şi mai ales 
în zilele grele o cetate de românism dinamic şi un focar de cultură românească solidă. De aceea aproape toţi bărbaţii de seamă ai 
Transilvaniei s-au mândrit a fi fost măcar vremelnic elevii liceului năsăudean” .  

Liviu Rebreanu 

 

1. Anul înfiinţării  - 4 octombrie 1863; 

2. În anul şcolar 2019-2020 efectivul de elevi din unitate este de 885;  

a. Învăţământ primar – 99 elevi 

b. Învăţământ gimnazial – 115  elevi 

c. Învăţământ liceal – 671 elevi 

3. Planul de şcolarizare pentru anul 2019 – 2020: 
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Învăţământ primar 
P I II III IV 

1 1 1 1 - 

Învăţământ gimnazial 
V VI VII VIII 
1 1 - 1 

Învăţământ liceal  IX X XI XII 

FILERA TEORETICĂ 5 5 5 5 
PROFIL REAL 3 3 3 3 

Matematică-Informatică 2 2 2 2 
Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 

PROFIL UMAN 2 2 2 2 
Filologie 2 2 2 2 

FILERA VOCAŢIONALĂ 1 1 1 1 

PROFIL PEDAGOGIC 1 1 1 1 
ÎNVĂŢĂTORI EDUCATOARE  1 1 1 1 

4. Statul de personal pentru anul 2019 – 2020: 
 

    Personal didactic de predare 52,50 

    Personal didactic auxiliar 6,00 

 Personal nedidactic 9,00 

 TOTAL NORME 67,50 

5. Conducerea unităţii este realizată de către: 

 

o Director –prof. Cârcu Anca Mariana 

o Director adjunct –prof. pt. înv. primar  Pavelea Adrian Onișor 

o Coordonator de proiecte și programe educative  – prof. Harapașcu  Sofia 
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6.  Elevi beneficiari de burse în anul școlar 2019-2020 

a. Programul de protecție socială “Bani de liceu” – 72 

b. Burse de performanță – 0 elev 

c. Burse de merit – 47 elevi 

d. Burse de studiu - 6 

e. Burse sociale - 5 

- Burse de orfani  - 2 elevi 

f. Elevi cu CES  si dificultăți de învățare: 1 

g. Elevi cu părinți plecați în străinătate: 12 (cu domiciliul în Năsăud) 

 

1. Rezultate la examenele naţionale: 
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EVALUARE NAȚIONALĂ – nu a existat clasa a VIII-a în anul școlar 2018-2019 
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2. Rezultate la Olimpiadele şi concursurile şcolare (2018-2019) 
 

TOTAL PREMII ŞI MENŢIUNI – etapa judeţeană 125 

  Premiul I – 21 

  Premiul II – 17 

  Premiul III –  16 

  Menţiuni -     71 

TOTAL PREMII ŞI MENŢIUNI –concursuri  interjudeţene 19 

  Premiul I - 1 

Premiul II - 1 

Premiul III – 2 

  Menţiuni – 12 

  Premiu special - 3 

TOTAL PREMII ŞI MENŢIUNI – etapa  națională  5    

Rezultate Olimpiadă – etapa naţională 
Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa 

Profesor la 

clasa 
Disciplina Premiul 

1.  
 

Tîrlişan Paul Petru XII A Ioviţă Edith Matematică Premiu II și medalie de aur 

oferită de Societatea de 

Științe Matematice din 

România 

2.  

Gonda Luis Bogdan IX A Cârcu Anca Matematică Premiu special și medalie de 

bronz oferită de Societatea de 

Științe Matematice din 

România 

 

3.  

Muşină  Maria XI C Suciu 

Cristina  

Limba şi 

literatura 

română 

Premiu Special 

 

4.  
Tîrlişan Paul  

Petru 

XII A Lazăr Marius Informatică 
Medalie de bronz 

5.  
Nicoară Petrică 

Marian 
XII D 

Filimon 

Bogdana 

Religie 

ortodoxă 
Locul II 

 

CONCURSURI  INTERNAȚIONALE 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa 

Profesor la 

clasa 
Disciplina Premiul 

1.  

Tîrlişan Ioan Paul 

Petru 

XII A Ioviţă Edith Concurs internaţional 

« Romanian Master of 

Mathematics 2019» 

Menţiune de 

onoare 

 
3. Resurse financiare: 

În anul 2019 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat astfel : 

- Buget de stat: 5.840.624 lei 
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- Buget local: 576.000 lei 

- Venituri proprii: 22.782 lei 

Cheltuieli de personal 5.483.844 lei 

Hotărâri Judecătoreşti; 

Legea 85;Dobânzi legale 

439.582 lei 

Bunuri şi servicii:  537.000 lei – pentru Bunuri şi servicii conform 

H.G. nr. 9/07.01.2015 – costul standard / elev 

87.000 lei - Finanţare complementară de la 

bugetul local 

39.000 – Burse; Cerințe educaționale speciale 

 

4. Biblioteca liceului dispune de 29460 volume 

 

5. Spaţii şcolare:  

 

- Clădirea liceului_Corpul A – 16 săli de clasă 

- Cabinete: limbi moderne (engleză, franceză, germană), limba și literatura 

română, matematică şi fizică– 6 săli 

- Laboratoare (2 informatică, 1 chimie-biologie, Clubul de robotică)  – 4 săli 

- Cabinet de consiliere psiho-pedagogică; 

- Corpul B – 11 săli de clasă 

- Şcoala  de  Aplicaţie  – 9 săli de clasă 

- Corpul C – muzeul liceului 

- Sală de sport_Corpul A 

- Biblioteca liceului dispune de circa 28.000 volume 

- Bază sportivă în aer liber 

- Sala de sport (nefuncțională)_Școala de Aplicație 

 

6. Şcoala beneficiază de independenţă energetică posedând două  centrale 

termice racordate la reţeaua de gaz metan 

7. Există un sistem de supraveghere audio-video pentru spațiile școlare din 

Corpul A, cât și pentru siguranță în exterior (curte, întrări în curte și în 

clădiri) 

8. În cadrul unităţii funcţionează un cabinet medical şcolar și un cabinet 

stomatologic pentru elevi 

 

IV. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

 

IV.1. Analiza PESTE 
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Context politic – ca instituție de interes comunitar, școala noastră își 

desfășoară activitatea în concordanță cu legislația școlară în vigoare și 

ținând seama de STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI, 

document asumat de Consiliul Județean BN, pentru perioada 2014- 2020, 

precum și de STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a orașului 

Năsăud. Suntem receptivi la nevoile și oportunitățile specifice localităților 

din zona Năsăudului, spațiu de proveniență a elevilor din unitatea noastră.  

Contextul economic: 

o Unități economice cu peste 250 de angajați – 1; 

o Unități economice între 50 și 249 angajați – 7; 

o Unități economice între 10 și 49 angajați – 48; 

o Există un număr important de unități economice mici (care au 

între 1 și 9 angajați).  

 

Zona se caracterizează printr-o migrație masivă a forței de muncă în 

diferite țări din Europa (Spania, Italia, Irlanda, etc.). Acest aspect 

facilitează repatrieri financiare semnificative pentru cei rămași acasă, dar 

conduce și la aspecte negative în ceea ce privește populația școlară (plecări 

în străinătate, situații de abandon școlar, scăderea gradului de 

supraveghere și îndrumare din partea familiei).  

Potențialul economic al zonei poate fi valorificat din perspectiva 

turismului (proximitatea Munților Rodnei și Țibleș), precum și obiective 

cu valență istorică și culturală. 

Contextul social –rata șomajului este de cca. 6%. Nu se înregistrează 

acte semnificative sub aspectul violenței și infracționalității. Mediul urban 

este precar sub aspectul ofertei de evenimente culturale de calitate.  

Contextul tehnologic – zona beneficiază de cablu TV, internet, 

telefoniei fixă și mobilă de la mai mulți furnizori. În oraș și în majoritatea 

localităților limitrofe există racordare la apă curentă, canalizare, energie 

electrică. Accesul în localitate se realizează cu microbuze, tren și 

automobile personale.  

Contextul ecologic  - conform datelor furnizare de Agenția pentru 

Protecția Mediului se evidențiază tendința generală de diminuare a 

emisiilor de poluați în atmosferă. Ținutul este o zonă submontană, 

traversată de râul Someșul Mare. Școala participă la activități de 
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voluntariat privind educația ecologică. În general nivelul curățeniei este 

bun, zona nefiind poluată.  

IV.2. Analiza SWOT 

Curriculum: 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Istoricul și prestigiul instituției, școala 

noastră este prețuită în mentalul colectiv 

al zonei;  

- Există material curricular corespunzător 

pentru fiecare nivel de școlarizare 

(planuri de învățământ, programe școlare, 

ghiduri de aplicare, softuri educaționale); 

- Ofertă diversă pentru CDȘ; 

- Pregătire suplimentară pentru olimpiade 

și concursuri școlare; 

- existența unui program de consultații 

pentru pregătirea candidațiilor pentru 

susținerea probelor de aptitudini în 

vederea admiterii la profilul pedagogic; 

-desfășurarea practicii pedagogice pentru 

învățământul primar la Școala de 

Aplicație a Colegiului Național „George 

Coșbuc” 

- Colaborare eficientă între cadrele 

didactice din școală pentru eficientizarea 

procesului de învățare-evaluare. 

- Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice și a metodelor activ-

participative în demersul didactic; 

- Slaba implicare a personalului didactic 

în realizarea de proiecte în vederea 

obținerii de finanțări; 

- Inexistența unui program de consultații 

pentru pregătirea candidațiilor pentru 

susținerea probelor la examenul de 

bacalaureat la disciplinele unde 

promovabilitatea nu este de 100%; 

- Formarea deficitară a cadrelor didactice 

pentru desfășurarea activității cu elevii cu 

CES sau ADHD. 

 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri  de formare și 

perfecționare (înscrierea la grade 

didactice); 

- Valorificarea ofertei CCD – ului; 

- Corelarea Curriculum-ului la dispoziția 

școlii cu nevoile în schimbare ale elevilor 

din punct de vedere cognitiv și al opțiunii 

profesionale; 

- Existența site-urilor specializate în 

oferirea de materiale și softuri pentru 

cadrele didactice și elevi. 

- Instabilitatea legislației școlare; 

- Proliferarea unui mediu negativ al 

educației informale, care promovează 

valori contrare celor încurajate de școală 

(îndeosebi prin intermediul anumitor 

programe de televiziune). 
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Resurse umane : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Personal didactic calificat 100 %; 

- Cadre didactice bine pregătite, dedicate 

profesiei și apreciate în comunitate; 

- Cadre didactice motivate în susținerea 

activității educațive a școlii (cluburi, 

formații artistice, echipe sportive) 

-Participare bună la cursurile de 

perfecționare și formare continuă; 

- Implicare eficientă în activitatea școlii a 

consilierului școlar și a medicului școlar; 

- Colaborarea bună între compartimentele 

unității, între conducerea școlii și 

personalul școlii. 

- Cadre didactice cu norma didactică în 

mai multe școli; 

- Cadre didactice navetiste (acest aspect 

limitează implicarea în desfășurarea unor 

activități din școală); 

-asigurarea defectuoasă a graficelor de 

suplinire întocmite de conducerea unității 

datorată de nerespectarea de către unele 

cadre didactice a acestor supliniri și de 

orarul „compact” a unor profesori în 

situația metodiștilor ISJ sau chiar din 

„comoditatea” unora; 

- Elevi cu părinți plecați în străinătate, 

care sunt lăsați în grija bunicilor sau a 

altor rude, care nu au un control eficient 

asupra lor; 

- Elevi care revin din străinătate și se 

acomodează cu dificultate (îndeosebi 

elevii care intră pentru prima dată într-o 

instituție școlară din România); 

- Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activități extrașcolare și 

extracurriculare. 

 

Oportunități Riscuri 

- Participarea la cursuri de formare care 

vizează îmbunătățirea competențelor 

personalului didactic; 

- Constituirea unui grup de cadre 

didactice în vederea întocmirii de 

proiecte prin care să poată fi accesate 

fonduri europene (în colaborare cu 

Primăria orașului Năsăud). 

- Instabilitatea personalului didactic care 

are tendința de migrare spre centre 

urbane mai mari; 

- Conturarea tendinței de ieșire din 

sistemul de învățământ îndeosebi la cadre 

didactice tinere; 

- instabilitatea cadrului legislativ prin 

conservarea unei centralizări excesive în 

sistemul de învățământ (școala are o 

autonomie foarte limitată în selectarea 
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personalului didactic). 

Resurse materiale și financiare : 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Existența unei baze materiale bune, săli 

de clasă cu mobilier adecvat, laboratoare 

și cabinete; 

- Existența unui sistem de supraveghere 

video; 

- Existența unui sistem de supraveghere 

și monitorizare a siguranței școlii realizat 

de către o firmă specializată (Forța Zero); 

- Sistem de încălzire eficient bazat pe 

centrala termica proprie; 

- Completarea resurselor financiare 

bugetare cu sume atrase de la agenți 

economici din zonă pentru susținerea 

activităților elevilor; 

- Existența unui sistem centralizat de 

supraveghere audio-video în Corpul A 

ducând la creșterea gradului de siguranță 

al elevilor și  buna desfășurare a 

examenului de Bacalaureat (școala fiind 

anual centru de desfășurare a probelor de 

bacalaureat) 

- Insuficienta dotare cu materiale 

necesare bunei desfășurări a activității la 

anumite discipline (dotarea cu laptopuri 

și videoproiectoare a sălilor de clasă 

pentru utilizarea manualelor digitale); 

-  resurse financiare insuficiente pentru 

actualizarea dotărilor la nivelul 

tehnologiilor moderne, cu un ritm de 

uzură morală rapidă;  

- Nefinalizarea lucrărilor la sala de sport 

pentru ciclul primar; 

 

Oportunități Riscuri 

- Disponibilitatea și responsabilitatea 

unor instituții de a venii în sprijinul școlii 

(primărie, agenți economici, ONG – uri) ; 

- Atragerea de resurse materiale și 

financiare prin proiecte realizate în 

colaborare cu instituții din Năsăud și 

zona Năsăudului; 

-Sprijinul primariei pentru finalizarea 

lucrarilor de la sala de sport pentru ciclul 

primar; 

- Depunerea documentației, prin primăria 

orașului Năsăud, pentru obținerea 

- Număr redus al firmelor private 

puternice din punct de vedere economic 

în zona Năsăudului; 

- Venituri mici la bugetul local al 

orașului Năsăud; 
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finanțării unui program de reabilitare a 

clădirii și a întregii baze materiale a 

școlii; 

- Implicarea Asociației de părinți “Virtus 

Romana Rediviva”, prin sensibilizarea 

părinților și angajaților unității de a 

orienta 2% din impozitul anual pe venit 

în bugetul asociației, pentru sprijinirea 

școlii în vederea desfășurării activităților 

propuse 

- Derularea de activități educative în baza 

colaborării și susținerii de către Primăria 

orașului și a Casei de Cultura „Liviu 

Rebreanu” din Nasaud 

- Posibilitatea amenajării bazei sportive 

cu teren sintetic printr-un contract cu un 

agent economic/asociație sportivă 

Relații comunitare:      

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Implicarea elevilor și personalului 

didactic în activități din școală și 

comunitate, excursii, serbări, colectare de 

fonduri pentru persoanele defavorizate, 

acțiuni caritabile la Centrul de Protecție a 

Copilului; 

- Realizarea unor cursuri de formare la 

laboratoarele de informatică, prin 

implicarea personalului școlii pentru 

beneficiari din Năsăud și zona 

Năsăudului; 

- Acreditarea instituției ca și Centru de 

formarea prin implicarea CCD Bistrița-

Năsăud 

- Derularea, în cadrul programului 

Erasmus+, a proiectului ”Teaching in the 

digital age”  pentru anul școlar 2018-2020 

- Participarea formațiilor artistice ale 

- Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activități extrașcolare și 

extracurriculare; 

- Inexistența unui parteneriat între școala 

noastră și o unitate școlară din altă țară 

Europeană; 

 

 



21 
 

școlii la evenimente culturale și sportive 

în localități din zona Năsăudului; 

-desfășurarea de acțiuni comune, a 

elevilor și profesorilor din școală, cu 

instituții din localitate (Muzeul 

Grăniceresc, Biblioteca Orășenească, 

Asociatiunea ASTRA, etc.); 

Oportunități Riscuri 

- Promovarea imaginii școlii la nivelul 

comunității prin presa județeană site-ul 

școlii și primăriei, televiziunea locală și 

județeană, publicații; 

- Derularea unui program de promovare a 

școlii și a ofertei școlare în special pentru 

clasa pregătitoare de la înv. primar și 

pentru clasa a V-a înv. gimnazial-an șc. 

2020-2021 

- Aplicarea pentru aprobarea altor 

proiecte europene finanțate; 

- Reorganizarea rețelei școlare care să 

permită o mai bună valorificare a 

nevoilor de formare a elevilor din zona 

Năsăudului; 

 

- Stagnarea activităților economice care 

determină limitarea finanțării și 

sponsorizării activităților educative din 

partea agenților economici, părinților și 

Primăriei orașului; 

- Creșterea numărului de elevi cu părinți 

care pleacă pe termen lung la muncă în 

străinătate, fapt ce tensionează și 

dezechilibrează comunicarea cu 

reprezentanții tutoriali și primăriile de 

care aparțin acești elevi. 

 

V. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII 

 

VIZIUNEA. Colegiul Național „George Coșbuc” – o școală care își 

respectă deviza stabilită de întemeietori : „Litterae et virtus – vestra 

felicitas” (Fericirea voastră stă în știință și virtute). 

MISIUNEA. Colegiul Național „George Coșbuc”  oferă elevilor un 

nivel de pregătire în concordanță cu standardele pretinse de programa 

școlară și deschide perspective pentru învățământul universitar. Acordăm 

o mare atenție formării unei personalități caracterizată prin gândire critică 

și creativă, capacitate de cooperare, responsabilitate și implicare în 

soluționarea problemelor din comunitate.  
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Imnul școlii : - Oda liceului (Creația lui Ioan Marte Lazăr – 1863). 

VI. ȚINTE STRATEGICE 

 

1. Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor; 

2. Realizarea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică; 

3. Promovarea unui mediu educațional deschis, spirit civic și 

incluziune socială prin încurajarea educației nonformale și 

informale; 

4.  Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de 

proiecte și parteneriate în plan local, național și european; 

 

Pentru fiecare din cele patru ținte strategice se realizează o diagnoză 

proprie și se elaborează un anumit tip de strategie: 

 S1: Strategia ofensivă: pentru situațiile în care punctele tari ale organizației 

pot exploata oportunitățile mediului extern; 

 S2: Strategia diversificată: atunci cand punctele tari ale organizației pot 

reduce amenințările unor situații nefavorabile; 

 S3: Strategia orientată spre schimbare: pentru organizațiile care utilizează 

oportunitățile pentru a îmbunătăți punctele slabe; 

 S4: Strategia defensivă: atunci cand prioritar este evitarea amenințărilor 

mediului în condițiile în care punctele slabe sunt preponderente. 

Matricea strategiei pentru perioada 2017-2020: 

 Măsurare  Managementul 

calității  

Educația 

complementară  

ÎPV 

Directori S1 S2 S3 S3 

Didactic S1 S2 S3 S3 

Didactic auxiliar S1 S2 S3 S3 

Nedidactic S4 S3 - S2 

Fiecare dintre țintele strategice generează obiectivele prioritare într-un an 

școlar, urmând a fi identificate, planuri manageriale, operaționale și planuri de 

îmbunătățire pentru anul respectiv. Obiectivele planurilor manageriale de 

implementare a strategiei vor fi formulate tip SMART și se vor regăsi în toate 

documentele manageriale de planificare și proiectare ale: 

-directorilor unității de învățământ  

-comisiilor metodice  
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-cadrelor didactice,  

asigurând astfel coerență de acțiune de la nivel organizațional până la cel al 

clasei, lecției și fiecărui profesor. Pentu ca strategia să devină operațională, se 

vor identifica activitățile și resursele de natură fizică, umană, informațională, 

financiară și de timp necesare pentru realizarea lor. Etapa de proiectare va 

stabili și indicatorii de performanță care vor fi relevanți, adecvați și vizibili. 

Motivarea alegerii țintelor strategice: 

Ținta 1: 

a) Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în 

educație și formarea profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea 

competențelor acestora, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală; 

b) Misiunea școlii noastre subliniază importanța formării unei 

personalități caracterizate prin gândire critică și creativă, capacitate de 

cooperare și printr-o atitudine de responsabilitate; 

c) Cadrele didactice trebuie motivate să fie preocupate de 

autoperfecționare și să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, 

tehnica informațională și metodele activ-participative; 

d) Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării și 

evaluării calității educației; 

Ținta 2: 

a) Este o cerință pretinsă de elevi și familiile lor, precum și de 

personalul școlii.  

b) Siguranța fizică și confortul psihic reprezintă condiții esențiale ale 

reușitei activităților educative; 

c) Atitudinea creativă, relaționarea interumană afirmativă, se bazează 

pe o imagine de sine pozitivă și pe sentimentul siguranței fizice și 

psihice; 

Ținta 3: 

a) Școala trebuie să încurajeze gândirea critică și comportamentul 

autonom și responsabil; 

b) Corelarea teoriei cu practica, sublinierea utilității practice a 

cunoștințelor; 

c) Integrarea obiectivelor educaționale, sociale și economice; 

d) Școala trebuie să genereze competențele cerute de piața muncii: 

creativitate, comunicare, autonomie și capabilitate de a lua decizii. 

Ținta 4: 
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a) Program ”Erasmus+” oferă posibilitatea instituțiilor de învățământ 

de a implicare pentru derularea de proiecte de mobilitate sau 

parteneriate strategice; 

b) Competențele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot 

exersa și dezvolta prin participare la proiecte naționale și europene; 

c) Școala are un nivel scăzut al absorbției de fonduri pe proiecte 

europene. 

 
VII. OPȚIUNI  STRATEGICE 

 

Ţinte Opţiunea curriculară  
Opţiunea financiară şi 

dotări materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa  umană 

Opţiunea -  relaţii 

comunitare 

ȚINTA 

1 

- cunoașterea de către toate 

cadrele didactice a 

documentelor de politică 

educațională și 

implementarea lor prin 

planurile specifice ale 

catedrelor și comisiilor din 

școală; 

- implementarea noilor 

programe ale ciclului 

gimnazial și liceal 

- actualizarea anuală a 

ofertei școlare – CDȘ; 

- valorificarea rezultatelor 

evaluărilor naționale (EN, 

II, IV, VI, EN VIII și 

Bacalaureat) în proiectarea 

demersului didactic. 

- îmbogățirea fondului de 

carte la biblioteca școlii; 

- dotarea școlii cu 

materiale didactice  

necesare în activitatea 

desfășurată la cabinete și 

laboratoare; 

- susținerea financiară  

cadrelor didactice pentru 

participarea la cursuri de 

formare în domeniul 

asigurării calității în 

educație. 

- perfecționarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea 

metodelor de predare 

activ-participative; 

- pregătirea diferențiată a 

elevilor capabili de 

performanță în vederea 

participării la concursuri și 

olimpiade școlare; 

- implicarea elevilor în 

vederea responsabilizării 

individuale și colective 

prin activități curriculare și 

de participare la acțiuni ale 

școlii și comunității. 

- colaborarea cu 

autoritățile locale și cu 

alți parteneri de la nivel 

local și județean, 

implicate în actul 

educațional în derularea 

de proiecte și programe 

de dezvoltare școlară; 

- valorificarea tradițiilor 

specifice zonei prin 

activități cultural 

educative desfășurate în 

comun cu parteneri din 

zona Năsăudului 

(Maialul elevilor, 

Concertul de colinde, 

etc.). 

ȚINTA 

2 

- promovarea la toate 

disciplinele de studiu a unei 

comunicări deschise, care 

stimulează creativitatea 

elevilor. 

- susținerea în cadrul orelor 

de consiliere și orientare a 

unor teme privind educația 

rutieră, traficul de persoane, 

riscurile consumului de 

droguri și substanțe 

etnobotanice, educație 

pentru sănătate; 

- derularea în cadrul 

cabinetului de consiliere 

școlară a unor activități, la 

nivel individual și de grup 

în vederea optimizării stării 

psihice a elevilor cu 

probleme de comportament. 

- achiziționarea de 

mijloace moderne de 

supraveghere (sisteme de 

alarmă, camere video) la 

toate clădirile liceului; 

- amenajarea unei baze 

sportive cu terenuri 

sintetice în aer liber; 

- finalizarea sălii de sport 

la Școala de Aplicație; 

- dotarea cabinetului de 

consiliere școlară cu 

mijloacele adecvate pentru 

buna desfășurare a 

activității; 

- participarea cadrelor 

didactice la programe de 

formare din perspectiva 

comunicării și negocierii; 

- derularea de activități cu 

cadrele didactice, părinții 

și elevii din școală pentru 

prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar; 

 

- parteneriate cu poliția și 

jandarmeria pentru 

întărirea pazei și 

securității din școală; 

- parteneriat între școală 

– elevi și părinți pentru 

consolidarea cooperării 

și disciplinei din unitate; 

- derularea de activități, 

în colaborare cu 

specialiști în comunicare 

mass media în vederea 

unei analize critice a 

programelor difuzate pe 

diferite canale de 

televiziune, care 

promovează violența 

sexualitatea și 

agresivitatea interumană. 

ȚINTA 

3 

- propunerea de către 

diriginți a unor programe de 

activități extracurriculare 

prin consultarea și cu 

-implicarea consiliului 

reprezentativ al părinților 

în atragerea persoanelor 

fizice sau juridice care prin 

-implicarea elevilor școlii 

pentru participarea la 

concursuri artistice și 

sportive, indiferent de 

-diseminarea în 

comunitate a activităților 

desfășurate în școală, în 

vederea întăririi imagini 
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participarea elevilor; 

- proiectarea și desfășurarea 

de activități în cadrul 

programului național 

”Școala altfel” în vederea 

implicării elevilor în acțiuni 

importante pentru 

comunitate și activități de 

voluntariat; 

- desfășurarea de activități 

educative inițiate și 

organizate de către elevii 

școlii pentru a stimula 

inițiativa, capacitatea de a 

lua decizii și asumarea de 

responsabilități.   

contribuții financiare și 

materiale să susțină 

programe de modernizare a 

activității educative și a 

bazei materiale din școală; 

- implicarea elevilor în 

valorificarea unor produse 

create de ei; 

- participarea cadrelor 

didactice și a elevilor la 

acțiuni care stimulează 

comportamentul autonom 

și responsabil în 

comunitate (acțiuni de 

ecologizare, reciclare, și  

de împădurire) 

etnie și apartenență 

religioasă; 

- derularea parteneriatului 

familie - școală prin 

includerea părinților în 

activități, lectorate, 

diseminări de bune 

practici;  

- preocuparea constantă 

personalului didactic 

pentru a asocia 

cunoștințele teoretice 

transmise elevilor cu 

utilitatea lor practică în 

rezolvarea unor probleme 

concrete. 

acesteia în comunitate; 

- realizarea de întâlniri 

ale elevilor și 

profesorilor cu 

antreprenori în vederea 

conștientizării în ceea ce 

privește oportunitățile de 

pe piața muncii; 

 

ȚINTA 

4 

-informarea cadrelor 

didactice și a elevilor în 

legătură cu posibilitatea 

desfășurări unor proiecte de 

parteneriat sau de mobilitate 

a cadrelor didactice și a 

elevilor prin oportunitățile 

oferite de Erasmus +; 

- realizarea de proiecte 

comune cu alte școli 

(lingvistice, de cercetare, 

excursii tematice, etc.) din 

zonă, din țară și străinătate; 

- desfășurarea de activități 

educative prin valorificarea 

”evenimentelor” realizate în 

instituții de educație și 

cultură din țară și străinătate 

(filme, spectacole de teatru, 

muzică, dans). 

-organizarea în școală unui 

spațiu de ”programe 

europene” care este pus la 

dispoziția cadrelor 

didactice și elevilor 

implicați în realizarea de 

proiecte; 

- achiziționarea de softuri 

care să permită accesul 

virtual la produse cu 

valență educativă din 

diferite domenii ale culturii 

(filme,spectacole de teatru, 

muzică, dans, etc.); 

- achiziționarea aparatură 

audio-video  (laptopuri, 

videoproiectoare, ecrane).  

-participarea la cursuri de 

formare pentru realizarea 

de proiecte cu finanțare 

europeană; 

-  aplicarea la termenele 

stabilite pentru obținerea 

de granturi în programul 

Erasmus +. 

-inițierea unor proiecte 

de colaborare cu ONG –

uri, firme private, 

instituții comunitate în 

vederea realizării de 

proiecte cu finanțare 

structurală; 

-participarea personalului 

didactic și a elevilor la 

parteneriatele de înfrățire  

dintre orașul Năsăud și 

orașe din alte țări 

europene. 

 
VIII. REALIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE 

 
Proiectul de Dezvoltare și actualizarea acestuia au fost analizate în Consiliul 

Profesoral și aprobate în Consiliul de Administrație. Pentru realizarea obiectivelor 

propuse este necesară o mobilizare a resurselor umane și o utilizare eficientă a 

resurselor material-financiare. Se impune, de asemenea, o atitudine adaptativă în 

raport cu condiționările externe, favorabile sau nefavorabile, 

neanticipate,conjuncturale.  

Se vor evalua rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a PDI și se vor 

compara rezultatele cu prioritățile stabilite.  Realizările vor fi prezentate în consiliile 

profesorale, ședințele cu părinții și Consiliul de Administrație.  

 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ: 

 

 Procentul de promovabilitate ; 
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 Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi la EN II, IV, VI, EN 

VIII și Bacalaureat; 

 Rezultatele obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare, concursuri 

artistice și sportive; 

 Gradul de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă și 

obținerea de grade didactice; 

 Starea bazei didactico-materiale a școlii; 

 Gradul de implicare în proiecte comunitare; 

 Gradul de satisfacție a beneficierilor față de activitatea școlii.  

IX. NIVELUL OPERAȚIONAL (ANEXE) 
 

1. Planuri manageriale – director și director adjunct 

2. Planuri operaționale – directori 

3. Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 

4. Raport anual de evaluare internă a calității 

5. Planuri manageriale ale comisiilor la nivelul unității 

6. Documentele de planificare ale Consiliului de Administrație al unității 

7. Documentele de planificare ale Consiliului Profesoral al unității 

 

Director, 

Prof. Dorel Alexandru Coc 

Prof. Anca-Mariana Cârcu 

 

Aprobat de Consiliul de Administrație ______ / _______ / 2015 

Actualizare aprobată în Consiliul de Administrație  din 14.11.2019 


