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Sistemul educaţional românesc se bazează pe dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi 

asigure dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi a personalităţii sale principala 

misiune a școlilor rămâne dorința și strădania de a-i face pe elevi să își formeze competențele 

stabilite de legislația în vigoare: 

- învăţarea pentru a şti (educaţia formală), 

- învăţarea pentru a face (adaptarea sistemului educativ la cerinţele de muncă ale 

societăţii), 

- învăţarea convieţuirii (activităţile desfăşurate în timpul liber) 

     -      învăţarea organizării propriei vieţi (asimilarea de informaţii, astfel încât acestea să 

fie utile dezvoltării personale). 

Calitatea procesului educațional se regăsește în: 

- calitatea unității școlare care poate fi pusă în evidență de modul cum resursele 

materiale și umane corespund standardelor de calitate 

- calitatea serviciilor educaționale oferite este determinată de modul în care structurile 

organizatorice realizează obiectivele educaționale stabilite 

- calitatea procesului educațional de instruire și educare a elevilor este evidențiat de 

modul cum resursele umane înțeleg și aplică curriculumul, ce metode de predare, evaluare, de 

consiliere și certificare folosesc 

- Raportul asupra stării învățământului este un document care analizează multicriterial, 

cantitativ și calitativ sistemul educațional în toată complexitatea sa încercând să surprindă tendințele 

de evoluție, reușitele dar în egală măsură și punctele slabe sau vulnerabilitățile. Diagnoza sistemului, 

analiza rezultatelor și implicit a stării de fapt este punctul de pornire pentru proiectarea și planificarea 

activității manageriale și didactice din noul an școlar. 

  

 EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

 

În anul școlar 2018-2019 au fost înmatriculați în unitatea școlară 886 de elevi față de anul 

școlar 2017-2018 când au fost 847, tendința fiind de ușoară creștere. 

 

Tipul de învățământ 2017-2018 2018-2019 

Înv. primar ME 380 378 

Înv. gimnazial ME 300 336 

Înv. primar V SP 73 76 

Înv. gimnazial V SP 29 36 

A doua șansă - primar 12 11 

A doua șansă-sec. inf.  53 49 

 

 



 
 

 

SITUAȚIA ELEVILOR CU CES 

 

Comparativ cu anul școlar 2017-2018, când au fost luați în evidență 50 de elevi cu CES, atât 

din școala de centru, cât și din structură, în anul școlar 2018-2019, am avut în evidență 70 de elevi, 

deci numărul lor este în creștere cu 20. Nu întâmpinîm probleme cu gestionarea acestui sector de 

activitate. 

 

 

PROGRAMULUI ”A DOUA ȘANSĂ” 

 

 

În cadrul programului ”A doua șansă” se remarcă interesul tot mai mare al tinerilor de a-și 

finaliza cursurile învățământului obligatoriu  deoarece astfel au acces la un loc de muncă mai bine 

plătit, pot să obțină permisul auto etc. S-a constatat că, dincolo de numeroase inconveniente – 

frecventarea dificilă a cursurilor conform orarului stabilit, având în vedere faptul că acești cursanți 

sunt încadrați în câmpul muncii, au domiciliul în alte localități, sunt familiști; programa școlară 

conține prea multe noțiuni teoretice în detrimentul celor cu caracter practic; nu se eliberează diplome 

cursanților care finalizează programul; tinerii repartizați prin serviciul Probațiune de pe lângă 

Tribunalul Județean Bistrița- Năsăud reprezintă o problemă, întrucât aceștia ocupă locurile rezervate 

prin planul de școlarizare, însă nu frecventează niciodată cursurile, rămânând cu situația școlară 

neîncheiată) –, aceste forme de învățământ au un impact pozitiv asupra elevilor și comunității, 

întrucât favorizează accesul la educație al persoanelor care au abandonat școala, din diverse motive, 

iar ulterior doresc să-și continue studiile, pentru a se dezvolta din punct de vedere profesional și 

pentru inserția pe piața muncii. Au existat cazuri de persoane cu vârsta de peste 40 de ani, care au 

dorit absolvirea nivelului gimnazial, întrucât este o condiție esențială în vederea depunerii proiectelor 

europene cu fonduri nerambursabile, în domeniul agriculturii. Alții au optat pentru încheierea 

studiilor deoarece au dorit calificarea la locul de muncă 

Situația școlară  se prezintă astfel: 
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ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR 

AN 

ȘCOLAR 

ÎNSCRIȘI PROMOVAȚI ABANDON REPETENȚI AU 

FINALIZAT 

2017-2018 69 47 21 1 14 

2018-2019 49 46 3 - 18 

ÎNVĂȚĂMÂMT PRIMAR 

2017-2018 13 5 5 3 1 

2018-2019 12 3 9 - 3 

 

 

 ECHIVALAREA STUDIILOR 

 

În anul școlar 2018-2019 situația  elevilor care s-au întors din străinătate pentru a-și continua 

studiile este următoarea: 

Elevi români reveniți în țară 

 

Anul Țara din care 

revin 

Primar Țara din care 

revin 

Gimnazial 

2017-2018 Italia 1 - - 

2018-2019 SUA 1 Irlanda 

Spania 

1 

1 

 

Elevi români care au plecat în străinătate 

 

Anul Țara în care 

pleacă 

Primar Țara în care 

pleacă 

Gimnazial 

2017-2018 Anglia 1 Germania 1 

2018-2019 Irlanda 

Canada 

1 

2 

Spania 

Canada 

 

1 

2 
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 EVOLUȚIA RESURSEI UMANE 

 

În anul şcolar 2018-2019 am avut repartizate 65,39 norme, din care, personal didactic 47,39, 

degrevare director 1 normă, personal didactic auxiliar 5, personal nedidactic 12 persoane. Personalul 

didactic este titular al unității 89,74% (35 de persoane), 1 cadru didactic detașat, 3 suplinitori 

calificați.  

 

 REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENE NAȚIONALE, OLIMPIADE ȘI 

CONCURSURI 

 Evaluarea NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a 

 

La examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2018 s-au înscris 79 de  

candidați, dintre care s-au prezentat 75, procent de 94.94. Dintre aceștia  au reușit să obțină medii 

peste 5 un număr de 63 de elevi, procent 84,00. La nivel național, 73,2% dintre candidați au obținut 

medii mai mari sau egale cu 5, școala noastră fiind peste media națională. Rezultatele puteau fi mai 

bune, însă cei 3 elevi de la structura Valea Spinului au primit medii între 1,00 și 1,20. Rămâne să 

stabilim concret ce este de făcut în această situație. 

Din ”Starea îmvățământului BN”, extragem următoarele statistici: 

a. Prezența  

16. Școala Gimnazială "Mihai 

Eminescu" Năsăud 

79 75 94.94% 

b.Procent medii peste 5 

11. Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Năsăud 

75   63 84.00% 

 

 

Elevii Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu au obținut rezultate bune la Evaluarea Națională 

2017. Procentul elevilor care au obținut medii peste 5  este de 75, 9. Procentul elevilor care au obținut 

note între 9 și 9,49 este aproximativ egal cu cel obținut la nivel național. 

Comparativ cu rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2017, promovabilitaea a crescut de 

la 82,82% la 85,4%. 

 La Evaluarea Națională 2018, au fost testați 75 elevi. Rezultatele obținute de aceștia sunt 

notate în tabelul de mai jos.  

 

Note  EN 2017 EN 2018  

Sub 5 17,18% 15,5% 

5 – 5,49 9,37% 8% 

5,50 – 5,99 3,12% 5,3% 

6 – 6,49 15,62% 12% 

6,50 – 6,99 - 13,3% 

7 – 7,49 15,62% 6,6% 



7,50 – 7,99 12,5% 10,6% 

8 – 8,49 6,25% 4% 

8,50 – 8,99 6,25% 8% 

9 – 9,49 9,37% 8% 

9,50 - 10 4,68% 9,3% 

 

   

  

Interpretând indicatorul 28 din RAEI, putem concluziona: 

Indicator 1- participare la sistemul educațional 

 

La începutul anului școlar 2015-2016, au fost înscriși 90 de elevi, a venit 1 elev, au rămas 91 de 

elevi. Dintre aceștia, 4 au abandonat ( 3 de la Valea Spinului și 1 elev de la școala de centru). În anul 

școlar 2016-2017, am început cu 88 de elevi (+ 1 elev repetent), au venit 3, au plecat 4, 5 au rămas 

repetenți, deci, la final de an școlar, au rămas 84 de elevi, efectiv cu care am început anul școlar 

2017-2018.A venit 1 elev, 3 au rămas repetenți, au rămas 82. Am început anul școlar 2018-2019 cu 

82 de elevi, a mai venit 1 elev, 3 au abandonat (Croitor Denisa, Tofeni Ionuț - au refuzat să mai vină 

la școală, părinții au semnat  și Ilincariu Iulia a plecat în Spania la părinți),  și au promovat, în iunie, 

72 de elevi care au susțiunt evaluarea națională. 

 Cauzele abandonului școlar sunt de legate atât de familiile elevilor (foarte permisive, au 

abandonat rolul de părinte ), cât și de incapacitatea elevilor de a se adapta programului școlar. Înainte 

de a se ajunge la această situație, am luat legătura cu familiile elevilor, cu persoanele de la Serviciul 

de Asistență Socială din Primăria Năsăud, însă eforturile au fost zadarnice.  Doi elevi care au 

abandonat școala s-au înscris în cadrul Programului ”A doua șansă” pentru a finaliza învățământul 

obligatoriu.  

La structura Valea Spinului 1 singur elev a abandonat școala ( Bolog Gabriela Felicia s-a 

căsătorit).  

 Indicator 2 

La finalul clasei a VIII-a, 8 elevi nu au promovat, rămânând corigenți la limba și literatura 

română și matematică. Toți elevii au promovat la sesiunea de corigențe. Menționîm că acești elevi au 

acumulat corigențe de-a lungul perioadei de școlarizare: 1 elev a fost repetent de 2 ori, altul a avut 5 

corigențe în clasele V-VIII, altul 4 , 3 elevi au avut câte 2 corigențe, iar 2 elevi au avut câte o 

corigență. 

Dintre elevii care au participat la evaluarea națională, 7 elevi (4+3) nu au obținut nota 5 la 

limba și literatura română și 14 (11+3) la matematică. 

Indicator 3   

Numărul absențelor este invers proporțional cu notele obținute. Clasa a VIII-a A are un număr 

de 96 de absențe nemotivate, a VIII-a B, 362, iar a VIII-a C 1375. Absențele elevilor din clasa a VIII-

a C provin, în cea mai mare parte de la elevii care au abandonat școala. 

Indicatorul 4 

Diferențele mai mari între notele de la clasă și cele de la evaluarea națională se regăsesc în tabelul de 

mai jos (Δ): 

 

 

 



Disciplina de 

studiu 

VIII A/profesor VIII B/profesor VIII C/profesor Valea Spinului 

profesor 

Lb.și lit.română 0/Secheli M 5/Mureșan N 4/Moldovan R 3/Moldovan R 

Matemetică 2/Roman C 7/Solovăstru V 1/Timoce F 3/Timoce F 

 

Limba și literatura română 

 

Calsa aVIII-a A Calsa aVIII-a B Calsa aVIII-a C 

EN CLS. EN CLS. EN CLS. 

8,95 9,12 7,16 6,65 6,52 7,07 

Media la EN 7,54                                    Media pe clase 7,61 

 

 

 

Matemetică 

 

Calsa aVIII-a A Calsa aVIII-a B Calsa aVIII-a C 

EN CLS. EN CLS. EN CLS. 

7,18 7,98 5,41 6,22 5,73 5,77 

Media la EN   6,10                                Media pe clase  6,66 
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Indicatorul 5 

Comparativ cu celelalte școli din județ din mediul urban, ne situăm pe locul 16 din 18 la 

prezență și ca procent de medii peste 5, pe locul 11 din 18 școli. Media școlii a scăzut din cauza 

elevilor de la structura Valea Spinului care au luat medii de 1 și 1,25. 

a. Prezența  

16. Școala Gimnazială "Mihai 

Eminescu" Năsăud 

79 75 94.94% 

b.Procent medii peste 5 

11. Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Năsăud 

75   63 84.00% 

 

Indicatorul 6 

Dintre absolvenții clasei a VIII-a, 43 au intrat la Colegiul Național ”George Coșbuc”, 9 la 

Liceul Economic,  8 la Liceul Silvic, 5 la alte licee din județ, 4 la alte licee dein alte județe, 14 la 

școli profesionale, iar 4 elevi nu au mai continuat școala (1 a plecat în Spania la părinți, iar 3 elevi de 

la Valea Spinului au rămas acasă, deși au fost consiliați să urmeze școala). 

 

Evaluare Națională la finalul clasei a II-a  

 

Scris – Limba română, 2018  

 

În anul 2018, la ”Scris – Limba română”, clasa a II-a, au fost testați 87 de elevi. Studiu 

comparativ cu rezultatele obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este 

CNEE, Baza de date EN II 2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I.1 Punctaj total 66,6 % 61,5 % 

0

1

2

3

4
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6

7

8

9

VIII A VIII B VIII C

EN

CLS.



Conținut Punctaj parțial 28,7% 24,3% 

Punctaj zero  4,6 % 14,2 % 

I.1 

Scriere corectă a 

cuvintelor  

Punctaj total 65,5% 63,9% 

Punctaj parțial 18,4% 20,8% 

Punctaj zero  16,1% 15,3% 

I.1 

Semne de punctuație  

Punctaj total 66,6% 63,8% 

Punctaj parțial 13,7% 20,7% 

Punctaj zero  19,5% 15,5% 

I.1 

Complexitate  

Punctaj total 70,1% 67,5% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  29,8% 32,5% 

I.2 

Alcătuire corectă 

propoziții 

Punctaj total 74,7% 72,9 % 

Punctaj parțial 3,4% 17,5% 

Punctaj zero  21,9 % 9,6 % 

I.2 

Scriere corectă a 

cuvintelor 

Punctaj total 47,1 % 48,2 % 

Punctaj parțial 27,5% 28% 

Punctaj zero  25,4 % 23,8 % 

I.2 

Semne de punctuație 

Punctaj total 73,5 % 69,1 % 

Punctaj parțial 6,5 % 13,5 % 

Punctaj zero  19,6% 17,4 % 

I.2 

Complexitate/originalitate/ 

titlu  

Punctaj total 62 % 51 % 

Punctaj parțial 14,9% 25,3% 

Punctaj zero  23,1 % 23,7%  

Evaluare Națională la finalul clasei a II-a  

Citit – Limba română, 2018  

 

În anul 2018, la ”Citit – Limba română”, clasa a II-a, au fost testați 90 de elevi. Studiu 

comparativ cu rezultatele obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este 

CNEE, Baza de date ENII 2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I.1 

 

Punctaj total 92,2 % 91,3% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  7,8 % 8,7% 

I.2 

 

Punctaj total 90% 86,8% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  10% 13,2% 

I.3 

 

Punctaj total 88,8% 87,4 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  11,2% 12,6 % 

I.4 

 

Punctaj total 78,8% 81,9% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  21,1% 18,1% 

I.5 

 

Punctaj total 73,3% 67,2 % 

Punctaj parțial 15,5% 17,2% 

Punctaj zero  11,2 % 5,6 % 

I.6 

 

Punctaj total 76,6 % 74,9 % 

Punctaj parțial - - 



Punctaj zero  23,4 % 25,1 % 

I.7 

 

Punctaj total 77,7 % 83,6 % 

Punctaj parțial -  - 

Punctaj zero  22,3% 16,4 % 

I.8 

 

Punctaj total 84,4 % 84,3 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  15,6 % 15,7%  

I.9 Punctaj total 83,3% 82,3% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  16,7% 17,7% 

I.10 Punctaj total 64,4% 69,8% 

Punctaj parțial 20% 12,5% 

Punctaj zero  15,6% 17,7% 

I.11 Punctaj total 72,2% 72,6% 

Punctaj parțial 7,7% 9,9% 

Punctaj zero  20,1% 17,5% 

 

Evaluare Națională la finalul clasei a II-a  

Matematică, 2018  

 

În anul 2018, la ”Matematică”, clasa a II-a, au fost testați 87 de elevi. Studiu comparativ cu 

rezultatele obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este CNEE, Baza de 

date ENII 2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I.1 

 

Punctaj total 83,9 % 80,8% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  16,1 % 19,2% 

I.2 

 

Punctaj total 98,8% 92,6% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  1,2% 7,4% 

I.3 

 

Punctaj total 64,3% 57,3 % 

Punctaj parțial 8% 7,5% 

Punctaj zero  27,7% 35,2 % 

I.4 

 

Punctaj total 87,3% 76% 

Punctaj parțial -  - 

Punctaj zero  12,7% 24% 

I.5 

 

Punctaj total 71,2% 77,4 % 

Punctaj parțial 3,4% 2,8% 

Punctaj zero  25,4% 19,8 % 

I.6 

 

Punctaj total 47,1% 58,9 % 

Punctaj parțial 5,7% 2,3% 

Punctaj zero  47,2 % 38,8 % 

I.7 

 

Punctaj total 95,4 % 81,9 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  4,6 % 18,1 % 

I.8 

 

Punctaj total 63,2 % 43,6 % 

Punctaj parțial 8% 9,4% 



Punctaj zero  28,8 % 47%  

I.9 Punctaj total 70,1% 71,3% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  29,9% 28,7% 

I.10 Punctaj total 72,4% 77,1% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  27,6% 22,9% 

I.11 Punctaj total 57,4% 61,7% 

Punctaj parțial 5,7% 2,5% 

Punctaj zero  36,8% 35,8% 

I.12 Punctaj total 42,5% 49,5% 

Punctaj parțial - - 

 Punctaj zero  57,5% 50,5% 

 

 

 

Evaluare Naţională la finalul clasei a IV-a 

Limba română,  2018  

 

 În anul 2018, la ”Limba română”, au fost testați 78 de elevi. Studiu comparativ cu rezultatele 

obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este CNEE, Baza de date ENIV 

2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I.1 Punctaj total 91 % 85,5 % 

Punctaj parțial - -  

Punctaj zero  9 % 14,5 % 

I.2 Punctaj total 96,1 % 92,5 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  3,9% 7,5 % 

I.3 Punctaj total 97,4% 92,3 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  2,6 % 7,7 % 

I.4 Punctaj total 96,1 % 92,6 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  3,9 % 7,4 % 

I.5 Punctaj total 71,8 % 78,6 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  28,2 % 21,4 % 

I.6 Punctaj total 85,9 % 76,7 % 

Punctaj parțial 10,2 % 14,3 % 

Punctaj zero  3,9 % 9 % 

I.7 Punctaj total 85,5 % 84,5 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  14,5 % 15,5 % 

I.8 Punctaj total 87,1 % 82,9 % 

Punctaj parțial - -  

Punctaj zero  12,9 % 17,1 % 



I.9 Punctaj total 80,7 % 77,8 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  19,3 % 22,2 % 

I.10 Punctaj total 83,3 % 77,3 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  16,7 % 22,7 % 

I.11 Punctaj total 51,3 % 56,8% 

 Punctaj parțial 19,2 % 17,2% 

Punctaj zero  29,5 % 26% 

I.12 Punctaj total 89,7 % 84,4 % 

Punctaj parțial 2,5 % 5,3 % 

Punctaj zero  7,8 % 10,3 % 

I.13 Punctaj total 75,6 % 67,4 % 

Punctaj parțial 5 % 18,4 % 

Punctaj zero  19,5 % 13,2 % 

I.14 Punctaj total 48,7 % 62,3 % 

Punctaj parțial 23 % 16,7% 

Punctaj zero  28,3% 21 % 

I.15 Punctaj total 34,6 % 40,6 % 

Punctaj parțial 47,4 % 42,8% 

Punctaj zero  18 % 26,6 % 

 

Evaluare Naţională la finalul clasei a IV-a 

Matematică,  2018  

 

 În anul 2018, la ”Matematică”, au fost testați 76 de elevi. Studiu comparativ cu rezultatele 

obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este CNEE, Baza de date ENIV 

2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I.1 Punctaj total 98,6 % 92,9 % 

Punctaj parțial - -  

Punctaj zero  1,4 % 7,1 % 

I.2 Punctaj total 85,5 % 73,9 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  14,5 % 26,1 % 

I.3 Punctaj total 82,9 % 79,3 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  17,1 % 20,7 % 

I.4 Punctaj total 71 % 72,8 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  29 % 27,2 % 

I.5 Punctaj total 80,2 % 77,8 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  19,8 % 22,2 % 

I.6 Punctaj total 78,9 % 78,7 % 

Punctaj parțial 1,3 % 2,2 % 

Punctaj zero  19,8 % 19,1 % 

I.7 Punctaj total 90,7 % 81,8 % 



Punctaj parțial 5,2% 7% 

Punctaj zero  4,1 % 12,3 % 

I.8 Punctaj total 53,1 % 54,2 % 

Punctaj parțial 22,3% 18,5% 

Punctaj zero  36,4 % 27,3 % 

I.9 Punctaj total 35,5 % 41,2 % 

Punctaj parțial 31,5% 26,5% 

Punctaj zero  34 % 22,3 % 

I.10 Punctaj total 56,5 % 59,4 % 

Punctaj parțial 11,8% 13,3 % 

Punctaj zero  31,7 % 27,3 % 

I.11 Punctaj total 97,3 % 95,5% 

 Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  2,7 % 4,5% 

I.12 Punctaj total 89,4 % 78 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  10,6 % 22 % 

I.13 Punctaj total 67,1 % 69,7 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  32,9 % 30,3 % 

I.14 Punctaj total 85,5 % 78,2 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  14,5% 21,8 % 

I.15 Punctaj total 43,2 % 49,4 % 

Punctaj parțial 19,7 % 16,6% 

Punctaj zero  37,1 % 34 % 

I.16 

 

 

Punctaj total 71% 63,6% 

Punctaj parțial 19,7% 12,6% 

Punctaj zero  6,7% 23,8% 

I.17 

 

 

Punctaj total 18,4% 29,6% 

Punctaj parțial 31,5% 24,5% 

Punctaj zero  50,1% 45,9% 

I.18 

 

Punctaj total 77,6% 74,1% 

Punctaj parțial 9,2% 19,5% 

Punctaj zero  23,2% 16,4% 

I.19 Punctaj total 92% 86,6% 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  8% 13,4% 

I.20 

 

Punctaj total 80,2% 66,8% 

Punctaj parțial 10,5% 12,6% 

Punctaj zero  9,3% 20,6% 

 

 

 

Evaluare Naţională la finalul clasei a VI-a 

Limbă și comunicare,  2018  

 

 În anul 2018, la ”Limbă și comunicare”, au fost testați 87 de elevi. Studiu comparativ cu 



rezultatele obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este CNEE, Baza de 

date ENVI 2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I. Punctaj total 36,7 % 37,5 % 

Punctaj parțial 56,3% 54,6% 

Punctaj zero  7 % 7,9 % 

II.A Punctaj total 64,3 % 72,8 % 

Punctaj parțial 28,7% 22,9% 

Punctaj zero  7 % 4,9 % 

II.B Punctaj total 55,1 % 59 % 

Punctaj parțial 29,8% 29,9% 

Punctaj zero  14,1 % 11,1 % 

III. Punctaj total 45,9 % 45,5 % 

Punctaj parțial 26,4 % 33,4 % 

Punctaj zero  27,7 % 21,1 % 

IV.1 Punctaj total 39 % 56,2 % 

Punctaj parțial 39% 30,2% 

Punctaj zero  22 % 13,6 % 

IV.2 Punctaj total 27,5 % 45,1 % 

Punctaj parțial 48,2 % 41,7 % 

Punctaj zero  24,3 % 13,2 % 

IV.3 Punctaj total 39 % 37,5 % 

Punctaj parțial 22,9 % 32,9 % 

Punctaj zero  38,1 % 29,6 % 

IV.4 Punctaj total 39 % 41,4% 

Punctaj parțial 22,9 % 34%  

Punctaj zero  38,1 % 22,6 % 

V. Punctaj total 55,1 % 55,4 % 

 Punctaj parțial 21.8% 28,8% 

Punctaj zero  23,1% 15,8% 

VI. Punctaj total 42,5% 40,2% 

Punctaj parțial 10,3% 14% 

Punctaj zero  47,2% 45,8% 

VII. Punctaj total 50,5% 59,3% 

Punctaj parțial 26,5% 23,7% 

Punctaj zero  22,9% 17% 

VIII. Punctaj total 31% 39,5% 

Punctaj parțial 31% 27,2% 

Punctaj zero  38% 33,3% 

IX. Punctaj total 40,2% 47,7% 

Punctaj parțial 31% 35,8% 

Punctaj zero  28,9% 16,5% 

X. Punctaj total 54% 56,5% 

Punctaj parțial 27,5% 29,3% 

Punctaj zero  18,5% 14,2% 

 

 

 



Evaluare Naţională la finalul clasei a VI-a 

Matematică şi ştiinţe,  2018  

 

 În anul 2018, la ”Matematică - Științe”, au fost testați 86 de elevi. Studiu comparativ cu 

rezultatele obținute la nivel național. Sursa pentru rezultatele la nivel național este CNEE, Baza de 

date ENVI 2018. 

 

Item Punctaj  Școala Mihai Eminescu Năsăud  Național  

I.1 Punctaj total 81,4 % 85,6 % 

Punctaj parțial 1,1% 13,8% 

Punctaj zero  17,5 % 0,6 % 

I.2 Punctaj total 75,6 % 70,1 % 

Punctaj parțial 3,3 28,8% 

Punctaj zero  21,1 % 1,1 % 

I.3 Punctaj total 84,9 % 83,9 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  15,1 % 16,1 % 

I.4 Punctaj total 18,6 % 15,5 % 

Punctaj parțial 20,9 % 32,5 % 

Punctaj zero  60,4 % 52 % 

I.5 Punctaj total 60,4 % 58 % 

Punctaj parțial - - 

Punctaj zero  39,6 % 42 % 

I.6 Punctaj total 46,5 % 49,4 % 

Punctaj parțial 13,9 % 11,7 % 

Punctaj zero  39,6 % 38,9 % 

I.7 Punctaj total 8,1 % 6,5 % 

Punctaj parțial 25,6 % 25,5 % 

Punctaj zero  66,3 % 68 % 

I.8 Punctaj total 73,2 % 67,2 % 

Punctaj parțial - -  

Punctaj zero  26,8 % 32,8 % 

I.9 Punctaj total 27,9 % 38,4 % 

Punctaj parțial 51,1 % 46,4 % 

Punctaj zero  21 % 15,2 % 

I.10 Punctaj total 16,2 % 25,9 % 

Punctaj parțial 29 % 30,2 % 

Punctaj zero  54,8 % 43,9 % 

I.11 Punctaj total 17,4 % 24 % 

 Punctaj parțial 19,7 % 27,5 % 

Punctaj zero  62,9 % 48,5 % 

I.12 Punctaj total 62,8 % 59,6 % 

Punctaj parțial 17,4 % 19,9%  

Punctaj zero  19,8 % 20,5 % 

I.13 Punctaj total 12,8 % 28,1 % 

Punctaj parțial 43 % 35,9 % 

Punctaj zero  44,2 % 36 % 

I.14 Punctaj total 2,2 % 5,5 % 

Punctaj parțial 34,8 % 29,5 % 



Punctaj zero  63 % 65 % 

I.15 Punctaj total 17,4 % 40,4 % 

Punctaj parțial 39,5 % 28 % 

Punctaj zero  43,1 % 31,6 % 

 

 
DISTRIBUȚIA SCORULUI ÎNREGISTRAT LA PROBA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE, ENVI 

2018, PE JUDEȚE  

Sursa: CNEE, Baza de date ENVI 2018 

 

 

 

 OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

 Ca în fiecare an, elevii școlii noastre, obțin rezultate foarte bune la concursurile și 

olimpiadele școlare. Din statistica județeană reiese următoarea situație: 

Rezultate pe școli la etapa județeană 

 

9. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 10 8 3 21 

Faza zonală 

 

 

Nr. Unități școlare Loc I Loc II Loc III Loc IV Loc V 

3. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud 
 

1 
   

 

Rezultate pe școli la etapa națională 

16. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 2 

 



 OLIMPIADE ȘI CONCURSURI SPORTIVE 

 

Competițiile sportive şcolare care s-au organizat în anul școlar 2018 – 2019 la nivelul județului 

Bistrița–Năsăud sunt ONSS, pentru învățământul primar și cel liceal, respectiv Olimpiada 

Gimnaziilor, pentru învățământul gimnazial. 

Faza județeană  

Nr. Unitați 

școlare 

Loc I Loc II Loc III Total 

      

 

Rezultate pe școli la etapa națională 

 

 

 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

PSI 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost executat controlul intern privind 

respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor în anul şcolar 2018 – 

2019. 

În urma controlului a fost întocmit un raport în care au fost specificate neregulile constatate şi 

au fost stabilite de comun acord cu directorul şcolii termene pentru remedierea neconformităţilor 

găsite. După finalizarea controlului s-a urmărit îndeaproape realizarea măsurilor stabilite, iar o parte 

din aceste probleme au fost eliminate. 

În anul şcolar 2018-2019, s-au realizat următoarele: 

- schimbarea instalației electrice în laboratorul de chimie la Școala Gimnazială Mihai 

Eminescu; 

- verificarea paratrăsnetului și a instalației electrice la Școala Gimnazială Mihai Eminescu şi 

structura Valea Spinului. 

Anual, fiecare serviciu/birou/compartiment participă la un exerciţiu practic-aplicativ care are 

ca scop formarea deprinderilor privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce 

revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu, tema acestor exerciţii fiind modul în care 

se execută la fiecare loc de muncă: 

a) alarmarea personalului; 

b) evacuarea personalului şi a bunurilor materiale; 

c) prima intervenţie pentru stingerea incendiului. 

 

În urma controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă executat în luna 

aprilie 2019 de către inspectori din cadrul Inspecţiei de prevenire ai ISU Bistriţa-Năsăud, au fost 

semnalate unele deficienţe de ordin tehnic şi administrativ pe linia apărării împotriva incendiilor la 

unele construcţii şi amenajări din patrimoniul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu, care trebuiesc 

9. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 10 8 3 21 

Nr. Unitați școlare Premii și mențiuni 

1. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud 2 



remediate în vederea eliminării unor riscuri de incendiu sau explozie. 

În această ordine de idei, pentru îmbunătăţirea acestei activităţi sunt necesare unele investiţii 

care privesc: 

- înlocuirea instalației electrice și în restul clădirii; 

 - creşterea lăţimii porţii de acces în curte, astfel încât maşinile de intervenţie să poată intra în 

cel mai scurt timp; 

- achiziţionarea şi montarea unui sistem de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de 

incendiu la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud. 

Şcoala noastră este propusă pentru a fi inclusă într-un proiect de reabilitare cu fonduri 

europene. 

 

SSM 

Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi-a desfăşurat activitatea conform graficului 

de activităţi întocmit. În cursul anului şcolar, nu s-au înregistrat accidente de muncă sau îmbolnăviri 

profesionale în cadrul unităţii şcolare.  

Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie a fost realizată prin înfiinţarea serviciului 

intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor legislaţiei SSM. S-a asigurat instruirea 

personalului în domeniul SSM în toate cele trei faze: la angajare – instruirea introductiv generală şi 

instruirea la locul de muncă şi ulterior, la intervale regulate, instruirea periodică, de către persoane 

competente.  

Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă al angajaţilor şi a dispus 

măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Se are în vedere ridicarea nivelului de 

siguranţă a personalului în cadrul unităţii. Monitorizarea şi supravegherea stării de sănătate a 

angajaţilor se realizează prin efectuarea controlului medical la angajare şi periodic al lucrătorilor din 

cadrul unităţii de către medicul specialist de medicina muncii care prezintă anual conducerii unităţii 

un raport asupra stării de sănătate a personalului. 

Membrii comisiei au efectuat sau au verificat efectuarea instructajului privind protecţia 

muncii în laboratoare (fizică, chimie, biologie), sala de sport precum şi la toţi ceilalţi elevi şi la 

întregul personal al şcolii. 

Diriginţii şi învăţătorii, precum şi profesorii care predau în laboratoare, au urmărit ca pe tot 

parcursul semestrului trusele sanitare să conţină materialele strict necesare pentru acordarea primului 

ajutor. 

Atunci când a fost cazul, cadrele didactice au intervenit cu promptitudine pentru acordarea 

primului ajutor elevilor accidentaţi şi îndrumarea lor spre cabinetul medical şcolar sau anunţarea 

familiei sau a educatorilor de la centrul de plasament. În şcoală, există profesori care au urmat 

cursuri de acordare a primului ajutor (Geta Urzică, Greabu Maria).  

  Membrii comisiei au studiat documentele proiective la nivelul şcolii: PDI, Plan operaţional 

anual al legislaţiei în vigoare referitoare la acest domeniu; au întocmit documentele necesare 



portofoliului comisiei; au verificat existenţa normelor de protecţie a muncii în locurile stabilite şi a 

modului de efectuare a instructajului în vederea prevenirii accidentelor. 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

PUNCTE TARI: interes din partea tuturor cadrelor didactice şi a personalului nedidactic 

pentru evitarea producerii accidentelor în incinta şcolii; 

PUNCTE SLABE: lipsa unui cabinet medical în fiecare unitate îngreunează intervenţiile 

rapide şi mai ales calificate în situaţiile care impun acest lucru; 

AMENINŢĂRI: comportamentul tot mai vulcanic, mai agresiv al elevilor, neatenţia acestora 

pot duce la producerea unor accidente; 

OPORTUNITĂŢI: responsabilizarea elevilor în domeniul protecţiei muncii. 

Soluţii posibile 

- Efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe şcoală de către cadrele didactice poate duce la 

prevenirea unor situaţii generatoare de accidente. 

- Invitarea unor persoane calificate la orele de dirigenţie unde să se facă exerciţii 

demonstrative de acordare a primului ajutor. 

ASISTENȚE LA ORE 

 

Au foste efectuate un număr de 45 de asistențe (25, Secheli Mărioara și 20, Bidică Ionela). Au 

fost luate în considerare punctele tari în activitatea de predare/învăţare/ evaluare, metode şi mijloace 

folosite, aspectele care trebuie îmbunătăţite. 

Perioada monitorizării: septembrie 2018-iunie 2019. Au fost asistate un număr de 45 de cadre 

didactice. 

 Cadrele didactice încadrate în anul şcolar 2018-2019 la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” 

Nasaud  utilizează mijloacele şi resursele diverse din dotarea cabinetelor. Majoritatea cadrelor 

asistate au dat dovadă de cunoaşterea şi disponibilitatea de a utiliza în cadrul lecţiilor a metodelor 

moderne de predare/evaluare. Acţiunile propuse spre realizare în cadrul fişelor de observare vizează 

implicarea în mai mare măsură a tuturor elevilor în desfăşurarea lecţiilor, în munca de echipă, 

realizarea de activităţi cu sarcini de lucru diferenţiate cu scopul eficientizării procesului didactic şi 

reducerea absenteismului. Acţiunile propuse s-au adresat cadrelor didactice nou intrate în sistemul de 

învăţământ preuniversitar, şi altor cadre didactice care urmează a se adapta la cerinţele şcolii. 

Aspecte care trebuiesc îmbunătățite: folosirea TIC în comunicarea și instruirea de la clasă, 

încurajarea elevilor pentru o participare mai activă la procesul de predare, creativitatea și 

spontaneitatea.Toate comisiile metodice vor organiza lecții demonstrative urmate de dezbateri, în 

sensul diseminării exemplelor de bună practică. 

 

Aspectele care necesită ameliorare identificate în aplicarea la clasă a documentelor proiective 

sunt: lipsa creativității în derularea activităților didactice, în special în situațiile când demersul 

didactic nu a fost gândit creativ încă din faza de proiectare și dificultăți sesizate în 

înțelegerea/abordarea critică a planificărilor standardizate și, ulterior, în adaptarea acestora la 

specificul clasei. În ceea ce privește proiectarea și realizarea la clasă a evaluării, în activitățile de 

monitorizarea s-a constatat că, de cele mai multe ori, evaluarea este obiectivă, feedbackul acordat 

elevilor în cadrul lecțiilor asistate fiind constructiv. 



O vulnerabilitate constatată la aplicarea documentelor de proiectare la clasă se referă la 

imlementarea curriculelor adaptate pentru elevii cu CES. Deși programa este adaptată, din lipsa 

timpului, a resurselor și din cauza numărului mare de elevi în clasă, aceasta nu se implementează 

optim. Temele de casă nu sunt adaptate în toate situațiile pentru elevii cu CES, la fel și testele prin 

care se evaluează competențele acestor elevi. 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 

Denumirea opționalului (se trec  Disciplina de bază Clasa Nivel 
Nr. de 

elevi 

Nr. 
ore/ 
săpt 

Profesor propunător 
 

Educație pentru sănătate Științe Preg + I primar 25 1 Svințiu Adriana 

Lumea lui Mate Matematică a  III-a A primar 32 1 Mureșan Adela 

Matematică distractivă Matematică a III-a B primar 30 1 Moldovan Elena  

Matematică distractivă Matematică a III-a C primar 21 1 Buzzi Crina 

Magia numerelor Matematică a IV-a A primar 29 1 Bucur Mariana 

Secretele lui Memo Matematică a IV-a B primar 28 1 Burduhos Simona 

Secretele lui Memo Matematică a IV-a C primar 20 1 Floroae Adriana 

Educație pentru sănătate Științe a IV-a primar 18 1 Roș Nicolae 

Handbal Educație fizică a V-a  gimn. 18 1 Urzică Georgeta 

Matematică și știință în 

domeniul cunoașterii 

Matematică a V-a  gimn. 30 1 Solovăstru Vasile 

Educație ecologică și de 

protecție a mediului 

înconjurător 

Geografie a V-a  gimn. 19 1 Munteanu Mirela 

Lectura și abilitățile de viață Limba și literatura 

română 

a VI-a A gimn. 26 1 Ilovan Rafila 

Matematică și știință în 

domeniul cunoașterii 

Matematică a VI-a B gimn. 28 1 Timoce Floarea 

Lectura și abilitățile de viață Limba și literatura 

română 

a VI-a C gimn. 20 1 Ilovan Rafila 

Ed. ecologică și de protecție a 

mediului înconjurător 

Geografie a VII-a A gimn. 27 1 Munteanu Mirela 

Informatică Informatică a VII-a B gimn. 27 1 Kovacs Ștefan 

Matematică și știință în 

domeniul cunoașterii 

Matematică a VIII-a A gimn. 31 1 Solovăstru Vasile 

Matematică și știință în 

domeniul cunoașterii 

Matematică a VIII-a B gimn. 31 1 Timoce Floarea 

Matematică și știință în 

domeniul cunoașterii 

Matematică a  VIII-a 

C 

gimn. 13 1 Roman Cerasela 

Educație ecologică și de 

protecție a mediului 

înconjurător 

Geografie V-VII gimn. 24 1 Munteanu Mirela 

Matematică și știință în 

domeniul cunoașterii 

Matematică VI-VIII gimnazi

al 

24 1 Roman Cerasela 



ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE 

 

Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

- prin studiu individual de specialitate; 

- prin activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor  didactice; 

- prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane; 

- prin participarea la cursuri de formare și perfecționare continuă; 

- prin obținerea gradelor didactice; 

 Din cele 46 cadre didactice: 

- 22 cadre didactice au acumulat în ultimii cinci ani școlari peste 100 de credite transferabile, prin 

activitățile enumerate mai sus; 

-  6 cadre didactice au acumulat în ultimii cinci ani școlari peste 90 de credite transferabile; 

- 10 cadre didactice au acumulat în ultimii cinci ani școlari peste 50 de credite transferabile; 

- 8 cadre didactice au acumulat în ultimii cinci ani școlari sub 30 de credite transferabile; 

 S-au echivalat cursurile absolvite în anul școlar 2017-2018, 4 profesori: 

- Timoce Floare Aurica  - Grad I  90 credite; 

- Ștefănuț Anca – Grad II   90 credite; 

- Ilovan Rafila – cursuri 5 credite; 

- Floroae Adriana – cursuri 3 credite. 

 S-au înscris la examene pentru definitivare în învățământ sau grade didactice 10 cadre 

didactice astfel: 

Definitivat: - Pop Anca Oana 2018-2019 

          - Manciu Ionela   2018-2019 

Grad II:  - Bârte Tavifta Anca     2020-2021 

                Au obținut gradul didactic II în sesiunea august 2019: 

 - Moldovan Alina Elena  2018-2019 

       - Miron Onița Dana         2018-2019  

Grad I: - Moldovan Raveca 2020-2021 

   - Roș Crina              2020-2021 

               Au obținut gradul didactic I prin susținerea lucrării metodico-științifice: 

 - Mureșan Nicoleta 2018-2019 

  - Ordace Dorina      2018-2019 

 - Rus Ioana Maria   2018-2019 



 În acest an școlar profesori metodiști sunt: 

- Roman Cerasela – matematică 

- Kovacs Ștefan Radu – educație tehnologică 

- Mureșan Adela Gabriela – profesor învățământ primar 

 

 Cadrele didactice din școala noastră cunosc oferta CCDBN de formare continuă și legislația 

în vigoare. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

Activitatea educativă a fost coordonată de consilierul pentru proiecte și programe, doamna prof. 

Csillag Timeia și este prezentată în raportul ănregistrat cu nr. 2576/10.10.2019. 

 

COMISII METODICE 

Fiecare comisie metodică și-a redactat propriul raport de activitate, înregistrat la secretariatul 

școlii. 

 

 

PROIECTE EUROPENE 

 

Impactul proiectelor Erasmus+ 

a) Asupra elevilor: Îmbunătățirea competențelor în tematica proiectelor, a competențelor 

lingvistice, a competențelor digitale, creșterea motivației de implicare în diverse activități, 

schimbări de atitudini, abilități antreprenoriale, dezvoltarea personală, orientare profesională şi 

direcţii de carieră, promovarea activităţilor de educaţie non-formală prin voluntariat în ONG-uri 

sau şcoli. 

b) Asupra cadrelor didactice: Îmbunătățirea metodelor și practicilor în lucrul cu tinerii, 

deschidere cu organizații active la nivel european, valorizare și multiplicare a rezultatelor 

obținute, abilități crescute de lucru în echipă, gândire critică și reflexivă, dezvoltarea personală şi 

profesională prin schimb de expertiză şi bune practici, crearea de reţele şi dezvoltarea abilităţilor 

de lucru colaborativ extins, aplicaţii pentru mobilităţi individuale Erasmus+., promovarea 

activităţilor de educaţie non- formală prin voluntariat în ONG-uri sau şcoli. 

c)  Asupra instituţiilor: Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, toleranţă, 

flexibilitate şi întărirea profilului școlii europene, deschidere spre strategiile de educaţie non-

formală şi promovarea sinergiei dintre educaţia formal şi cea non-formală în şcoală. 

Școala noastră a derulat un număr de 4 proiecte Erasmus+, iar din acest an școlar, încă 3. 

Meritul principal îl are doamna profesoară Mureșan Adela care a câștigat aceste proiecte și, apoi, toții 

coordonatorii și echipele de proiect. 

În loc de concluzii, 

BINE- ȘI-AR MAI ÎNCĂPEA!!!! 



  

 

 

 

 

 

 


