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Notă introductivă 
 

Colegiul National ,,Octavian Goga” este o unitate școlară de elită a județului Sibiu, care de-a lungul celor 

135 de ani de existență a polarizat continuu colective didactice valoroase și generații de elevi educate în spiritul 

valorilor europene, pentru cetățenie europeană și dezvoltarea competențelor lingvistice și tehnice. 

 În anul școlar 2021-2022, unitatea școlară a oferit servicii educaționale multiculturale pentru 1956 de 

elevi din care 664 de nivel primar, 596 de nivel gimnazial și 723 de nivel liceal. La finele anului școlar au 

rămas înmatriculați 1949 de elevi.  

Rezultatele constant valoroase la olimpiade și concursuri, la examenele naționale, excelența în a genera și 

desfășura proiecte și parteneriate la nivel național și internațional, s-au valorizat în recunoașterea națională și 

europeană a calității educației promovate în cadrul colegiului, fapt confirmat prin obținerea de șase ori a 

certificatului de „Școală europeană”, în acordarea statutului de Școală MaST -Top, în acceptul colegiului în 

Alianța Colegiilor Centenare din decembrie 2020, iar în anul școlar 2021-2022 s- a obținut acreditarea 

Erasmus pentru perioadă de cinci ani, 2022-2027. 

Toate aceste performanțe reflectă angajamentul continuu al partenerilor actului educațional elevi-

profesori- părinți, de a onora misiunea Colegiului Național ,,Octavian Goga” . 

    

          Misiunea  

 

 

 

 

          Viziunea 

 

 
 
 

Viziunea noastră asigură și garantează drepturile tuturor beneficiarilor, indiferent de identitatea  etnică, 

culturală, ligvistică și religioasă. 

Valorile care ne ghidează în activitatea educativă sunt: 

✓ Integritate 

✓ Etică 

✓ Transparență 

✓ Colaborare 

✓ Implicare 

✓ Responsabilitate 

 

„Şcoala noastră asigură elevilor, printr-o educaţie de calitate, dezvoltarea 

aptitudinilor intelectuale şi formarea competenţelor - cheie care să le permită 

integrarea cu succes în societatea cunoaşterii”. 

„O școală autonomă, deschisă către societatea de mâine și adaptabilă 

exigențelor viitorului”. 
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Analiza SWOT Unde suntem? 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Accesul la educaţie pentru elevii de la CP-XII inclusiv pentru cei cu  (CES) sau grupuri dezavantajate 

(rromi)  
Proiectarea şi desfăşurarea activităţii conform curriculum-ului național 

Utilizarea manualelor și auxiliarelor didactice aprobate de Minister 

Existenţa şi eficienţa instrumentelor de asigurare a calității 

CDȘ  stabilit prin consultarea elevilor și părinților 

Utilizarea metodelor moderne, activ-participative  

Ponderea redusă a orelor în abordarea interdisciplinară și / sau transdisciplinară 

Oferta CDȘ a școlii nu satisface în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor sau nu 

constituie întotdeauna o activitate atractivă pentru aceștia 

Activități extrașcolare neremunerate 

Ponderea excesivă a orelor de aprofundare a disciplinelor pentru EN/BAC  

Personal didactic cu nivel de calificare ridicat, interesat de formare și dezvoltare personală 

Personal didactic auxiliar bine pregătit, personal nedidactic conștiincios  

Elevi cu rezultate bune și foarte bune, capabili de performanță 

Ofertă  școlară foarte variată, multiculturalitate (lb.română, germană și maghiară) 
Implicarea responsabilă a Consiliului Elevilor și a Consiliului Reprezentativ al Părinților  

Relaţii interpersonale echilibrate, bazate pe respect reciproc 

Număr ridicat de absenţe şi selectivitatea studiului manifestate în anii terminali de liceu 

Posibilitatea unor lacune în cultura generală a elevilor 

Implicarea inegală a personalului în problemele școlii 

Conservatorismul unor profesori în demersul didactic 
Gradul insuficient de ocupare a posturilor personalului nedidactic 
Valorificarea insuficientă a datelor obţinute în urma monitorizării  

Bază materială bună, modernizată, bine dotată 

Materiale didactice/ auxiliare curriculare, fond de carte bogat 
Spații adecvate pentru examinarea  

Centru de testare/examinare 
Realizarea lucrărilor de reparații și modernizare, de igienizare 

Conectarea la Internet, resurse IT 

Spaţii şcolare insuficiente 

Uzura morală a unor echipamente și spații, instalații 

Conservarea şi dezvoltarea bazei materiale inegal 

Responsabilitatea gestionării şi întreţinerii bunurilor parțială 

Deficienţe în activitatea de inventariere și conservare a patrimoniului şi cea de casare 

Alocarea resurselor financiare necesare reabilitării și modernizării  

Obținerea de venituri extrabugetare 

Îmbunătățirea dotărilor necesare laboratoarelor/ cabinetelor/sălii  multimedia 

Lucrări specifice de reparații și reabilitări 

Unele deficienţe în activitatea compartimentelor administraţie şi contabilitate 

Capacitate redusă de atragere de proiecte finanţate POS DRU 

Insuficienta atragerea de fonduri extrabugetare 

Buna colaborare cu părinții și cu toate instituțiile publice locale 

Diseminarea activităților educative prin canale formale și informale 

Parteneriatele cu organizații locale, naționale şi internaționale 

Activități de voluntariat 

Convergența între nevoile elevilor/ așteptările familiei și oferta școlii 

 Programul încărcat al elevilor  

Insuficienta implicare a unor cadre didactice în realizarea de proiecte și parteneriate 

Deficienţe în desfăşurarea activităţilor datorită resurselor limitate  

Îmbunătățirea competențelor culturale, sociale, informatice și lingvistice ale  elevilor prin 

participarea la programe și proiecte europene 

Echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională   în cadrul examenului 

de bacalaureat național 

Îmbogățirea cunoștințelor profesorilor cu privire la alte sisteme de educație, consolidarea 

competențelor sociale și lingvistice ale profesorilor prin participarea la parteneriate cu școli din 

străinătate  

Abateri de la unele prevederi contractuale în derularea proiectelor; 
Diseminare redusă la nivelul comunităţii a rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor; 

Dificultăţi în operaţiunile administrative şi financiar-contabile aferente derulării contractelor  

Lipsa de formare specifică în domeniul programelor europene a personalului din serviciile 

secretariat şi financiar-contabil. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Modele  de planificări calendaristice, subiecte de examen și  programe CDȘ  disponibile pe site-ul 

www.edu.ro 
Curriculum național modern centrat pe competențe, adaptat EU  

Oferta importantă de auxiliare didactice,selecţie riguroasă  

Dezvoltarea personală a elevilor, premisă inserția viitoare pe piața muncii 

Programe școlare încărcate 

Erodarea în spațiul public a statusului profesorilor 

Resursele financiare şi materiale limitate 

Prezența rutinei și conservatorismului  

 

Părinți care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate  

Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 

Nivel educațional ridicat al familiei elevilor 

Strategie coerentă privind stabilirea planului de școlarizare în acord cu dezvoltarea rețelei școlare 

la nivel local 
Statutul bine definit în ierarhia ofertei educaționale locale  

Fluctuația personalului didactic suplinitor; 

Obținerea calificativul bine la anumiți indicatori de performanță în cadrul activității de 

evaluare externă periodică 

Deficiențe în procesul de selecție și repartizare a elevilor în liceu 

Centralizarea excesivă a mobilității personalului didactic 

 

Închirierea unor spaţii de învăţare, a sălii de sport ,Sala multimedia –  

Poziționarea școlii în zona centrală 

Trend crescător populație școlare 

Program școlar desfășurat în două schimburi pentru elevii de la nivelul gimnazial 

Disfuncții în procesul de monitorizare al elevilor de la gimnazial 

Asigurarea unei finanţări corespunzătoare nevoilor şcolii de către S.P.A.U.Î.P.S.  

Posibilitatea atragerii de fonduri structurale prin proiecte UE 
Ofertă variată în organizarea cursurilor de formare în management financiar 

Limite în asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor proiecte  

Modificări frecvente ale legislaţiei mediu financiar rigid  

Resurse financiare insuficiente pentru optim. funcţionării  instituţiei 

Ofertă pentru proiectele de parteneriat 

Lobby din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii 

Colaborare a instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea locală. 

Valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 

Implicarea societății civile, a Instituțiilor, ONG-urilor, Fundațiilor prin programe şi proiecte; 

Sibiul-oraș multicultural, multiconfesional, mediul economic,cultural, dinamic 

Resurse financiare limitate, necesare organizării activităţilor educative 

Descentralizarea redusă, corelată activităților extrașcolare 

Instabilitatea unor programe coerente în domeniul educaţiei 

Timp limitat de monitorizare a copiilor din partea familiei 
 

Acreditare 2022-2027 Erasmus  
Existenţa unei politici educaţionale la nivel naţional, promovată activ la nivel judeţean,  

 Creșterea motivaţiei şi angajamentului datorită numărului mult mai mic de persoane implicate 

în întâlnirile de proiect externe faţă de numărul efectiv de persoane implicate în derularea 

proiectului 
Situația epidemiologică (locală, națională, europeană) 

Întârzieri nejustificate în decontarea ulterioară a cheltuielilor ocazionate de întâlnirile de 

proiect 

http://www.edu.ro/
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Prezentul Raport de activitate corespunde următoarelor elemente strategice în vigoare în Colegiul 

Național „Octavian Goga” Sibiu: 

I. Obiectivele strategice  

Problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT:  

Problema 1: Asigurarea în colegiu a unui climat optim educațional, motivare pentru studiu   

Problema 2: Implicare tuturor actorilor educaționali  în orientarea școlară şi pentru carieră 

Problema 3: Activitate în două schimburi şi calitate redusă a spaţiilor de învățare 

Problema 4: Implicarea autentică a angajaților Colegiului National ,,Octavian Goga” 

Problema 5: Coerența şi prioritățile proiectelor de cooperare europeană 

              Țintele strategice pentru dezvoltarea instituțională a Colegiul National „Octavian Goga” în perioada 

2021-2025 reprezintă soluții propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate. 

II. Ținte strategice:   

T.1 Rezultate foarte bune la examene naționale și în continuarea studiilor, obținute prin îmbunătățirea 

participării elevilor la activitățile didactice prin atragerea şi  motivarea acestora 

T.2 Îmbunătățirea serviciilor de consiliere, orientare școlară şi pentru carieră 

T.3 Dezvoltarea spațiilor de școlarizare prin maximizarea și îmbunătățirea lor calitativă; obținerea de noi 

spații de învățare  prin extinderea Corpului A de clădire 

T.4 Dezvoltarea unui management instituțional prin implicarea activă a fiecărui angajat. 

T.5 Asigurarea parteneriatului comunitar (între școală și reprezentanții administrației locale, ai comunității, 

ai O.N.G.urilor și a programelor educaționale de tip școală-familie, prin stimularea activităților de 

voluntariat) şi a parteneriatului european / internațional. 

 

III.  Opțiuni strategice 

Sunt vizate următoarele acțiuni complementare : 

1. Investiția în resurse umane 

2. Dezvoltarea curriculară 

3. Finanțare, extindere și dotare 

4.  Dezvoltarea relațiilor comunitare 
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IV. Programele de dezvoltare propuse  

 

Prezentul Raport de activitate urmărește obiectivele, activitățile și resursele propuse în Planul 

operațional pentru anul școlar 2021-2022, în contextul elementelor strategice precizate mai sus. 

Din cauza situației epidemiologice, au fost stabilite obiective și activități specifice, pentru asigurarea 

funcționării unității de învățământ în condițiile determinate de pandemia cu SARS-CoV-2. 

Raportul este structurat pe opt capitole, în care pentru fiecare program propus s-au precizat  

obiectivele, activitățile și resursele și s-au completat elemente de planificare-evaluare, nivelul de 

realizare și corecții. Ultimul capitol al raportului cuprinde date statistice și interpretări grafice ale 

activității pe perioada anului școlar 2021-2022, referitoare la programele de dezvoltare propuse și 

analizate comparativ cu ultimii școlari și anexe la temele prezentate pe parcursul raportului. 

În elaborarea Raportului de activitate s-au cuprins raportările responsabililor de arii curriculare, 

ale comisiilor permanente și temporare, ale compartimentelor și echipelor  de management de proiect, 

care au activat în anul școlar 2021-2022. 

 Mulțumesc tuturor colegilor care au răspuns cu promptitudine de fiecare dată solicitărilor mele, 

în vederea colectării datelor necesare redactării prezentului raport. 

 

 

Denumirea programului Ţinte strategice 

Formarea continuă a personalului 1, 2, 4 

Ofertă educațională dinamică și coerentă 1-3 

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare 3 

Finanţare şi achiziţii 1-4 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 1-4 
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1 Formarea continuă a personalului 

1.1 Obiective specifice 
 

Obiective Nivel de realizare și concluzii 

1   1) Participarea  personalului școlii la cursuri 

/programe de formare realizate de diferiți furnizori 

de programe educaționale acreditați de MEN 

(didactic, didactic auxiliar, nedidactic). Asigurarea 

continuității dinamicii profesionale prin 

parcurgerea unor programe de formare care să 

răspundă atât nevoilor școlii, cât şi conștientizării 

individualizate a nevoilor de evoluție în carieră  

• S-a realizat autoevaluare la nivelul fiecărei catedre pe baza unor chestionare și propunerile 

catedrelor privind participările la cursuri de formare au fost validate în CP și CA 

• Au fost informate cadrelor didactice privind oportunitățile locale de formare continuă (CCD Sibiu) 

• Au fost asigurate fonduri pentru participări la activități de perfecționare și formare continuă 

• S-a pus accent pe participarea la programe de perfecționare și formare continuă pentru educația 

online 

• Optimizarea relațiilor comunitare şi parteneriatelor în domeniul educației și formării 

profesionale 

2) Identificarea în ofertele existente la nivel 

local/național/european (CCD, furnizori 

acreditați) a programelor de 

perfecționare/formare continuă care răspund 

nevoilor identificate. 

• CCD Sibiu a propus lista programelor de formare continuă, conform posibilităților existente 

• Cadrele didactice au fost informate periodic cu privire la oferta de formare continuă CCD 

• Colaborare ISJ/Universitatea "Lucian Blaga", DPPD pentru grade didactice 

3) Participarea personalului didactic la sesiuni 

metodico-ştiinţifice, simpozioane şi schimburi de 

experienţă pe probleme de specialitate şi 

psihopedagogice conform nevoilor identificate și 

ofertelor existente 

• De la nivelul disciplinelor, au fost raportate peste 100 de participări la activități de perfecționare și 

formare continua, sub formă de webinare sau cursuri acreditate; sinteza participării în rapoartele 

responsabililor de discipline (Anexa1). 

• Formarea continuă a profesorilor învățământ primar s-a realizat pornind de la identificarea propriilor 

nevoi. Formele de organizare sunt diverse: perfecționarea curentă prin activități metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice, concretizate prin sesiuni de comunicări, simpozioane, stagii periodice de informare 

științifică, cursuri pentru completarea studiilor organizate de instituțiile de învățământ superior. 

Studiul individual a constituit o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicare în demersul 

didactic a noutăților metodologice. 

• Este necesară îmbunătățirea transferului cunoștințelor și competențelor dobândite în 

activitățile de perfecționare și formare continuă la activitatea didactică 

4) Realizarea la nivelul fiecărei catedre de 

activități metodice și ședințe de catedră 

pentru aplicarea curriculumului național, 

respectiv CDȘ și promovarea/utilizarea la clasă 

a metodelor centrate pe elev. 

• De la nivelul disciplinelor, au fost raportate numeroase activități cu caracter metodic 

• De la nivelul disciplinelor, au fost raportate 40 de asistențe la ore și lecții deschise la toate cele trei 

niveluri de învățământ: primar, gimnazial şi liceal 
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1.2 Activități 
 

Obiective 
Denumirea activităților Nivel de realizare și concluzii 

specifice 

 
1) 

• Revizuirea chestionarului  de formare continuă 

• Aplicarea și interpretarea chestionarului 

• Analizarea și raportarea rezultatelor 

• Chestionar de formare continuă aplicat la început şi la sfârşit de an şcolar 

• S-a realizat la nivelul fiecărei discipline autoevaluarea nevoilor de formare continuă 

• S-a realizat la nivelul fiecărei discipline planificarea participării la formare continuă 

 
2) 

• Obținerea informațiilor privind ofertele de formare 

• Corelarea ofertelor cu nevoile identificate  

• Informarea personalului 

• Integral 

• Realizat parţial– este necesară actualizarea bazei de date și realizarea corelațiilor 

• Integral 

 
3) 

• Proiectarea/planificarea participărilor la formare continuă 

• Facilitarea participării (dc – orar special, costuri etc.) 

• Participarea efectivă și raportarea participării 

• Parțial – la nivelul disciplinelor și centralizat, fără date suficient de concrete 

• Integral, inclusiv acoperirea unor costuri la solicitarea personalului 

• Sinteza participării la formare continuă în rapoartele specifice pe discipline 

 
4) 

• Planificarea activităților metodice la nivelul disciplinelor 

• Realizarea activităților 

• Raportarea activităților 

• Integral 

 • Monitorizare • Parțial – este necesară monitorizarea mai atentă a activităților 

 • Evaluare (semestrial și anual) • Integral (CP și CA) 

 

 

1.3 Resurse 
 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

• directori 

• responsabili discipline 

• CEAC 

• Responsabil Comisie de formare şi perfecționare 

• tehnică de calcul și multiplicare 

• cărți și publicații 

• servicii comunicare 

 

• Conform rapoartelor financiare 2020 și 2021 
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2. Ofertă educațională dinamică și coerentă  

2.1 Obiective specifice 

Obiective  Nivel de realizare și concluzii  

1) Revizuirea procedurii de elaborare a ofertei 

educaționale a CNOG 

2) Aplicarea corectă și transparentă a procedurii 

de elaborare a ofertei educaționale (CDȘ, 

activități extracurriculare și activități 

extrașcolare) 

• S-a revizuit procedura de elaborare a ofertei educaționale a CNOG 

• Procedura a fost aplicată integral și s-a întocmit oferta educațională care a fost înaintată spre ISJ Sibiu 

• CDȘ-urile, activitățile extracurriculare și extrașcolare au fost planificate prin intermediul diriginților/ 

/echipelor de proiect, conform rapoartelor specifice  

2) Proiectarea și realizare de activități 

extracurriculare  

a.  Pregătire pentru olimpiade, 

concursuri și competiții academice și 

sportive;  

b.  Pregătire pentru certificări 

lingvistice și digitale.  

 

Au fost realizate integral activități în cadrul CDȘ și extracurriculare pentru performanță (concursuri, competiții, 

examene naționale) 

La olimpiadele școlare au fost raportate, până la 12 iunie: 

• 23 Premiul I, 16 Premiul II, 10 Premiul III, 42 Mențiuni -faza județeană (Anexa2.1) 

• medalie de bronz, 1 Premiu special, 1 Mențiune și 1 Mențiune specială - faza națională (Anexa2.2.) 

Formarea competențelor lingvistice și digitale ( Cambridge, Oxford, DSD 1 și DSD 2, DELF, DALF, ECDL) 

                                                                                                                                                            (Anexa 2.7) 

Au fost realizate activități de redactare și editare a revistelor școlare 

• Activități extracurriculare au fost limitate din cauze epidemiologice 

• Pe parcursul învățământului online s-a înregistrat o scădere a activităților extracurriculare din motive 

obiective 

• CNOG a participat la toate programele propuse în proiectele K1 și K2 

3) Proiectarea și realizarea următoarelor activități 

extrașcolare: Concursuri internaționale, naționale, 

regionale, interjudețene 

Situația determinată de pandemie a condus la suspendarea unui număr important de concursuri, 

olimpiade și competiții școlare la nivel local/județean/regional/național În aceste condiții: 

Elevii CNOG au participat la un număr de 38 de  concursuri, raportate până la 12 iunie, obținând (la liceu și 

gimnaziu) 

• 17 Premiul I, 9  Premiul II, 13 Premiul III, 15 Mențiuni și 5 Premii speciale la faza județeană (Anexa2.3) 

• 13 Premiul I, 11 Premiul II,  10 Premiul III, 12 Mențiuni la faza națională/regională (Anexa2.4) 

Rezultatele obținute de elevii și profesorii colegiului la Olimpiadele și concursurile școlare finanțate de MEN 

și premiate de Consiliul Local Sibiu: 

7 Premiul I, 3  Premiul II, 1 Premiul III, 4 Mențiuni la faza națională (Anexa 2.5)  

28 Premiul I, 24  Premiul II, 21Premiul III la faza județeană (Anexa 2.6)  

  

Colegiul Național “Octavian Goga” organizează următoarele concursuri cuprinse în Calendarul județean, 

regional și național al activităților educative: 
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2.2 Activități  
Obiective 

specifice  

 
Denumirea activităților  

 
Nivel de realizare și concluzii  

1) 

 

 

 

 

• Revizuirea/actualizarea procedurii elaborare ofertă educațională (OE) 

• Consultarea cadrelor didactice privind OE 

• Consultarea elevilor și părinților acestora privind OE 

• Elaborarea, avizarea și aprobarea OE 

 

 

 

✓ S-a realizat revizuirea/actualizarea procedurii 

✓ S-a realizat integral consultarea cadrelor didactice, a 

părinților și a elevilor 

✓ A fost elaborată și aprobată oferta educațională 

2) 

 

 

 

 

• Consultarea cadrelor didactice privind activitățile extracurriculare 

• Planificarea  activităților extracurriculare 

• Realizarea activităților conform planificării 

• Participarea elevilor la concursuri și la examenele de certificare a 

competențelor lingvistice/digitale 

 ✓ Consultarea și planificarea: integral, dar cu întârzieri 

✓ Realizarea activităților conform planificării: parțial, afectat 

de pandemie 

✓ Participarea elevilor la concursuri și examene de certificare 

(a se vedea situațiile statistice anexate, afectat de pandemie) 

 

 • Asigurarea includerii activităților extrașcolare  în calendare 

jud./naționale 

• Stabilirea datelor activităților 

• Asigurarea resurselor umane și financiare necesare 

activităților propuse 

• Realizarea activităților conform planificării 

✓  

✓ Proiectate, dar realizarea afectată de pandemie 

✓ Activități la nivel de cadru didactic/clasă/unitate (a se vedea 

raportul /compartimente) 

• Concursul Național “Octavian Goga sau ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III “ –realizat 

• Concursul Național de creație literară şi plastică, traduceri şi critică literară „Radu Stanca – Paşii poetului 

prin burgul medieval” –realizat 

• Concurs județean “Le français sans frontières “ –realizat 

• ,,Festivalul culorilor - Dezvoltarea creativității și comunicării prin artă"(concursul de fotografie ,,Culorile 

naturii" și concursul de creație plastică/creație literară-poezie ,,Primăvara prin ochii copiilor" ) –realizat 

• Proiect educative ”Suflet de copil creativ” –realizat 

• Activități educative la nivel de unitate: „Zilele Porților Deschise CNOG” – nerealizat 

3) Proiectarea și realizarea activităților din cadrul 

Programului național 

 „Școala altfel”.  

✓ Programul a fost suspendat datorită modificării structurii anului școlar 

4) Pilotare curriculară clasele a XII-a in anul 

școlar 2022-2023 

✓ Inițiat la finele anului școlar 2021-2022 

✓ La proiect vor  participa 183 de elevi și profesorii încadrați la clasele a XII-a 
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3) 

 

 

 

 

• Stabilirea perioadei programului ”Școala altfel” 

• Consultarea cadrelor didactice privind ”Școala altfel” 

• Consultarea elevilor și părinților acestora privind  ”Școala altfel” 

• Elaborarea, avizarea și aprobarea programului ”Școala altfel” 

▪  

✓ Suspendat datorită modificării structurii anului școlar 

4)  • Proiectare curriculară clasele a XII-a 

 

 

✓ Inițierea proiectului 

✓ Dezbateri la nivelul catedrelor, elevilor, părinților privind 

oportunitatea participării la proiect 

✓ Propuneri de pilotare pe arii curriculare/discipline 

✓ Înaintarea cererii de solicitare pentru aprobarea 

participării la proiect 

1)-4)  • Monitorizare . Evaluare semestrial și anual. 

✓  Monitorizarea activităților extracurriculare și extrașcolare s-a 

realizat de către consilierul educativ al CNOG. 

 Integral (CA , CP) 

 

 

 

 

2.3 Resurse 

 Resurse umane  Resurse materiale  Resurse financiare 

 

  
 

 

 

 

 

➢ Director, directori adjuncți 

➢ CP  

➢ CC  

➢ CEAC  

➢ CRP și CSE  

➢ Responsabili de 

catedre 

➢ diriginți  

  
  
 

 

 

 

• tehnică de calcul și 

multiplicare cărți și 

publicații 

• laboratoare și cabinete 

funcționale mijloace și 

materiale didactice 

• servicii comunicare  

• furnituri de birou  

 ✓ Conform rapoartelor financiare 2020 și 

2021  
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3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare și disciplinei elevilor  

3.1 Obiective specifice  

Obiective   Nivel de realizare și concluzii  

1) Menținerea/îmbunătățirea 

rezultatelor bune și foarte bune la 

evaluări și examene naționale  

 

 

 

✓ Obiectiv realizat parțial  

Rata de promovabilitate la examenele naționale în acest an școlar  este cuprinsă între  

97,93%  și 99,31% 

1.1 Menținerea/îmbunătățirea 

rezultatelor foarte bune la 1.1 EN 

   clasele a II-a, a IV-a , a VI-a 

 

              Evaluare Națională clasa a II-a (Anexa 3.1) : 

-136 de participanți din care înscriși 106 secția română , 30 secția germană  

Rezultate secția română: citit limba română, răspunsuri corecte 93,67% 

                                        Scris limba română, răspunsuri corecte 84,01% 

                                         Matematică, răspunsuri corecte 89,10% 

Rezultate secția germană: limba română pentru minorități, răspunsuri corecte 78,61% 

                                        Citit limba maternă, răspunsuri corecte 68,50% 

                                        Scris limba maternă, răspunsuri corecte 69,58% 

                                         Matematică, răspunsuri corecte 78,33 % 

Evaluare Națională clasa a IV-a (Anexa3.2): 

-131 participanți din care 95 secția română30 30 secția germană, 6 secția maghiară  

Rezultate secția română: Limba română, răspunsuri corecte 84,11 % 

                                         Matematică răspunsuri corecte 77,87 % 

Rezultate secția germană: limba română răspunsuri corecte 81,48 % 

                                         Limba maternă răspunsuri corecte 69,58% 

                                         Matematică răspunsuri corecte 78,33 % 

Rezultate secția maghiară: limba română pentru minorități, răspunsuri corecte 88,89 % 

                                        Limba maternă răspunsuri corecte 65,84 % 

                                        Matematică răspunsuri corecte 68,52 % 

Evaluare Națională clasa a VI-a (Anexa 3.3): 

-119 participanți din care 91 secția română, 24 secția germană, 4 secția maghiară  

Rezultate secția română: Limbă și comunicare răspunsuri corecte 55,02 % 

                                         Matematică, răspunsuri corecte 51,87 % 

Rezultate secția germană: Limbă și comunicare-lb. maternă  răspunsuri corecte 63,99 % 

                                         Matematică și științe răspunsuri corecte 48,48%                                          

Rezultate secția maghiară: Limbă și comunicare-lb. maternă,  răspunsuri corecte 53,57 % 

                                        Matematică și științe, răspunsuri corecte 51,67 % 

*La EN2-4-6 nu au participat elevii cu CES integrați 
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1.2 Evaluarea națională a 

absolvenților clasei a VIII-a 

 

  

Evaluare Națională clasa VIII-a (Anexa 3.4): 

• Absolvenți clasa a VIII-a 146 

• Candidați CNOG înscriși145, rata de participare 100%, rata de promovare 97,93% ,  

38% cu medii generale în tranșa de note 9-10,  

53% cu medii generale în tranșa de note 7-8,99,  

9% cu medii generale în tranșa de note 5-6,99.  

  1.3 Admiterea în liceu și în 

învățământul profesional 2022 
 Inserția absolvenților de clasa a VIII-a  (Anexa 3.5): 

• 146 elevi înscriși în  clasele a VIII a 

• 145 de elevi participa la EN, un elev este corigent  

• 125 completează coduri, 19 sunt admiși la vocațional, 1 elev pleacă în străinătate 

• 141 admiși la licee, din care din care 1 admis pe locuri speciale, 3 admiși la profesională, 

• Total admiși liceu 142, la CNOG 26  (17,93 %) din total absolvenți, alte colegii și licee 25  absolvenți (17,04%), 35% 

admiși la colegii și licee teoretice și vocaționale, la licee tehnologice 91 elevi (63%). 

•  Cei 3 elevi înscriși la învățământ profesional reprezintă 2 % din absolvenți. 

• Rata de admitere în clasa a IX-a este de  100 %, în licee și colegii 97,93%. 

1.4 Examenul Național de 

Bacalaureat 

 Rezultate Examenul de Bacalaureat 2022 (Anexa 3.6): 

• La examenul de bacalaureat au fost înscriși 190 de elevi,  au promovat un număr de 188 și s-a înregistrat o 

promovabilitate de 98,94 %.  

• Un număr de 102 elevi au obținut medii peste 9,00 reprezentând 54,25% dintre participanți. 

 Examene cu recunoaștere internațională în anul școlar 2021-2022. Echivalare BAC 2022 (Anexa 3.7) 

• Echivalare BAC proba C -75 certificate limbi moderne; 

• Echivalare BAC proba D -114 certificate ECDL 

  Inserția absolvenților de clasa a XII-a în învățământul universitar (Anexa 3.8) 

• Opțiunile absolvenților -141  au fost admiși la Automatizări și calculatoare (26), Medicină umană și Farmacie (24), 

Științe Economice (21), Științe socio-umane (15), Litere (15), Drept și Administrație (14), Inginerie (14) și câte sub 10 

absolvenți au fost admiși la specializările Științe politice, Științe agricole, Medicină veterinară, Arhitectură, Istorie 

ș.a., din totalul de  189 absolvenți, 48 nu au comunicat sau nu au fost admiși la universități. 

1.5 Alte examene organizate la 

nivelul unității de învățământ 

 Examene pentru încheierea situației școlare pentru elevi: 

• Amânați 3 elevi, 2 la gimnaziu, unul la liceu. In urma examinării 2 nu au promovat, unul nu s-a prezentat. 

• Corigenți 17 elevi, din care 12 la gimnaziu la disciplinele matematică, lb. română, istorie și 5 la liceu la disciplinele 

matematică și informatică. Au promovat 10 din 12 la gimnaziu (83,33%)  si 1 din 5 la liceu (20%) , declarați repetenți  

6 elevi. 

• Examene de diferență pentru validarea transferurilor în CNOG: au susținut probe 11 elevi absolvenți de clasa a IX-a , 

la disciplinele latină, muzică, desen și testarea competențelor lingvistice și respectiv 4 elevi absolvenți de clasa a X-a 

la disciplinele informatică și testarea competențelor lingvistice. 
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• Examene pentru certificarea competențelor lingvistice și digitale: au obținut certificate  92 de absolvenți la 

competențele lingvistice și 114 la competențe digitale. 

2.  Accentuarea măsurilor de tip 

administrativ-disciplinar pentru 

descurajarea, combaterea și 

reducerea absențelor elevilor.  

  Situația absențelor și frecvenței (Anexa3.9 ) 

S-au monitorizat lunar absențele pentru fiecare ciclu de învățământ. 

Totalul de absențe pe elev și pe nivel educațional: 

Primar 6,62% absențe din care motivate 6% ; 

Gimnazial 19,91% absențe din care motivate14,22% : 

Liceal 32,99% absențe din care motivate 27,48%. 

S-au luat măsuri de tip administrativ-disciplinar, dar rămâne în continuare în atenția colectivului didactic identificarea 

cauzelor și îmbunătățirea frecvenței. 

3.2 Activități  
Obiective specifice  Denumirea activităților Nivel de realizare și concluzii 

1)-2)  

  
 

 

 

 

 

➢ Planificarea și realizarea recapitulărilor BAC și EN8  

➢ Informare elevilor și părinților (metodologii și programe BAC și EN8)  

➢ Asigurarea resurselor curriculare BAC și EN8  

➢ Informarea părinților privind situația elevilor cu risc ridicat 

Simulări BAC și EN8:  

• Organizare  

• Analiză rezultate  

• Informare părinți  

• Stabilire și aplicare măsuri necesare Premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite  

✓ Integral  

✓ Toate clasele au primit de la Asociația 

Prietenii Colegiului Goga contravaloarea 

fixă pentru pachet premii cărți 

✓ Școala de șoferi ABC a premiat primii 

5 elevi ai claselor a XI-a  

3)  

  
  
  
 

 

➢ Actualizarea listelor medicilor de familie   

➢ Raportarea lunară a absențelor  

➢ Respectarea prevederilor privind absențele nemotivate  

➢ Întâlniri individuale cu elevii-problemă și părinții acestora 

✓ Integral  

✓ Afectat de pandemie (prezența la  

activități online dificil de cuantificat în 

condițiile anului școlar trecut)  

1)-3)   ➢ Monitorizare  ✓ Realizare integrală  

1)-3)   ➢ Evaluare (semestrial și anual)  ✓ Realizat integral (CP și CA)  

   

3.3. Resurse  
 Resurse umane   Resurse materiale   Resurse financiare  

  
  
 

  
 

  
 

➢ directori  

➢ CP 

➢ responsabili de catedre 

➢ diriginți  

  
  
 

 

  
  

• cărți și publicații  

• tehnică de calcul și 

multiplicare 

• servicii de comunicare 

• furnituri de birou  

 ✓ Conform rapoartelor financiare  
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4.Dezvoltarea, întreținerea și modernizarea bazei materiale 

   4.1.Obiective specifice 
 

Obiective Nivel de realizare și concluzii 

1) Fundamentarea și proiectarea bugetului și 

realizarea execuției bugetare conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

• Realizat integral 

2) Realizarea investițiilor și lucrărilor 

aprobate în bugetul 2021 în baza listei de 

priorități transmisă SPAUIP Sibiu. 

 

• Investiții și lucrări realizate conform celor precizate la pct. 4.3 

3) Proiectarea, planificarea și realizarea 

achizițiilor de bunuri și servicii, conform 

necesităților și solicitărilor, în limita 

bugetului aprobat. 

• Proiectare și planificare realizate integral 

• Achiziții realizate conform celor precizate la pct. 4.3 

4) Asigurarea inventarierii, protejării și 

întreținerii întregului patrimoniu. 

• Integral, dar se înregistrează în continuare probleme în modul în care îngrijesc elevii baza 

materială și este necesară o activitate mai susținută a profesorilor diriginți  precum și a 
întregului personal, precum și colaborarea cu familiile elevilor în această privință, 

mergând până la imputarea pagubelor produse cu rea intenție. 
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4.2 Activități 

 

Obiective 

specifice 
Denumirea activităților Nivel de realizare și concluzii 

1)  

• Fundamentarea proiectului de buget 

• Întocmirea proiectului de buget și înaintarea la termen 

• Planificarea bugetului aprobat 

• Realizarea execuției bugetare 

• Integral 

2)  

• Estimarea costurilor 

• Contractarea execuției 

• Organizarea șantierului 

• Execuția lucrărilor 

• Supravegherea execuției 

• Recepții lucrări 

• Integral 

3)  

• Stabilirea necesarului în privința achizițiilor de bunuri și servicii (concomitent cu fundamentarea bugetului) 

• Realizarea planului de achiziții bunuri și servicii (buget 2022) 

• Executarea planului de achiziții bunuri și servicii, cf. bugetului aprobat 

• Integral 

4)  

• Numirea comisiei de inventariere 

• Realizarea inventarierii 

• Elaborarea raportului și propunerilor de casare 

• Numirea comisiei de casare 

• Realizarea casărilor 

• Intocmirea și afișarea în fiecare clasă a listei cu obiecte de inventar 

• Solicitarea cooperării cu diriginții și profesorii consiliilor claselor pentru supravegherea patrimonului 

• Supravegherea patrimoniului 

• După caz, recuperarea pagubelor pentru distrugeri 

• Integral, dar cu probleme de 

întârziere și probleme 

privind îngrijirea de către 

elevi a bazei materiale 

1)-4) • Monitorizare • Integral 

1)-4) • Evaluare (sem. și anuală) • Integral (CA și CP) 
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4.3 Investiții, reparații și achiziții – obiective propuse și nivel de realizare 

A. Lucrări de investiții  
 

Obiective propuse Justificare Realizare 
Corp A 

1. Proiectare şi executare a instalaţilor de stingere 

a incendiilor si a instalatiilor de detectare,avertizare 

si alarmare in caz de incendiu.                                                                                                                

2. Inlocuire tevi incalzire termica situate in 

subsolul tehnic (tevi de fier izolate cu ghips)                                                                                                                                               

3. Inlocuire tevi apa rece si calda subsol tehnic( se 

blocheza sitele baterilol cu rugina)                                                                                                               

4. Termosistem si zugravire exterioara ultima 

zugravire s-a realizat in anul 2001.                                                      

5. Inlocuire instalatie electrica holuri si sali de 

clasa (actuala instalatie este cu fire de 

aluminiu),exista risc de scurtcircuit electric. 

6. Tabla interactiva 29 buc           

7. Inlocuire calorifere de fonta cu calorifere de 

tabla                                                                             

8. Inlocuire mobilier laborator fizica si chimie                                                                                         

-necesar obținerii aviz ISU 

-risc incendiu  

-este din fire de aluminiu și este risc de incediu 

-țevile existente sunt de fier izolate cu ghips 

- sitele bateriilor sunt ruginite 

- numărul lucrărilor de reparații efectuate 

- procesele verbale de recepție ale lucrărilor efectuate 

-valoarea fondurilor bănești alocate 

-în prezent sunt de lemn scorojit cu defecte la închidere 

10 buc. 

 

 

 

 

 

- Nu s-a realizat 

- S-au achiziționat 50 laptopuri 

 

Obiective propuse corp  Justificare Realizare 

Corp B 

1. Inlocuire tamplarie geamuri parter si etaj 1 holuri 

si sali de clasa  

2. Refacere tencuiala exterioara existenta 

deteriorate                                                                      

3. Reabilitare totala acoperis prin Inlocuire lati, 

tigle, scocuri,burlane                                                     

4. Tabla interactiva 28 buc 

- Tâmplărie în stare avansată de degradare 

- Îmbunătățirea izolației termice a sălilor și a clădirii 

- Asigurarea izolației fonice a sălilor 

- Creșterea siguranței împotriva efracției 

- Îmbunătățire estetică 

- Nu s-a realizat 

 

Corp C -Sala de sport  

1. Proiectare Execuție lucrări reglementare ISU 

2. Înlocuire pardoseală  

3. covor PVC  

4. Lucrări de igienizare 

- cea actuală este uzată 

- Reglementare ISU  

 

- Nu s-a realizat 
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Curtea  

1. Realizare pavilion, construcție lemn cu scena 

acoperită și bănci                                               

 

 

- nu există mobilier ambiental 

 

 

- Nu s-a realizat 

 

B. Lucrări de reparații  
 

Obiectiv Justificare Realizare 

Corpul A 

1. Igienizat si reparat pereti si tavane( ras zugrăveala 

existenta, gletuit pereți si tavane, zugrăveli lavabile) , 

schimbat parchet 2000 mp  

2. Înlocuit uși interior 10 buc   

3. Igienizare toalete băieți si fete  

- Asigurarea condițiilor de igienă 

corespunzătoare 

- Îmbunătățire estetică 

- Realizat 13 săli , 1 sală schimbat parchet 
 
- Nu s-a realizat 
 

- Nu s-a realizat  

Corpul B 

1. Igienizat si reparat pereți si tavane ( ras zugrăveala 

existenta, gletuit pereți si tavane, zugrăveli lavabile) 

1000mp  

2. Înlocuit uși interior 40 buc  

3. Igienizare toalete băieți  

- Asigurarea condițiilor de igienă 

corespunzătoare 

- Îmbunătățire estetică 

- Nu s-a realizat 

 

 

 

 

-Realizat parțial , în procent de 80% 

Corp C (sala sport) 

1. Lucrări de igienizare pereți si tavane holuri, casa 

scării, birouri, vestiare, toalete băieți si fete 600 

mp   

- Creșterea siguranței în exploatare a clădirii 

- Îmbunătățire estetică 

- Nu s-a realizat 

 

C. Achiziții obiecte de inventar  
 

Obiective propuse Justificare Realizare 

Corpul A              

1. Videoproiector       10 buc   

2. Laptop                   23 buc 

3. Scaune sali clasa tapitate 500 buc    

4. Mobilier cancelarie     

5. Aspirator pentru praf profesional (1 buc/etaj) 3 

buc         

- Realizarea de prezentări multimedia pentru 
activități didactice 

Modernizarea procesului de învățământ 

- Creșterea confortului și siguranței elevilor și profesorilor 

în timpul activităților didactice 

- Asigurarea condițiilor de igienă 

corespunzătoare 

- Nu s-a realizat (în curs de evaluare) 
-  Nu s-a realizat 
-  Realizat 100% 
-  Realizat 100% 
-  Achiziționat 1 buc. 
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Corpul B 

1. Videoproiector       10 buc 

2. laptop                              23 buc 

3. Mobilier școlar             300 seturi 

4. Aspirator pentru praf profesional (1 buc/etaj) 4 

buc           

5. Laptop pentru laborator de informatica mobil    

- Realizarea de prezentări multimedia pentru 
activități didactice 

Modernizarea procesului de învățământ 

Creșterea confortului și siguranței elevilor 

- Asigurarea condițiilor de igienă 

corespunzătoare 

 

-   Nu s-a realizat  
-   Nu s-a realizat ?? 
-   Realizat 
-   Nu s-a realizat 
 
 
 

- S-a realizat integral. S-a amenajat un laborator de 
informatică  

 

Obiective propuse Justificare Realizare 

Calculul sumelor necesare pentru finanțarea: 

1. cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 

navetiste; 

2. cheltuielilor de transport pentru elevii calificați la  

olimpiade / concursuri naționale; 

3. burselor elevilor; 

4. drepturilor copiilor / elevilor cu cerințe 

educaționale speciale din învățământul preuniversitar,  

conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea educației 

naționale nr.1 / 2011; 

-Realizat integral 

Fundamentarea  sumelor necesare pentru finanțarea 

drepturilor copiilor / elevilor cu cerințe educaționale 

speciale din învățământul preuniversitar 

1. securității și sănătății în muncă a angajaților și 

protecției acestora în cazul situațiilor de urgență.  

2. cheltuielilor de personal / număr de elevi  

Conform H.G. nr. 72 / 2013: 

Anexa nr.1_a: Nr. înreg. 2838 / 11.10.2021- Număr de elevi 
/ preșcolari pentru calculul cheltuielilor de personal 
2021 (cu modificările și completările ulterioare); 

- Realizat integral 

1. Proiectare extindere în vederea amenajării spațiilor de 

învățământ ale Colegiului 

Lipsă minim 19 săli de clasă raportat la nr elevi cf. normativelor  

 
-Nu mai este cazul 

* Obiective noi apărute pe parcursul anului școlar datorită evoluției epidemiologice și intrarea în scenariile de funcționare 2, respectiv 3. 

4.4 Resurse 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

• directori 

• administrator financiar (contabil șef) 

• administrator patrimoniu 

• diriginți, șefi catedre, elevi, părinți 

• tehnică de calcul și multiplicare 

• programe legislație și contabilitate 

• servicii comunicare, furnituri de birou 

• materiale întrețineri și reparații în regie proprie 

• Conform rapoartelor financiare 2021 și 2022 
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5. Dezvoltarea relațiilor comunitare  

5.1  Obiective specifice  

  

Obiective Nivel de realizare  

1.Proiectarea, organizarea și desfășurarea 

concursurile organizate de CNOG și cuprinse 

în Calendarele județene, regionale și naționale 

ale activităților educative    

Concursuri județeane : 

• “Le français sans frontières “   

• ,,Festivalul culorilor - Dezvoltarea creativității și comunicării prin artă" ( concursul de 

fotografie ,,Culorile naturii" și concursul de creație plastică/creație literară-poezie ,,Primăvara 

prin ochii copiilor" )  

Concursuri interjudețene:   

• “Suflet de copil creativ”   

• Concursul Național de creație literară şi plastică, traduceri şi critică literară „Radu Stanca – 

Paşii poetului prin burgul medieval”   

• Concursul Național de creație literară şi  traduceri “Octavian Goga sau ecoul cântecului 

pătimirii noastre în mileniul III “    

• Caleidoscop Goga – suspendat datorită condițiilor pandemice   

2. Participare tuturor elevilor  și  cadrelor 

didactice la activitățile din cadrul Săptămânii 

,,Școala altfel !” 

• Nerealizat din cauza modificării structurii anului școlar bazată pe evoluția pandemiei 

COVID   

3. Realizarea de activități redacționale, 

concretizate, prin publicarea cel puțin unui 

număr pe an al revistelor CNOG   

• Goga Times  

• Catalog Goga - nu a publicat niciun număr ( nu s-a întrunit numărul necesar de articole)   

• Cu drag, din Goga!   

  

  

  

4. Organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectelor Erasmus+ K1 și K2  

în derulare.  

• Realizate sau în curs de realizare/reprogramate datorită pandemiei activitățile în cadrul 

următoarelor proiecte Erasmus+(Anexa 5.1):  

KA229 - School Exchange Partnerships -3 proiecte 

✓ STEM, ITC,CODING, ROBOTICS -Proiect extins cu 12 luni  

✓ Measure me Up!  Proiect extins cu 12 luni  

✓ Career - Adaptability to the labouR markEts with local, national and Eu background , 

(C.A.R.E.E.R) Proiect extins cu 12 luni  

KA122-SCH - Short-term projects for mobility of learners and staff in school education 1 proiect  

✓ Stop bullying. Start incluziune (Stop bullying. Start inclusion 

KA220 – SCH – Cooperation partnerships in school education - 1 proiect  

✓ Environmental Education Programme   
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Obiective  Nivel de realizare  

5) Stabilirea obiectivelor generale, conform  

țintelor strategice, identificarea partenerilor 

și elaborarea aplicațiilor pentru câte un 

proiect Erasmus+ în fiecare dintre cele două 

acțiuni-cheie (KA1 și KA2).  

• Realizată aplicația și obținută acreditarea Erasmus+-  Contract cu nr. 2021-1-R001-KA120-

SCH-000045167   

• Finanțare totală 34.800 EUR pentru primul an de proiect cf Contractului de finanțare în cadrul 

Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 - Educația Scolară (SCH) - nr 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000060478  

  

6) Participarea și realizarea de activități de 

pregătire și participare la proiecte Erasmus+ K1 

și K2 

• Dimensiunea europeană a unității este dată de proiectele europene Erasmus+ aflate în desfășurare 

• Obținerea acreditării Erasmus pentru perioada 2022-2027. 

 

 

  

5.2 Activități  

 

Obiective 

specifice  

Denumirea 

activităților  

Nivel de realizare și concluzii  

  

1)  

• Informarea elevilor și părinților (inclusiv site)  

• Cooptarea cadrelor didactice în organizare și realizare  

• Popularizare media (ante și post eveniment)  

  

• Realizat parțial datorită pandemiei   

• Modificarea modului de desfășurare al 

concursurilor în online   

  

2)  

• Planificarea activităților  

• Implicare elevilor, cadrelor didactice, diriginților, părinților și 

partenerilor  

• Asigurarea resurselor materiale și financiare  

• Realizarea activităților  

• Nerealizat datorită pandemiei  

  

  

3)  

• Stabilirea/actualizarea colectivelor de redacție  

• Selecția materialelor și redactarea publicațiilor  

• Asigurarea resurselor  

• Realizat 2 din 3 reviste   
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5.3 Resurse 

     
Resurse umane Resurse materiale  

• directori 

• CPPESE 

• tehnică de calcul și multiplicare 

• cărți și publicații 
• Conform rapoartelor financiare 2021și 2022 

• responsabili/coordonatori comisii/echipe • servicii comunicare  

• administrator financiar (contabil șef) • furnituri de birou  

• administrator patrimoniu   

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

• Publicarea și distribuirea  

4) • Realizarea activităților planificate anterior în cadrul proiectelor 

Erasmus+ în derulare  

• Reprogramări/prelungiri  

• contracte datorită pandemiei  

5) • Stabilirea obiectivelor și identificarea partenerilor  

• Elaborarea și transmiterea aplicațiilor (KA1 și KA2)  

• Acreditare Erasmus+ KA1  

1)-6) • Monitorizare  • Integral  

1)-6) • Evaluare (semestrial și anual)  • Integral (CP și CA)  
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6 Dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial  

6.1 Obiective specifice și activități principale  
  

Standarde  
Obiective  

Activități principale  Nivel de 

realizare  
În 

continuare  

I. MEDIUL DE CONTROL  

  
  
1) Etica, 

integritatea  

• Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de 

către angajați a valorilor etice și valorilor unității de 

învățământ, reglementărilor cu privire la etică, 

integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea 

și raportarea fraudelor, actelor de  

corupție și semnalarea neregularităților  

• Desfășurarea de activități de consiliere etică a 

personalului  Parțial  Permanent  

• Monitorizarea respectării normelor de conduită 

de către toți angajații unității  Integral  Permanent  

  
2)  Atribuții,  

funcții, sarcini  

• Actualizarea periodică a PDI, ROFUIP, RI și a  

fișelor posturilor și asigurarea cunoașterii acestora de 

către angajați  

• Actualizarea ROFUIP și RI și informarea 

angajaților cu privire la acestea  
Parțial  

Anual / după 

caz  

• Actualizarea fișelor de post și informarea 

angajaților cu privire la acestea  Integral  
Anual / după 

caz  

  

  
3) Competență, 

performanță  

• Asigurarea ocupării posturilor de către persoane  

competente, cărora le încredințează sarcini potrivit 

competențelor, și asigurarea condițiilor pentru 

îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților  

• Identificarea nevoilor de perfecționare a 

pregătirii profesionale a personalului  Parțial  Permanent  

• Elaborarea planului de pregătire profesională a 

angajaților, conform nevoilor identificate  Integral  
  

Anual  

  
  
4)  Structura  

organizatorică  

• Definirea/actualizarea structurii organizatorice, 

competențelor, responsabilităților, sarcinilor,  

liniilor de raportare pentru fiecare componentă 

structurală și comunicarea salariaților a 

documentelor de formalizare a structurii 

organizatorice  

• Analiza, în scopul identificării eventualelor 

disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru  

individuale prin fișele posturilor și în stabilirea 

atribuțiilor compartimentelor  

Integral  Permanent  

• Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor 

informaționale necesare supravegherii și  

realizării activităților proprii  
Integral  Permanent  
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Standarde  
Obiective  

Activități principale  Nivel de 

realizare  
În 

continuare  

II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI  

  
  
5)  Obiective  

• Definirea/actualizarea obiectivelor determinante, 

legate de scopurile unității de învățământ, precum și pe 

a celor complementare, legate de fiabilitatea 

informațiilor, conformitatea cu legile,  

regulamentele și politicile interne, și comunicarea 

obiectivelor definite tuturor salariaților  

• Stabilirea/actualizarea obiectivelor generale ale 

unității de învățământ  Integral  Anual  

• Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice la 

nivelul fiecărui compartiment funcțional al unității 

de învățământ  
Integral  Anual  

  
  
  
  
  
  
6)  Planificarea  

• Întocmirea planurilor prin care se pun în  

concordanță activitățile necesare pentru atingerea 

obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, 

astfel încât riscurile susceptibile să afecteze  
realizarea obiectivelor entității să fie minime  

• Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure 

efectuarea activităților necesare realizării  

obiectivelor fiecărui compartiment funcțional  
Integral  Planif.  

• Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea 

în resursele repartizate, în situația modificării 

obiectivelor specifice  

Parțial  Permanent  
• Adoptarea măsurilor de coordonare a deciziilor 

și activităților compartimentelor, în scopul  

asigurării convergenței și coerenței acestora  

• Realizarea de consultări prealabile, în vederea 

coordonării activităților compartimentelor  

  
  
  
  
7) Monitorizarea 

performanțelor  

• Monitorizarea performanțelor pentru fiecare 

obiectiv și activitate, prin intermediul unor  

indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu 

privire la economicitate, eficiență și eficacitate  

• Stabilirea unor indicatori cantitativi și 

calitativi, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; 

accesibili; relevanți; stabiliți pentru o anumită 

durată în timp  

Integral  Permanent  

• Instituirea unui sistem de monitorizare și  

raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor 

asociați obiectivelor specifice  
Parțial  Permanent  

• Efectuarea reevaluării relevanței indicatorilor 

asociați obiectivelor specifice, atunci când  

situația o impune, în vederea operării ajustărilor 

cuvenite  

Integral  Permanent  
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Standarde  
Obiective  

Activități principale  Nivel de 

realizare  
În 

continuare  

  
  
  
  

  
8) Managementul 

riscului  

• Instituirea și punerea în aplicare a unui proces de 

management al riscurilor care să faciliteze  

realizarea eficientă și eficace a obiectivelor unității 

de învățământ  

• Identificarea și evaluarea principalelor riscuri 

proprii activităților din cadrul compartimentelor, 

asociate obiectivelor specifice ale acestora  Integral  Anual  

• Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor  

identificate și evaluate la nivelul activităților din 

cadrul compartimentelor  Integral  Anual  

• Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea 

registrului riscurilor la nivelul unității de  

învățământ care afectează atingerea obiectivelor 

generale și a celor specifice  

Integral  Anual  

III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL  

  
  
9)  Proceduri  • Elaborarea de proceduri scrise pentru activitățile 

derulate în unitatea de învățământ și aducerea la 

cunoștința personalului implicat  

• Actualizarea și aplicarea procedurilor pentru 

activitățile derulate în unitatea de învățământ  Integral  Anual  

• Urmărirea aplicării principiului separării 

funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a 

operațiunilor  
Integral  Permanent  

  
10) Supravegherea  

• Inițierea, aplicarea și dezvoltarea controalelor 

adecvate de supraveghere a activităților,  

operațiunilor și tranzacțiilor, în scopul realizării eficace 

a acestora  

• Adoptarea măsurilor de supraveghere și 

supervizare a activităților care intră în 

responsabilitatea directă a șefilor de  

compartimente  

Integral  Permanent  

  

  
11) Continuitatea 

activității  

• Identificarea principalelor amenințări cu privire la 

continuitatea derulării proceselor și activităților și 

asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca 

activitatea să poată continua în orice moment, în  

toate împrejurările și în toate planurile, indiferent 

care ar fi natura unei perturbări majore  

• Inventarierea situațiilor generatoare de 

întreruperi în derularea unor activități  Parțial  Anual  

• Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate 

pentru asigurarea continuității activității, în cazul  

apariției unor situații generatoare de întreruperi  
Nu a fost cazul  Anual  
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IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA  

  
  
  
  

  
12) Informarea și 

comunicarea  

• Stabilirea tipurilor de informații, conținutul,  

calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și 

dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare  
internă și externă, astfel încât conducerea și  
salariații să își poată îndeplini în mod eficace și 

eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete 

și la timp la utilizatori  

• Stabilirea metodelor și căilor de comunicare 

care să asigure transmiterea eficace a datelor,  

informațiilor și deciziilor necesare desfășurării 

proceselor, inclusiv îndeplinirii obiectivelor  

Integral  Permanent  

• Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât 

circuitele informaționale să asigure o difuzare 

rapidă, fluentă, practică și oportună a  

informațiilor  

Integral  Permanent  

• Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, 

cu respectarea limitelor de responsabilitate și a  

delegărilor de autoritate  Integral  Permanent  

  

  
13) Gestionarea 

documentelor  

• Organizarea și administrarea procesului de creare, 

revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și 

arhivare a documentelor interne și a celor provenite 

din exteriorul unității de învățământ  

• Actualizarea și aplicarea procedurilor cu 

privire la gestionarea documentelor  Integral  
  

Permanent  

• Implementarea măsurilor de securitate pentru 

protejarea documentelor împotriva distrugerii, 

furtului, pierderii, incendiului etc  

Integral  
  

Permanent  

  
14) Raportarea 

contabilă și 

financiară  

• Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și 

exercitarea formelor de control intern adecvate, care 

garantează că datele și informațiile aferente utilizate 

pentru întocmirea situațiilor contabile  

anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, 

complete și furnizate la timp   

• Actualizarea procedurilor contabile în  

concordanță cu prevederile normative aplicabile 

domeniului financiar-contabil  

Integral  
  

Permanent  

• Aplicarea în mod corespunzător a procedurilor 

contabile  Integral  
  

Permanent 

 

  

Standarde Obiective Activități principale 
Nivel de 

realizare 

În 

continuare 
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6.3   Resurse 
  

Resurse umane  Resurse materiale  Resurse financiare  

• directori  

• administrator financiar (contabil șef)  

• administrator de patrimoniu  

• secretar șef  

• șefi de catedre  

• CCIM  

• tehnică de calcul și multiplicare  

• servicii comunicare  

• servicii consultanță  

• furnituri de birou  

• Conform rapoartelor financiare 2021 și 

2022  

  

V. AUDITAREA SI EVALUREA  

Standarde Obiective Activități principale 
Nivel de 

realizare 
În continuare 

  
16) Auditul intern  

• Asigurarea desfășurării activității de audit intern 

asupra sistemului de control intern/managerial, 

conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor  

• Executarea misiunilor de consiliere privind 

pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului 

de control intern/managerial  

În curs de 

realizare  
Permanent  

• Planificarea și desfășurarea auditurilor interne,  

prin care se verifică conformitatea sistemului de 

control managerial  

În curs de 

realizare  
Permanent  
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7  Organizarea și desfășurarea activităţilor didactice, de predare și instruire în contextul epidemiologic  

    7.1 Obiective specifice 
 

Obiective Nivel de realizare 

1)Stabilirea/actualizarea ori de câte ori este 

necesar a scenariului de funcționare în 

funcție de evoluția epidemiei cu virusul 

SARS-CoV-2 la nivelul Municipiului 

Sibiu/situațiile concrete din CNOG Sibiu, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

• Realizat integral, popularizat pe site și în presă: https://cnogsibiu.ro/ordin-pentru-aprobarea-

masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-

de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilor-cu-virusul-sars-c/ 

• https://cnogsibiu.ro/incepe-anul-scolar-2021-2022-ce-trebuie-sa-stim/ 

• https://cnogsibiu.ro/accesul-persoanelor-straine-in-incinta-unitatii-scolare/ 

• https://cnogsibiu.ro/ordin-pentru-aprobarea-masurilor-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-

unitatilor-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-

imbolnavirilor-cu-virusul-sars-c/ 

• https://cnogsibiu.ro/am-inceput-cum-continuam/ 

2)Organizarea spațiilor școlare – săli de 

clasă, holuri, curte etc. – și a căilor de acces 

în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

• Realizat integral 

• Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a aprobat o procedură proprie: ,,Modalitățile 

de desfășurare a activității didactice în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-COV-2” 

• P.O. 116 Ediţia: I-a, 08.09.2021, Revizia 1 

3)Asigurarea materialelor necesare – 

dozatoare, dezinfectant, măști, dispozitive 

și materiale de curățenie și dezinfecție etc. 

– pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

• Realizat integral, prin aportul serviciului administrativ și contabilitate. 
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4)Elaborarea/actualizarea ori de câte ori este 

necesar a programului școlar (orar, pauze, 

grupe etc.) în funcție de scenariul de 

funcționare. 

• Realizat integral 

5)Stabilirea și aplicarea măsurilor de 

protecție la nivel individual și a măsurilor 

igienico-sanitare la nivelul CNGL pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

• Măsuri stabilite și comunicate, probleme întâmpinate la respectarea acestora 

 6)Monitorizarea zilnică a cazurilor de 

infectare; triajul elevilor și a personalului; 

izolarea elevilor bolnavi. 
• Realizat integral 

 

7)Asigurarea condițiilor tehnice necesare 

pentru funcționarea în Scenariul 2, dacă 

situația epidemiologică o impune. 
 

• Realizat integral 

 

8)Instruirea personalului, comunicarea 

permanentă de informaţii către elevi și 

părinţi privind măsurile de prevenire a 

infecţiei cu SARS-CoV-2. 

• Realizat integral 

9) Asigurarea măsurilor pentru elevi, cadre 

didactice și alt personal din unitatea de 

învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc 

și/sau având afecţiuni cronice și/sau 

dizabilităţi. 

• Realizat integral 
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7.2 Activități 
 

Obiective 

specifice 
Denumirea activităților Nivel de realizare și concluzii 

 
1) 

• Analiza situației epidemiologice 

• După caz, propunerea scenariului de funcționare 

• Aplicarea scenariului de funcționare aprobat 

 

• Integral 

 

 
2) 

• Evaluarea spațiilor școlare 

• Aranjarea mobilierului 

• Montarea de separatoare 

• Stabilirea căilor de acces 

• Marcarea căilor de acces 

 
 

• Integral 

 
3) 

• Stabilirea necesarului pentru scenariile 1-2 

• Realizarea achizițiilor 

• Distribuirea materialelor 

 

• Integral 

 
4) 

• Stabilirea programului zilnic (ore/pauze) scenariul 1-2 

• Stabilirea grupelor pentru scenariul 2 

• Actualizare ori de câte ori este necesar 

• Comunicarea programului 

 
• Integral 

 
5) 

• Consultarea legislației 

• Elaborarea instrucțiunilor pentru elevi și personal 

• Instruirea elevilor și personalului 

 
Integral 

 
6) 

• Estimarea resurselor necesare 

• Asigurarea accesului la internet în sălile de clasă 

• Asigurarea echipamentelor necesare în sălile de clasă 

• Parțial – calculatoare din 

laboratoarele de informatică, 

periferice achiziționate prin ASGL 

1)-6) • Monitorizare Integral 

1)-6) • Evaluare (semestrial și anual) Integral (CP și CA) 
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     7.3Resurse 

 

Resurse umane Resurse materiale  

• directori 

• CPPESE 

• DSP Sibiu 

• responsabili/coordonatori comisii/echipe 

• administrator financiar (contabil șef) 

• administrator patrimoniu 

• diriginți, responsabili discipline, elevi, părinți 

• responsabilul care coordonează activităţile de 

prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul 

unităţii. 

• tehnică de calcul și multiplicare 

• măști, materiale dezinfecție, afișe, benzi marcaj 

• servicii comunicare 

• furnituri de birou 

• Conform rapoartelor financiare 2021 și 2022 

• Conform PROCEDURILOR SPECIFICE  

 

NOTĂ: Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, 

conducerea unităţii de învăţământ s-a consultat, după 

caz, cu: reprezentanţii inspectoratului școlar, consiliul 

profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia 

părinţilor, consiliul elevilor, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, 

pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor 

desfășurate, în contextul epidemiologic dat. 

• Adrese întocmite în vederea schimbării scenariului 

de funcționare a unității atunci când situația a impus 

schimbarea lor, a obținerii de materiale 

suplimentare (măști, substanțe etc) 

• Registrul de corespondență (Secretariat) 
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Date statistice de bază 2021-2022 

Date sintetice despre personalul unității în anul școlar 2021-2022 

 

Personal didactic 136  cadre didactice /119,44 posturi 

didactice 

 92  cadre didactice gradul didactic I 
8 cadre didactice titlul de doctor 
58 cadre didactice gradație de merit 

Formare continuă personal didactic 
Raportate peste 100 de participări 
Sinteza participării – rapoarte catedre 

 

 

Personal didactic auxiliar – 

10 persoane  (din care 5 cu 

gradație de merit) 

1 contabil șef 
1 secretar șef 
1,5  secretar 
1 administrator 
2 bibliotecar 
1 informatician 

2,5 laborant 

Personal nedidactic – 13  posturi/13 persoane 9  îngrijitoare, 2 paznici, 2  muncitor calificat 

 

Total posturi unitate   

119,44+10+13 ==142,44 

  

 

 

 Notă: se constată necesitatea suplimentării de posturi didactice auxiliare ( serviciul secretariat, 

contabilitate), nedidactice (îngrijitoare), dar și manageriale (director adjunct), cerere determinată de 

numărul mare de elevi (1949) constituiți în  74 de colective, precum și de cele trei corpuri de clădiri 

aflate în administrație. Deficitul de personal se repercutează direct asupra eficienței și calității 

serviciilor educaționale.  
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Număr de elevi pe nivel educațional și secție de predare 

 

 

 

Evoluția numărului de elevi pe nivel de școlarizare 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Primar 714 699 689 701 664 660

Gimnazial 452 524 556 522 569 566

Liceal 789 792 774 740 723 723

Total 1955 2015 2019 1963 1956 1949

0

500

1000

1500

2000

2500

Primar Gimnazial Liceal Total

 
Limba de 
predare 

Nivel 

 Primar Gimnazial Liceal 

elevi elevi elevi 

Română 512 447 723 

Germană 132 111 0 

Maghiară 20 11 0 

Total elevi 

/nivel 
664→660 569→569 723 

Nr mediu 

elevi/clasa 
26,56 31,11 31,13 
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Evoluția numărului de elevi pe clasă și pe nivel educațional 

 

 

 

 

 

 

Numărul mediu de elevi pe post didactic  

 

 

 

 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Primar 28,56 27,96 27,56 28,04 26,56

Gimnazial 25,11 29,11 30,88 29 31,11

Liceal 32,87 33 32,25 30,83 31,13
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Anexa1. Ariile tematice care au fost abordate în cadrul cursurilor de formare la care au 

participat cadrele didactice în anul școlar 2021-2022 

 

 

 

Anexa 2  Olimpiade și concursuri școlare -rezultate raportate până la 12 iunie 2022 

 
Anexa 2.1 Olimpiade școlare-faza județeană 

Nume olimpiadă  Premiul I Premiul II Premiul 

III  

Mențiune  

Olimpiada Națională de Limba și literatura română 2 - 1 2 

Olimpiada Națională de Limba și literatură română pentru 

școli / secții cu predare în limbile minorităților 

1 1 - 1 

Olimpiada Interdisciplinară "Cultură şi spiritualitate 

românească 

2 - 1 1 

OLAV - 1 - 1 

Matematică  1 - - 7 

Limba engleză  4 3 3 15 

Limba și literatura maghiară maternă ”Mikes Kelemen”  1 2 - 1 

Limba franceză 3 1 - - 

Olimpiada interdisciplinara  “Științele Pământului” - - - 2 

Fizică - 1 - 1 

Olimpiada de creativitate științifică 1 - - - 

Biologie  1 - 2 5 

Olimpiada de Istorie 2 - - 1 

Olimpiada Judeţenă de Filosofie - - - 1 

Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică - 1 1 - 

Geografie  1 - - - 

OJI  1  2 

Olimpiada de religie  - - - 2 
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ONSȘ  Șah fete 

Volei fete 

Cros 

băieți 

liceu 

Volei fete 

gimnaziu 

Șah băieți 

liceu 

Handbal 

fete liceu 

Handbal 

băieți liceu 

Fotbal fete 

liceu 

Volei 

băieți 

gimnaziu 

Fotbal 

băieți liceu 

Fotbal 

băieți 

primar 

 

Total  23 

Premiul I 

16 

Premiul II 

10 

Premiul 

III 

42 

Mențiune  

 

Anexa 2.2 Olimpiade școlare- faza națională 

Disciplina Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III  

Premiul 

special  

Mențiune  Mențiune 

specială 

Limba franceză - - - - 1 1 

Olimpiada Națională de Limba și 

literatura română pentru școli / secții 

cu predare în limbile minorităților 

- - - 1 - - 

Olimpiada Națională de Informatică  - - 1 

Medalia 

de bronz 

- - - 

Total - - 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

                                                          

Anexa 2.3 Concursuri școlare - faza județeană 

Nume concurs  Premiul I Premiul 

II 

Premiul 

III  

Mențiune  Premiu 

special  

Concursului Național Radu Stanca – Pașii 

poetului prin burgul medieval, secțiunea 

Dialog în oglindă, ediția a VIII-a 

2 1 1 2 - 

Matematică Sesiune anuală de  comunicări 

științifice 20-21 mai 2022 ULBS  

1 1 - - - 

National Public Speaking Competition  1 - - - - 

Made for Europe – Concurs de produse de 

proiect Erasmus  

1 - - - - 

Le francais sans frontieres 2 - - 1 1 

Concurs organizat de Lectorat Français de 

Sibiu de la ULBS cu ocazia Zilei 

Profesorului de Limba Franceză, Jour du 

Prof de FLE 

1-premiu      

Noi si chimia?! - - 3 3 - 

„Sanitarii pricepuți” 1-Gimnaziu 

1-Liceu  

- - - - 

Concursului Național de Reviste Școlare 1 - - - - 

Concursul Tinere condeie - 3 5 2 - 

Concursul „Memoria Holocaustului” - - 1 - - 

Concursul regional de creație „Bucuria 

Nașterii Domnului” 

3 1 1 3 - 

Concursul de creație artistico-plastică 

„Bucuria Învierii Domnului” 

1 1 1 - - 

Infoliceanul 1 1 - 1 - 

TOP INFO  - - - 1 - 

,,Festivalul culorilor” 1 1 1 3 4 

Total 17 

Premiul I 

9 

Premiul 

II 

13 

Premiul 

III 

15 

Mențiune 

5 

Premiul 

special  
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Anexa 2.4 Concursuri școlare - faza națională 

Nume concurs  Premiul I Premiul II Premiul III  Mențiune  

National Public Speaking Competition  - - - 1 Faza 

regională  

1- semifinalele 

naționale  

Concurs Octavian Goga sau ecoul cântecului 

pătimirii noastre în secolul XXI - secţiunea 

Traduceri  

 

1-limba engleză 

2-limba 

germană 

1-proză 

1-limba 

engleză 

1-limba 

germană 

2-limba 

germană 

1-secțiune 

lirică 

2-limba 

engleză 

Made for Europe – Concurs de produse de proiect 

Erasmus  

1 - - - 

Fizica în imagini   1 2 5 2 

Concursul Naţional "Ocrotiţi de Eminescu" Blaj 1 - - - 

Concursul Internaţinal de Creaţie in Memoriam 

Grigore Vieru 

1 1 - - 

Concursul Tinere condeie - 1 - - 

Festivalului-Concurs Școlar Regional  

„ Mândre plaiuri boicene” 

- 1 - - 

Concursul „Humanitas în licee” - 1 - - 

Concursul Național de Istorie „Vasile Pârvan” 

organizat de Univ.București: 

2 2 1 3 

Concursul  

 EUROPEAN MONEY QUIZ 2022 

1 (locul VII- 

etapa 

internațională) 

- - - 

SIMPOZION NAȚIONAL „Imaginea publică a 

monarhiei în România România, Casa Regală și 

Actul Încoronării” 

- 1 - - 

Concursul regional – Top Info 2022 1 - - - 

Concurs DUALPC  - - 1 3 

Total 13 Premiul I 11 

Premiul II 

10 

Premiul III 

12 

Mențiune 

 

Rezultate obținute la Olimpiadele și concursurile școlare cu finanțare MEN premiate de către Consiliul 

Local Sibiu  

Anexa 2.5 Etape naționale 
Premiul 

obtinut  

Denumire 

concurs/Disciplina 

Nume și prenume elev  Clasa Nume profesor/profesori 

coordonatori  

PREMIUL II Concursul  de proiecte 

antidrog „Împreună” 

1. Morar Teodora, 2. Petrișor 

Sorina, 3. Popa Raluca, 4. 

Roolaart Kimberly 

X Ciucur Paula 

PREMIUL II Concursul  național de 

creație literară „Tinere 

condeie”  

Sfetcu Luiza  Ioana IX  Pircă Lidia Carmen  

PREMIUL I Concursul Național 

”Made for Europe” 

Roolaart Chris Antony Frans XII Almășan Cosmina 

MENȚIUNE Festivalul concurs de 

book- trailere „Boovie” 

Sătmărel Ștefania Alexandra, 

Ocenic Daria, Alexandru 

Amăriuței, Ștef Raluca Maria, 

Nichitov Ștefan, Diaconu 

Horea, Popa Iulia, Murgu 

Teodora, Răhăian Ana, Felseghi 

Agatha, Voic Codrin 

VI  Bratu Luiza, Dragoman Corina 
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PREMIUL I Festivalul-concurs de 

booktrailere „ Boovie” 

Veștemeanu Maria Luiza, 

Stroia Darius Ștefan, Slabu 

Matei Ioan, Raicovici Teodor 

Andrei, Nistor Sara Maria, 

Savin Raluca Maria, Tămășan 

Silviu Gabriel, Munteanu Anda 

Ioana, Tomescu Voicu Andrei, 

Beju Luca, Bucurenciu Eduard 

VII  Orăștean Andreea Simona, 

Bratu Luiza 

PREMIUL I Olimpiada 

„Meșteșuguri artistice 

tradiționale” 

Dincă Teodora  X Centea Benonia Emilia 

MENȚIUNE Olimpiada națională de 

istorie  

Crișan Gabriela Teodora  X Neamțu  Ioan Adrian 

MENȚIUNE Olimpiada națională de 

limba franceză 

Rociu Matei IX  Bâja Maria Rozalia 

MENȚIUNE Olimpiada națională de 

religie-cultul ortodox 

secțiunea liceu (clasele 

IX-XII)  

Turean Vanesa IX  Jinariu Carmen Mihaela 

PREMIUL I Festivalul de muzică 

ușoară și folk 

„Universul copilăriei” 

Bugner Matei Mihai I Vecsei Daniel/Palatul Copiilor  

PREMIUL I Festivalul de muzică 

ușoară și folk 

„Universul copilăriei” 

Ilie Teodora VII  Vecsei Daniel/Palatul Copiilor  

PREMIUL I Olimpiada 

„Meșteșuguri artistice 

tradiționale” 

Poșa Amalia IX  David Coman Adrian 

PREMIUL III Festivalul de muzică 

ușoară și folk 

„Universul copilăriei” 

Severin Ana X Vecsei Daniel/Palatul Copiilor  

PREMIUL I Campionatele Naţionale 

Şcolare De Judo 

Vișa Roxana Maria  X Centru sportiv  

PREMIUL II Campionatele Naţionale 

Şcolare De Schi Alpin 

Nicoară Petra  X Centru sportiv  

 

Anexa 2.6 Etape județeane 

Premiul 

obținut  

Denumire 

concurs/Disciplina 

Nume și prenume elev  Clasa  Nume 

profesor/profesori 

coordonatori  

PREMIUL 

III 

CONCURSUL NAȚIONAL 

„MEMORIA 

HOLOCAUSTULUI” 

Veștemeanu Maria Luiza VII Florea Dorin 

Cornel 

PREMIUL 

II 

CONCURSUL NAȚIONAL 

„SANITARII PRICEPUŢI” 

Voinea Ioana  Ciobanu 

Theodora  Bodea Paul  

Aștefănoaei Eliza-Elena  

Fernandez Samodaiev Rafaela  

Muntean Lorena  

VII Dragoman Corina-

Elena 

PREMIUL 

I 

CONCURSUL NAȚIONAL 

„SANITARII PRICEPUŢI” 

Bordon Amely-Eunice,Florea 

Andreea, Hedeșiu Sonia-

Maria,Simtion Ioana-Paula,  

Strava Ștefania-Maria, Turean 

Vanessa 

X Burlea Codruța  

PREMIUL 

II 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Todoran Theodora  X Vișan Ramona 
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PREMIUL 

III 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Căpățână Vanesa IX Vișan Ramona 

PREMIUL 

II 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Chichioacă Maria XI Vilan Ramona 

PREMIUL 

III 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Codin Iulia XI Vișan Ramona 

PREMIUL 

III 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Pașcalău Diana XI Vișan Ramona 

PREMIUL 

II 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Prodea-Lucaci Adriana IX Vișan Ramona 

PREMIUL 

III 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„TINERE CONDEIE” 

Volanin Diana IX Vișan Ramona 

PREMIUL 

I 

CONCURSUL NAȚIONAL 

DE GEOGRAFIE TERRA – 

MICA OLIMPIADĂ DE 

GEOGRAFIE – clasele V-

VII 

Crișan Paul Casian VII Munteanu 

Keresztes Éva 

PREMIUL 

I 

CONCURSUL NAȚIONAL 

DE PROIECTE ADRESAT 

CONSILIILOR ELEVILOR 

„PARTENERIAT ÎN 

EDUCAȚIE - PEZENT ȘI 

PERSPECTIVE” 

Baciu Antonia X Ciucur Paula 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA 

„MEȘTEȘUGURI 

ARTISTICE 

TRADIȚIONALE” 

Frunze Teodora VII Ducu Luminița, 

Radu Laura 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA 

„MEȘTEȘUGURI 

ARTISTICE 

TRADIȚIONALE” 

Radu Irina VII Radu Laura, Ducu 

Luminița 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ  

Iliescu Adara Ștefana VIII  Bratu Manuela  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Cros – cls.IX-XII – băieți și 

fete, individual 

Teodorescu Alexandru XII Mihaly Raul 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Fotbal – cls. IX-XII – fete 

Neagă Alexia XI Mihaly Raul 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Fotbal – cls.IX-XII – băieți 

Gașpar Iris XI Pătru Dănuț 

Cristian  

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Fotbal – cls.IX-XII – băieți 

Armean Andrei X Pătru Dănuț 

Cristian  

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Fotbal – cls.P-IV – băieți 

Istrate George, Ghișoiu Andeas 

Ioan, Hodoș Luca David, Olariu 

Ianis, Badea Vlad Constantin, 

Ghiță Andrei Alexandru, Ocenic 

Alexandru Ioan, Diaconu Petru 

Luca, Roman Bogdan Vasile 

IV Dobrescu Bogdan 

Dumitru  

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Handbal – cls.IX-XII – băieți 

Bogdan Andrei XI Pătru Dănuț 

Cristian  
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PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Șah – cls.IX-XII – băieți și 

fete, individual 

Șofletea Iris X Mihaly Raul 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Șah – cls.IX-XII – băieți și 

fete, individual 

Tutelea Aurel Emanuel XI Mihaly Raul 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Volei – cls. IX-XII – fete 

Popa Sarah X Mihaly Raul 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Volei – cls.V-VIII – băieți 

Sămărghițan Mihai, Sonu 

Mario, Crăciun Sabin, Cocoșel 

Ovidiu, Rebegel Emilian, Marcu 

Paul, Popa Andrei, Hurdubelea 

Raul, Curcă Vlăduț, Gândilă 

Gabriel  

V-

VIII  

Cozmiuc Ana-

Maria  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

A SPORTULUI ȘCOLAR – 

Volei – cls.V-VIII – fete 

Voinea Ioana, Grădinariu Ana, 

Grădinariu Laura, Felseghi 

Aghata, Ocenic Daria, Bozdoc 

Iunia, Ștefănie Laura, Ilie 

Teodora, Gyorgyi Evelin, Crețu 

Cristiana, Grigore Izabel 

V-

VIII  

Cozmiuc Ana-

Maria  

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE ARGUMENTARE, 

DEZBATERE ȘI GÂNDIRE 

CRITICĂ „TINERII 

DEZBAT” 

1. Drăgușin Irene, 2. Luntrașu 

Cătălin, 3. Roolaart Kimberly 

XI - 

XII 

Ciucur Paula 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE ARGUMENTARE, 

DEZBATERE ȘI GÂNDIRE 

CRITICĂ „TINERII 

DEZBAT” 

1. Baciu Antonia, 2. Brădean 

Raluca, 3. Popa Cristina 

X -XII Ciucur Paula 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE BIOLOGIE 

Agârbiceanu Ovidiu X Burlea Codruța  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE BIOLOGIE 

Ionaș Casiana Maria IX Burlea Codruța  

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE BIOLOGIE 

Mihăilă Auror IX Burlea Codruța  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE CREATIVITATE 

ȘTIINȚIFICĂ 

Constandă Rareș Cristian ; 

Anchidin Alexandru-Ioan 

XI  Ileșan Daniela-

Florentina, Oțoiu 

Ileana Lucia 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE FIZICĂ 

Anchidin Alexandru-Ioan XI Ileșan Daniela -

Florentina 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE GEOGRAFIE – 

Dăncăneț Răzvan Ioan IX  Oprescu Cornelia 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE GEOGRAFIE – 

Petcu Elena-Daniela   IX Mateescu 

Mădălina Maria  

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE INFORMATICĂ 

Vladu Alexandru Gheorghe XI Sibisan Ana-

Madalina 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE ISTORIE 

Popa Eugen Tudor IX Luca Georgeta 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE ISTORIE 

Costandă Rareș Cristian XI Crețulescu Livia-

Maria 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LECTURĂ „LECTURA 

CA ABILITATE DE 

VIAȚĂ” - clasele IX-XII 

Mara Adina XI Pircă Lidia 

Carmen 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Tatu Maria Andra IX Galaftion Maria-

Camelia 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Petrisor Sorina X  Colpos Maria-

Codruta 
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PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Poplacean Teodora Maria IX  Colpos Maria-

Codruta 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Rădac Cristian Paul X Almășan Cosmina 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Troancă Irina - Maria XI Bucura Claudia - 

Maria 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Luca Darius Andrei VII Orăștean Andreea 

Simona 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA FRANCEZĂ 

Deac Mara Andrea XI Mateescu Mirela-

Cristina 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA FRANCEZĂ 

Mandea Alexandra XII Mateescu Mirela-

Cristina 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA FRANCEZĂ 

Nemer Maria Renata XI Mateescu Mirela-

Cristina 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ȘI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

„MIKES KELEMEN” 

Gáspár Anita VII Benedek Edith 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ȘI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

„MIKES KELEMEN” 

Márton Tímea VI Benedek Edith 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ȘI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

„MIKES KELEMEN” 

Varro Júlia-Imola VIII Benedek Edith 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Bartalis Dominik VII Radu Laura 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Mandea Alexandra XII  Stoian Achim 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Morhan Jonathan VIII Radu Laura 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Sasu Ana Sofia  VII Nedelcu Silvia 

Teodora  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Mara Adina XI Pircă Lidia 

Carmen 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Pădurean Anisia X Pircă Lidia 

Carmen 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

PENTRU ȘCOLI / SECȚII 

CU PREDARE 

ÎN LIMBILE 

MINORITĂȚILOR ȘI 

PENTRU ROMÂNII DIN 

DIASPORA - clasele V-VIII 

Grigore Sebastian VIII Bratu Luiza  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

PENTRU ȘCOLI / SECȚII 

CU PREDARE 

ÎN LIMBILE 

Marton Timea VI  Ducu Luminița 
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MINORITĂȚILOR ȘI 

PENTRU ROMÂNII DIN 

DIASPORA - clasele V-VIII 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

PENTRU ȘCOLI / SECȚII 

CU PREDARE 

ÎN LIMBILE 

MINORITĂȚILOR ȘI 

PENTRU ROMÂNII DIN 

DIASPORA - clasele V-VIII 

Radu Irina VII  Ducu Luminița 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBI CLASICE: 

GREACA VECHE, LATINĂ 

Borger Cezara  XI  Păun Elena  

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBI ROMANICE: 

SPANIOLĂ, ITALIANĂ, 

PORTUGHEZĂ 

Muntean Denisa Maria XI  Colpos Maria-

Codruta 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE MATEMATICĂ 

Negoita Cristiana  VII Bogorin Anișoara  

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE RELIGIE – CULTUL 

ORTODOX 

Sfetcu Luiza-Ioana IX Jinariu Carmen-

Mihaela 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE RELIGIE – CULTUL 

ORTODOX 

Oancea Tatiana IX Jinariu Carmen-

Mihaela 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

Sfetcu Luiza Ioana  IX Pircă Lidia 

Carmen Şi Jinariu 

Carmen 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

Crișan Casian  VII  Bratu Luiza S 

PREMIUL 

II 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

Fratila Maria IX Sima Mirela-

Nicoleta Si Jinariu 

Carmen-Mihaela 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

Bogdan Karina X Pircă Lidia 

Carmen Şi Jinariu 

Carmen 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

Turean Vanesa IX Pircă Lidia 

Carmen Şi Jinariu 

Carmen 
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LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

Pașcalău Diana XI Vișan Ramona/ 

Jinariu Carmen 

PREMIUL 

I 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – 

LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ ȘI RELIGIE  

Durbabă Mădălina XI Frățilă Gabriela, 

Rusu Ramona 

PREMIUL 

III 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE LIMBA ENGLEZĂ 

Petrescu Victor - Nicolae  XI Bucura Claudia - 

Maria 

 

 

 

 

Anexa 2.7 Rezultate la examenele de competențe lingvistice organizate în școală pe parcursul 

anului școlar 2021-2022  

 

Disciplina Examen Nr Elevi 

Engleză Cambridge B1 2 

Engleză Cambridge B2 21 

Engleză Cambridge C1 15 

Engleză Cambridge C2 8 

Engleză Oxford B1 13 

Engleză Oxford B2 6 

Franceză DELF B2 2 

Germană DSD1 17 

Germană DSD2 8 

TIC ECDL 114 
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Anexa 3 Rezultate la examene și evaluări naționale 

 

Rezultate Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

 

Anexa 3.1 EN2 
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Anexa 3.2 EN4 
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Anexa 3.3 EN 6  
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Anexa 3.4 Rezultatele Evaluării Naționale la clasele a VIII-a 
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Anexa 3.5 Inserția absolvenților de clasa a VIII-a în învățământul liceal 2022 
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Anexa 3.6  Examenul de Bacalaureat 2022 

Rezultatele la Examenul Național de Bacalaureat 
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 Rezultate Proba C: 
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Rezultate Proba D: 

 

 
 

Anexa 3.7  Examene cu recunoaștere internațională în anul școlar 2021-2022 

Echivalare BAC 2022 

Disciplina Examen Nr. Elevi 

Engleză Cambridge A2 0 

Engleză Cambridge B1 2 

Engleză Cambridge B2 17 

Engleză Cambridge C1 36 

Engleză Cambridge C2 17 

Franceză DALF/DELF 1 

Germană DSD 2 1 

Engleza IELTS 1 

Spaniolă  0 

Total certificate limbi moderne 75 

Echivalare BAC proba C/total absolvenți 189 

TIC ECDL: elevi/examene 114 

Echivalare BAC proba D/total absolvenți 189 

Anexa 3.8 Inserția absolvenților claselor a XII-a în învățământul superior 2022 
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Anexa 3.9  Frecvența, situație absențe 

Situația absențelor motivate și nemotivate pe nivel educațional în anul școlar 2021-2022  

 

 

 

 

 

Notă: variația numărului de absențe a fost influențată semnificativ de organizarea activităților 

didactice în regim online, respectiv de introducerea catalogului electronic începând cu 2021-2022. 
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 Anexa 5.1  Proiecte și parteneriate internaționale 

 

Nr 

crt  

Denumire proiect  Tip proiect  Nr proiect  Perioada de 

desfășurare  

Instituții partenere  

1  STEM, 

ITC,CODING, 

ROBOTICS  

Proiect extins cu 12 

luni  

KA2 - Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good practices 

KA229 - School Exchange 

Partnerships  

2019-1-PL01–

KA229-

065809_2   

01.09.2019- 

31.08.2021   

Szkola Podstawowa z 

Oddzialami Dwujezycznymi im. 

Jana Dalkowskiego Polonia -  

coordonator   

 “Köycegiz Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi” in MUĞLA 

Turcia   

I.I.S. “Luigi di Savoia” - Chieti, 

Italia    

2  Measure me Up!   

Proiect extins cu 12 

luni  

  

KA2 - Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good practices 

KA229 - School Exchange 

Partnerships  

2020-1-ES01-

KA229-

081970_4   

01.09.2020- 

31.08.2023   

IES Santísima Trinidad (Baeza-

Spania) -coordonator   

Sveti Sava (Kikinda-Serbia)   

Çağdaş Bilim Koleji  (Marmaris-

Turcia)   

Nikola Tesla (Budapest-

Ungaria)   

Vladimira Becića  (Osijek-

Croatia)   

3  Career - Adaptability 

to the labouR 

markEts with    

local, national and Eu 

background 

(C.A.R.E.E.R)   

Proiect extins cu 12 

luni  

  

  

KA2 - Cooperation for 

innovation and the 

exchange of good practices 

KA229 - School Exchange 

Partnerships  

2020-1-UK01-

KA229-

078953_2   

31.12.2020-

30.12.2023  

Erdington Academy – 

Birmingham – Marea Britanie 

(coordonator)   

I.I.S. E. Amaldi di Roma- Rome 

– Italia   

ADEMINHO/Escola Profissional 

do Alto Minho Interior – Paredes 

de Coura – Portugalia   

MARTYR ZEYNEP SAGIR 

ANATOLIAN HIGH SCHOOL 

– Ceyhan – Turcia   

4  Stop bullying. Start 

incluziune (Stop 

bullying. Start 

inclusion)  

KA1 - KA122-SCH - 

Short-term projects for 

mobility of learners and 

staff in school education  

2021-1-RO01-

KA122-SCH-

000014277  

 01.12.2021- 

01.06.2023  

Instituții din spațiul Uniunii 

Europene care oferă programe de 

formare   

5  Environmental 

Education 

Programme   

  

KA2 - KA220 – SCH – 

Cooperation partnerships in 

school education  

2021-1-IT02-

KA220-SCH-

000024160  

  

01.12.2021 - 

30.11.2023  

IESS Istituto Europeo Studi 

Superiori S.c.s., Reggio Emilia, 

Italia - coordonator 

1. ESJS Escola Secundária 

José Saramago, Mafra, 

Portugalia 

2. CSDS Colegio Santo 

Domingo Savio, Ùbeda, 

Spania 

3. Emphasys Interactive 

Solutions Ltd, Nicosia, 

Cipru 

4. IFOA Istituto 

Formazione Operatori 

Aziendali, Reggio Emilia, 

Italia  
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