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BISTRITA Jud. Bistrita-Năsăud
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Fax: 004-0263-230007
E-mail: scgen4bistrita@yahoo.com
http://scoli.didactic.ro/Scoala_Generala_Nr_4_Bistrita

CEAC
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

Raport pentru anul şcolar 2008-2009, finalizat la data de 16 iunie 2009 de către CEAC, având 
următoarea componenţă:

1. prof. Mihaela Spinei - responsabil comisie
2. instit. Purcar Noreta – secretar
3. prof. Marina Patrasciuc - membru 
4. d-na Konrady Irina – membru în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe 
şcoală 
5. prof. Ioan Duicu - observator din partea organizaţiei sindicale.

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ: Am solicitat Primariei Bistrita desemnarea unui reprezentant in aceasta comisie cu adresa nr. 731 
/ 9 septembrie 2008. In raspunsul primit de la acestia am fost informati ca dl. Molnar Laurentiu va face 
parte din Consiliul de Administratie al scolii, dar nu se face nicio referire la reprezentantul in CEAC.

Informaţiile  din  această  primă  parte,  chiar  dacă  nu  se  referă  direct  la  calitatea  serviciilor 
educaţionale,  sunt  relevante  pentru beneficiarii  direcţi  şi  indirecţi  şi  le  pot orienta  opţiunile  pentru o 
unitate şcolară sau alta.

A) DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităţii de învăţământ:  
ŞCOALA GENERALĂ NR. 4

Localitate/judeţ: BISTRIŢA, BISTRIŢA-NĂSĂUD
Adresa:

Str. FLORILOR, nr. 3-5
Cod poştal: 420126

Telefon (incluzând prefixul de zonă): 0263/ 211174
Fax: 0263/ 230007
E - mail: 
scgen4bistrita@yahoo.com
http://scoli.didactic.ro/Scoala_Generala_Nr_4_Bistr  ita/  
Niveluri  de  învăţământ/specializări/calificări  profesionale  autorizate  să  funcţioneze 
provizoriu/acreditate:  (se  va  preciza  baza  legală  de  funcţionare  pentru  fiecare  nivel  de 
învăţământ/specializare/calificare profesională): primar si gimnazial
CIF / CUI:

22366798
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B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar  

Nivel  de 
învăţământ

Număr  de 
clase

Număr  de 
elevi

Forma
de învăţământ

Limba  de 
predare

Primar,

din care 

cl. I 3 51 zi romana

cl. a –II-a 4 76 zi romana

cl. a –III-a 3 56 zi romana

cl. a –IV-a 3 61 zi romana

Total 13 247

Secundar 
inferior 
Gimnaziu, 

din care

cl. a –V-a 3 70 zi romana

cl. a –VI-a 4 95 zi romana

cl. a –VII-a 3 67 zi romana

cl. a –VIII-a 3 74 zi romana

Total 14 306
553

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
C1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director DANEA Daniela Mariana, grad didactic I, vechime în învăţământ - 23 
de ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie – concurs, 
fiind director din anul 2008, Decizia nr. 2279/ 28.05.2008.

Nume şi prenume director adjunct SAPLACAN Andreea, grad didactic I, vechime în învăţământ 
11 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie – concurs, 
fiind director adjunct din anul 2008, Decizia nr. 21/ 19.06.2008.

C2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic angajat: total primar gimnaziu

- cadre didactice titulare 38 15 23

-  cadre  didactice 
suplinitoare/ cu norma de 
bază  în  unitatea  de 
învăţământ/  detasari/ 
completare norma

7 1 6
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic

NecalificatCu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat

- 31 5 5 5 -

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:

Vechime debutant 3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 30

- în învăţământ 5 2 6 3 4 6 11 15

- în unitate 3 2 6 3 3 6 8 9

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:

Sub 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 60

M _ 1 5 _ _

F 2 1 5 1 11 8 14 6 _ _

D3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar: 5 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DAsau NU)

Secretar şef 1 da
Contabil 1 da
Laborant 1 da
Bibliotecar 1 da
Secretar1/2+administrator 1/2 1 da

Gradul  de  acoperire  a  posturilor  existente   cu  personal  didactic  auxiliar,  conform normativelor  în  
vigoare: 100%

C4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

Total personal nedidactic angajat: 13

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:  

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU)

Ingrijitoare 9 da
Muncitori intretinere 2 da
Paznici noapte 2 da

Gradul  de acoperire  a  posturilor  existente   cu personal  nedidactic,  conform normativelor  în  vigoare: 
100.%.
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D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr.
crt.

Tipul de spaţiu Număr
spaţii

Suprafaţă (mp)

1. Săli de clasă /grupă 26 3411
2. Cabinete* 5 253
3. Laboratoare* 4 350
4. Ateliere* 1 574
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 2 5682
6. Spaţii de joacă *
7. Alte spaţii

Unitatea  funcţionează cu un număr de 1 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind 
de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 – 20 minute.

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr.
crt.

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a spaţiului Număr
spaţii

Suprafaţă 
(mp)

1. Bibliotecă  şcolară  / 
centru de informare 
şi documentare

-
1 120

2. Sală pentru 
servit masa* 1 48

3. Dormitor *
4. Bucătărie *
5. Spălătorie *
6. Spaţii sanitare 12 287
7. Spaţii  depozitare 

materiale  didactice 
–  cabinete 
profesori/invatatori

10 110

8. Alte spaţii*: Sala de 
festivitati 

1 96

TOTAL 12 455
* DACĂ ESTE CAZUL

F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr.
crt.

Tipul de spaţiu Număr
spaţii

Suprafaţă (mp)

1. Secretariat 2 20
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 20
3. Contabilitate * 1 10
4. Casierie  *
5. Birou administraţie*

G) CURRICULUM  

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional/ la decizia scolii, aprobat prin 
ordin MECI.

PARTEA A II-A
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

•7 Se vor  evidenţia  rezultatele  şi  efectele  acestor  activităţi  în  privinţa  creşterii  calităţii  educaţiei 
oferite  Se vor enumera activităţile  specifice  de îmbunătăţire  a  calităţii  realizate  în anul  şcolar 
trecut.

•8 de către unitatea şcolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale
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 Statutul şcolii (existenţa actului de înfiinţare a scolii)

Dispoziţia nr. 331/ 30.08.2006
Cod sirues 1119755

 Drepturile  şi  responsabilităţile  elevului  sunt  clar  definite  în  Regulamentul  de  Organizare  şi 
Funcţionare  a  Învăţământului  Preuniversitar,  R.O.I.,  procese  verbale  de  prelucrare  a  normelor  de 
protecţie a muncii, carnetul de elev, caietul dirigintelui.
 Regulamentul de Organizare si Functionare a unitatilor scolare din Invatamantul  Preuniversitar 
precum si ROI (regulamentul de ordine interioară) au fost  prelucrate  tuturor elevilor,  părinţilor şi 
evident personalului din şcoală.
 Misiunea şcolii, aceea de a oferi un cadru propice de desfasurare procesului instructiv-educativ si 
de a asigura dezvoltarea plenara a educabililor, a fost prezentata colectivului de parinti, este prezentă 
în materialele de promovare şi marketing, le este prezentată elevilor la fiecare început de an scolar.
 Viziunea scolii propune educabilul ca centru al activitatii instructiv-educative,  intr-un continuu 
efort de autodepasire pe plan instructional si in procesul de dezvoltare a personalitatii sale, cu scopul 
unei cat mai bune integrari sociale si profesionale.

Oferta şcolii este prezentată elevilor şi părinţilor în fiecare an şcolar; pe parcursul anului şcolar 
2008-2009, aceasta s-a concretizat într-un nr. de 74 ore CDS (38 de ore opţionale: 19 la ciclul primar şi 
19 la  cel  gimnazial  si  36 extinderi  şi  aprofundari  (primar-24, gimnaziu-12). Situaţia  pe discipline  se 
prezintă astfel:

Ciclul primar:
1. limba şi comunicare – 15 ore
2. matematică – 15 ore
3. ştiinţele naturii – 3 ore
4. consiliere şi orientare – 5 ore
5. informatică – 3 ore
6. arte si sport – 4

Ciclul gimnazial:
1. limbă şi comunicare – 11ore
2. matematică şi ştiinţe - 9 ore
3. om şi societate – 4 ore
4. arte si sport: 9 ore
5. tehnologie – informatică: 4 ore
Sedinţele Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral  sunt consemnate prin  existenţa 
proceselor verbale în registrele speciale.

 Fişele  de  cititor  permit evidenţierea  cărtilor  citite  şi  a  ritmului  de  împrumut  de  la  biblioteca 
şcolară, care dispune de un numar de 17582 volume la începutul anului 2008 -2009. Frecvenţa de 
împrumut este, pe acest an, de 11092.
 Şcoala dispune de un cabinet de informatică pentru elevi, cu un numar de 20 computere, toate 
având acces la Internet ;
 platforma AEL este funcţională, tot mai mulţi învăţători şi profesori folosesc  lecţii din platforma 
AEL sau creează lecţii în AEL;
 Materialele de învăţare sunt diversificate prin efortul comun al cadrelor didactice si ale elevilor, 
cadrele punand la dispozitia celor din urma si materiale din portofoliul propriu.
 Auxiliarele curriculare  sunt în număr mare, ele aflându-se la biblioteca şcolii şi/ sau în portofoliile 
profesorilor;
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 Există un plan de şcolarizare conceput pe baza datelor furnizate de recensămintele periodice pe 
care le efectuează personalul didactic şi în urma estimărilor şi sondajelor efectuate periodic;
 Există  procese  verbale  de discutare  şi  avizare  a  opţionalelor,  extinderilor  şi  aprofundărilor  în 
cadrul comisiei, a Consiliului profesoral, toate având avizul I.S.J. BN;
 In  portofoliile  diriginţilor  sunt  păstrate  planificările  anuale  şi  semestriale  ale  activităţii  de 
consiliere şi orientare, proiecte didactice adaptate varstei educabililor, date despre acestia si familia 
lor, date despre clasa, chestionarele aplicate elevilor pentru identificarea inteligenţei predominante şi a 
stilului preferenţial de învăţare, alte tipuri de chestionare, analiza raspunsurilor, evidenta sedintelor si 
a lectoratelor cu parintii si alte materiale specifice(.;procese verbale ale Consiliului profesorilor clasei, 
grafice cu orele  de pregătiri  suplimentare  pentru  testele  naţionale  şi  procese verbale  ale  comisiei 
dirigintilor} 
 In portofoliile  profesorilor se pastreaza planificarile anuale, semestriale si pe unitati de invatare, 
proiectele  unităţilor  de învăţare,  teste  de evaluare initiala,  formativa ,sumativa si finala,  materiale 
didactice diverse, analize ale rezultatelor la diverse tipuri de teste si alte materiale utile activitatii la 
clasa.
 Dosarele Comisiilor metodice gazduiesc , pe langa toate cele amintite mai sus, procese-verbale ale 
sedintelor comisiei, analize si interpretari ale rezultatelor la teste, teze, concursuri scolare, referate si 
prezentari diverse ale membrilor comisiei, lucrari de simulare ale probelor Tezelor cu Subiect Unic, 
procese verbale de analiză a rezultatelor acestora şi măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor, 
auxiliare curriculare;

Situaţia anuală la tezele cu subiect unic este:

Mediile generale şi procentele de promovabilitate, pe şcoală şi obiecte de studiu, sunt după cum 
urmează:

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Teza unică – Rezultate – Clasele a VII-a

Semestrul I – 2008 – 2009
Total elevi: 68
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 6,40
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   0
9 – 10 –   3
8 – 9 – 13
7 – 8 – 12
6 – 7 –   9
5 – 6 – 19
Sub 5 – 11

Semestrul II – 2008 – 2009
Total elevi: 68
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 5,92
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   0
9 – 10 –   4
8 – 9 –   8
7 – 8 –   8
6 – 7 – 13
5 – 6 – 12
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Sub 5 – 22

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Teza unică – Rezultate – Clasele a VIII-a

Semestrul I – 2008 – 2009
Total elevi: 71
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 6,64
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   0
9 – 10 –   6
8 – 9 – 10
7 – 8 – 14
6 – 7 – 15
5 – 6 – 17
Sub 5 –   8

Semestrul II – 2008 – 2009
Total elevi: 70
Absenţi: 0
Media pe şcoală (note nerotunjite): 5,94
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   2
9 – 10 –   2
8 – 9 – 13
7 – 8 – 10
6 – 7 –   9
5 – 6 – 11
Sub 5 – 23

MATEMATICĂ
Teza unică – Rezultate – Clasele a VII-a

Semestrul I – 2008 – 2009
Total elevi: 68
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 5,58
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   0
9 – 10 –   3
8 – 9 –   7
7 – 8 –   6
6 – 7 –   8
5 – 6 – 15
Sub 5 – 28

Semestrul II – 2008 – 2009
Total elevi: 68
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 5,96
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   1
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9 – 10 –   6
8 – 9 –   3
7 – 8 –   6
6 – 7 – 15
5 – 6 – 14
Sub 5 – 22

MATEMATICĂ
Teza unică – Rezultate – Clasele a VIII-a

Semestrul I – 2008 – 2009
Total elevi: 71
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 6,17
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   1
9 – 10 –   2
8 – 9 –   5
7 – 8 – 14
6 – 7 – 22
5 – 6 –   8
Sub 5 – 18

MATEMATICĂ
Teza unică – Rezultate – Clasele a VIII-a

Semestrul II – 2008 – 2009
Total elevi: 70
Absenţi: 0
Media pe şcoală (note nerotunjite): 6,38
Frecvenţa notelor nerotunjite:

10 –   1
9 – 10 –   2
8 – 9 –   7
7 – 8 – 15
6 – 7 – 18
5 – 6 – 13
Sub 5 – 14

ISTORIE / GEOGRAFIE
Teza unică – Rezultate – Clasele a VIII-a

Semestrul I – 2008 – 2009
Total elevi: 71
Absenţi: 1
Media pe şcoală (note nerotunjite): 9,50 – ISTORIE
Media pe şcoală (note nerotunjite): 8,89 – GEOGRAFIE

Frecvenţa notelor nerotunjite:

GEOGRAFIE ISTORIE

10 – 14
9 – 10 – 26 9 – 10 – 1
8 – 9 – 13
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7 – 8 – 11
6 – 7 –   3
5 – 6 –   2
Sub 5 –   0

Semestrul II – 2008 – 2009
Total elevi: 70
Absenţi: 0
Media pe şcoală (note nerotunjite): 8,90 – ISTORIE
Media pe şcoală (note nerotunjite): 9,18 – GEOGRAFIE

Frecvenţa notelor nerotunjite:

GEOGRAFIE ISTORIE

10 – 20
9 – 10 – 32
8 – 9 –   8 8 – 9 – 1
7 – 8 –   5
6 – 7 –   1
5 – 6 –   3
Sub 5 –   0

 Acţiunile O.S.P. ocupă un loc foarte important, concretizându-se în aplicarea de catre psihologul 
scolii a chestionarelor pentru stabilirea tipului de inteligenţă şi stilului de învăţare al educabililor, 
întâlniri cu părinţii, prezenta la targul ofertelor educationale organizat in perioada 1-5 iunie la C.N. 
„Andrei Muresanu” Bistrita, vizite în licee, prelucrarea metodologiei de admitere tuturor elevilor şi 
părinţilor.
 Au  fost  incheiate  acorduri  de  parteneriat  educaţional  cu  Primăria  Bistriţa  IJP  BN  IJJ  BN  , 
Asociaţia  Pro  Familia,  Poliţia  de  proximitate,  Direcţia  Judeţeană  Pentru  Protecţia  Copilului, 
Judecătoria Bistriţa, grădiniţe şi alte şcoli, CJAP, CSI nr.2 Bistrita, ISJ BN, Şcoala Generală Dorolea,  
Şcoala  Generală  Budacu  de  Sus,  Şcoala  Generală  „Andrei  Mureşanu”  -  Deva,  Şcoala  Generală 
„Dimitrie  Cantemir”  -  Oradea,  Şcoala  Generală  nr.7-Petroşani,  Biblioteca  Judeţeană,  Asociaţia 
„Benita”, Asociaţia „Inocenţi”, Grădiniţa nr.9, Grădiniţa nr.13-Bistriţa, Direcţia Silvică, PRO-ADO, 
Asociatia  pentru  Sanatate,  Educatie  si  Familie,  Centrul  EUROPE Direct  –  Bistrita,  Grup  Scolar 
„Grigore  Moisil”  Bistrita,  -  acorduri  concretizate  în  teme  -  dezbateri  diverse,  în  funcţie  de 
componenta educativă vizată.
 Elevii  au acces la sprijin  semnificativ  şi  eficace  din partea profesorilor-diriginţi  şi  a celorlalţi 
membri ai colectivului didactic si in special din partea psihologului scolar, pentru rezolvarea unor 
probleme personale şi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării în unitatea noastră;
 Cadrele  didactice  folosesc  măsuri  eficace  pentru  a  promova  egalitatea  şanselor  şi  pentru  a 
împiedica  eşecul  şcolar,  astfel  încât  elevii  să îşi  poată  atinge potenţialul  maxim prin activităţi  de 
învăţare şi evaluare diferenţiate;
 Graficul pregătirii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătura dovedeşte că există preocupare din 
partea cadrelor didactice pentru recuperarea materiei în cazul elevilor cu rezultate slabe; o activitate 
eficientă este susţinută şi de cadrele didactice care desfaşoară cursuri de sprijin pentru elevii cu CES;

In semestrul I al anului şcolar 2008-2009 din cei 553 elevi înscrişi în septembrie (247 la ciclul  
primar şi 306 la ciclul gimnazial) au rămas înscrişi la sfârşitul semestrului 550 (246 la ciclul primar şi 302 
la ciclul gimnazial). În timpul semestrului au plecat 4 elevi de la primar şi 9 de la gimnaziu, deci un total  
de 13 copii, iar în timpul semestrului au venit 3 la primar şi 5 la gimnaziu, ceea ce ridică un semn de  
întrebare, deoarece bilanţul este negativ: -5!
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S-au  înregistrat  504  elevi  promovaţi,  244  la  primar  şi  260  la  gimnaziu,  procentul  de 
promovabilitate fiind91,63%, cu 98,78% la primar şi 85,80% la gimnaziu. Situaţia se prezintă astfel:

Ciclul Ciclul primar Ciclul gimnazial
Număr de corigenţi
1 obiect 1 4
2 obiecte 1 1
3 obiecte - -
4 obiecte 1 -
5 sau > obiecte - -
Situaţia neîncheiată - 1

S-au înregistrat încălcări ale Regulamentului şcolar de către unii elevi, care au primit sancţiuni 
disciplinare - mustrare scrisă si scaderea notei la purtare (10 elevi)

In semestrul al II-lea din cei 553 elevi înscrişi în septembrie, au rămas înscrişi la sfârşitul anului 
şcolar 550 (247 la ciclul primar şi 303 la ciclul gimnazial). În timpul semestrului au plecat 1 elevi de la 
primar şi 2 de la gimnaziu, deci un total de 3 copii, iar în timpul semestrului au venit 3 la primar şi 1 la  
gimnaziu. Deci avem un bilanţ pozitiv +1!

S-au  înregistrat  517  elevi  promovaţi,  246  la  primar  şi  270  la  gimnaziu,  procentul  de 
promovabilitate pe scoala fiind 94%, cu 99,6% la primar şi 88,2% la gimnaziu. Situaţia se prezintă astfel:

Ciclul Ciclul primar Ciclul gimnazial
Număr de corigenţi
1 obiect - 17
2 obiecte - 3
3 obiecte - 1
4 obiecte - 1
5 sau > obiecte - 2
Situaţia neîncheiată 1 1

Eficienta actului instructiv - educativ în şcoala noastră este dovedită şi de numărul mare de elevi 
cu rezultate deosebite înregistrat la finele anului şcolar 2008-2009.

FAZA NAŢIONALĂ
OLIMPIADE ŞCOLARE

NR. 
CRT.

NUMELE ŞI 
PRENUMELE

CLASA PREMIUL DISCIPLINA CONCURS PROFESOR

1. FELDRIHAN 
DORINA

VIII C MENŢIUNE GEOGRAFIE

OLIMPIADA DE 
GEOGRAFIE – 

FAZA 
NAŢIONALĂ

DUICU 
OLIVIA

CONCURSURI ŞCOLARE

NR. 
CRT.

NUMELE ŞI 
PRENUMELE

CLASA PREMIUL DISCIPLINA CONCURS PROFESOR

1. TRUPA DE 
TEATRU 

PREMIUL 
PENTRU 

TEATRU 
ŞCOLAR

FESTIVALUL DE 
TEATRU ŞCOLAR 

SPINEI 
MIHAELA
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“SPERANŢA”
CELE MAI 

BUNE 
COSTUME “ENGLISH 

THROUGH 
ACTING” FAZA 

NAŢIONALĂ
2. ALBINEŢ 

THOMAS
VI D

PREMIUL 
SPECIAL 
PENTRU 

INTERPRET
ARE

FAZA INTERJUDEŢEANĂ
CONCURSURI ŞCOLARE

NR. 
CRT.

NUMELE ŞI 
PRENUMELE

CLASA PREMIUL DISCIPLINA CONCURS PROFESOR

1.

FELDRIHAN 
DORINA

VIII C
LOCUL II

PROBA PE 
ECHIPE

MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERJUDEŢEAN 
DE MATEMATICĂ 

“TINERE 
SPERANŢE”

DUICU IOAN

2.
VIII C

MENŢIUNE
PROBA 

INDIVIDUA
LĂ

MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERJUDEŢEAN 
DE MATEMATICĂ 

“TINERE 
SPERANŢE”

DUICU IOAN

3.
VIII C MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERJUDEŢEAN 
DE MATEMATICĂ 
“MATEMATICA, DE 

DRAG”

DUICU IOAN

4. MAGDA 
DARIUS

VI D MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERJUDEŢEAN 
DE MATEMATICĂ 
“MATEMATICA, DE 

DRAG”

PATRAŞCIUC 
MARIA

5. MUSCARI 
ROXANA

VII A MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERJUDEŢEAN 
DE MATEMATICĂ 
“MATEMATICA, DE 

DRAG”

PATRAŞCIUC 
MARIA

FAZA JUDEŢEANĂ
OLIMPIADE ŞCOLARE

NR. 
CRT.

NUMELE ŞI 
PRENUMELE

CLASA PREMIUL DISCIPLINA CONCURS PROFESOR

1. ANDRECUŢ 
ALEXANDRA

IV B MENŢIUNE MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

2.
BÂZ ALINA VII B MENŢIUNE BIOLOGIE

OLIMPIADA DE 
BIOLOGIE, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

CÂMPAN 
FELICIA

3. BENEŞ OANA VIII C MENŢIUNE GEOGRAFIE OLIMPIADA DE 
GEOGRAFIE, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

DUICU OLIVIA
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4.
VIII C MENŢIUNE CHIMIE

OLIMPIADA DE 
CHIMIE, FAZA 
JUDEŢEANĂ

MARICA 
MELANIA

5.

BOTA 
NICOLETA

VIII C MENŢIUNE
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ

OLIMPIADA DE 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ, FAZA 

JUDEŢEANĂ

GÂŢA IOANA

6.
VIII C PREMIUL II GEOGRAFIE

OLIMPIADA DE 
GEOGRAFIE, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

DUICU OLIVIA

7.

FELDRIHAN 
DORINA

VIII C PREMIUL I
FIZICĂ, 
CHIMIE, 

BIOLOGIE

OLIMPIADA DE 
ŞTIINŢE 
PENTRU 

JUNIORI, FAZA 
JUDEŢEANĂ

RUS DANIELA, 
MARICA 

MELANIA, 
CÂMPAN 
FELICIA

8.
VIII C MENŢIUNE MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

DUICU IOAN

9.
VIII C PREMIUL I FIZICĂ

OLIMPIADA DE 
FIZICĂ, FAZA 
JUDEŢEANĂ

RUS DANIELA

1
0. VIII C PREMIUL I CHIMIE

OLIMPIADA DE 
CHIMIE, FAZA 
JUDEŢEANĂ

MARICA 
MELANIA

1
1. VIII C PREMIUL I GEOGRAFIE

OLIMPIADA DE 
GEOGRAFIE, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

DUICU OLIVIA

1
2.

HĂRĂNGUŞ 
SEBASTIAN

IV B MENŢIUNE MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

1
3.

MAGDA 
DARIUS

VI D MENŢIUNE MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

PATRAŞCIUC 
MARIA

1
4.

MARE ILINCA

VII A MENŢIUNE
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ

OLIMPIADA DE 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ, FAZA 

JUDEŢEANĂ

GÂŢA IOANA

1
5. VII A MENŢIUNE BIOLOGIE

OLIMPIADA DE 
BIOLOGIE, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

CÂMPAN 
FELICIA

1
6.

MELIAN 
ANDREEA

VIII C MENŢIUNE
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ

OLIMPIADA DE 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ, FAZA 

JUDEŢEANĂ

GÂŢA IOANA

1
7. VIII C PREMIUL III MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

DUICU IOAN
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1
8.

STUPINEAN 
CRISTINA 
IONELA

IV B PREMIUL I MATEMATICĂ

OLIMPIADA DE 
MATEMATICĂ, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

CONCURSURI ŞCOLARE
NR. 

CRT.
NUMELE ŞI 

PRENUMELE
CLASA PREMIUL DISCIPLINA CONCURS PROFESOR

1. ALBINEŢ 
THOMAS

VI D

PREMIUL 
SPECIAL 
PENTRU 

INTERPRET
ARE

TEATRU 
ŞCOLAR

CONCURS 
NAŢIONAL DE 

TEATRU ŞCOLAR 
“THALIA”, FAZA 

JUDEŢEANĂ

SPINEI 
MIHAELA

2.

ANDRECUŢ 
ALEXANDRA

IV B MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 

“LUMINA MATH”,  
FAZA 

JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

3.
IV B PREMIUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

„MICUL 
MATEMATICIAN”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

4. ARCHIUDEAN 
CĂTĂLIN

VI A
PREMIUL II

ETAPA I
FIZICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
EVALUARE LA 
FIZICĂ, ETAPA 
JUDETEANĂ

RUS DANIELA

5. BLAZA 
ANDREI

VII A MENŢIUNE ŞTIINŢE

CONCURSUL 
”EXPLORATORII”

. FAZA 
JUDEŢEANĂ

RUS DANIELA

6. BUTACIU 
FLORINA

VI D MENŢIUNE

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERDISCIPLIN

AR „+ / -  
POEZIE”, FAZA 

JUDEŢEANĂ

SPINEI 
MIHAELA, 

PATRAŞCIUC 
MARIA

7. CHIFA 
RĂZVAN

VI B MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

STEJEREAN 
VOICU

8. CORCEAC 
RĂZVAN

IV B MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 

“LUMINA MATH”,  
FAZA 

JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

9.
DANCIU IULIA VI B

PREMIUL I
ETAPA II

FIZICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
EVALUARE LA 
FIZICĂ, ETAPA 
JUDETEANĂ

RUS DANIELA

1
0.

FELDRIHAN 
DORINA

VIII C PREMIUL I
ETAPA I

FIZICĂ CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
EVALUARE LA 

RUS DANIELA
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FIZICĂ, ETAPA 
JUDETEANĂ

1
1. VIII C MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
EVALUARE ÎN 
MATEMATICĂ, 

ETAPA 
JUDETEANĂ

DUICU IOAN

1
2. VIII C LOCUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 

“LUMINA MATH”,  
FAZA 

JUDEŢEANĂ

DUICU IOAN

1
3.

GREBENIŞAN 
BOGDAN

III 
STEP 
BY 

STEP

MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
„CANGURUL”,  

FAZA 
JUDEŢEANĂ

BARTEŞ 
BOMBONICA

ZAHARIE 
VICTORIA

1
4.

HĂRĂNGUŞ 
SEBASTIAN

IV B PREMIUL I MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 

“LUMINA MATH”,  
FAZA 

JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

1
5. IV B PREMIUL I MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

„MICUL 
MATEMATICIAN”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

1
6.

HUTINĂ 
RUBEN

VI B PREMIUL II MATEMATICĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

STEJEREAN 
VOICU

1
7. IOJA SORINA III B PREMIUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

„MICUL 
MATEMATICIAN”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

MITITEAN 
TRAIAN

1
8.

MAGDA 
DARIUS

VI D MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

PATRAŞCIUC 
MARIA

1
9. MARE ILINCA VII A PREMIUL III

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

GÂŢA IOANA

2
0.

MOLDOVAN 
AMALIA

III 
STEP 
BY 

STEP

PREMIUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
„CANGURUL”,  

FAZA 
JUDEŢEANĂ

BARTEŞ 
BOMBONICA

ZAHARIE 
VICTORIA

2
1.

PARASCA 
DENISA

VI B PREMIUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

STEJEREAN 
VOICU

2 POP BOGDAN VI D LOCUL IV MATEMATICĂ CONCURSUL PATRAŞCIUC 
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NAŢIONAL DE 
MATEMATICĂ 

“LUMINA MATH”,  
FAZA 

JUDEŢEANĂ

MARIA

2
3. VI D MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

PATRAŞCIUC 
MARIA

2
4. POP MARVIN III B PREMIUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

„MICUL 
MATEMATICIAN”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

MITITEAN 
TRAIAN

2
5.

POP SERGIU 
CĂTĂLIN

VII A PREMIUL I
LIMBA ŞI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ

CONCURSUL 
”TINERE 

CONDEIE”, FAZA 
JUDEŢEANĂ

GÂŢA IOANA

2
6.

PORUMB 
HORAŢIU

III A PREMIUL III MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

„MICUL 
MATEMATICIAN”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

MOGA MARIA

2
7. III A PREMIUL I MATEMATICĂ

CONCURSUL 
„CANGURUL”,  

FAZA 
JUDEŢEANĂ

MOGA MARIA

2
8. SIMA SORIN III A PREMIUL II MATEMATICĂ

CONCURSUL 
„CANGURUL”,  

FAZA 
JUDEŢEANĂ

MOGA MARIA

2
9.

STUPINEAN 
CRISTINA 
IONELA

IV B
PREMIUL I

ETAPA I
MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
EVALUARE ÎN 
MATEMATICĂ, 

ETAPA 
JUDETEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

3
0. IV B

LOCUL IV
ETAPA II

MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL DE 
EVALUARE ÎN 
MATEMATICĂ, 

ETAPA 
JUDETEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

3
1. IV B

PREMIUL I 
ŞI PREMIUL 

DE 
EXCELENŢ
Ă PT. CLS. 

III – IV

MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERDISCIPLIN

AR „DR. PAUL 
TANCO”, FAZA 

JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA

3
2. IV B PREMIUL I MATEMATICĂ

CONCURSUL 
NAŢIONAL 

„MICUL 
MATEMATICIAN”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

NEGRUŞA 
MARIA
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3
3.

TARNAVAN 
CRISTINA

VII A MENŢIUNE TETRATLON
FAZA 

JUDEŢEANĂ
BRICIU 
MIRCEA

3
4.

TRUPA DE 
TEATRU 

“SPERANŢA”
LOCUL I

TEATRU 
ŞCOLAR

CONCURS 
NAŢIONAL DE 

TEATRU ŞCOLAR 
“THALIA”, FAZA 

JUDEŢEANĂ

SPINEI 
MIHAELA

3
5.

ŢÎRA CĂTĂLIN

V A MENŢIUNE MATEMATICĂ

CONCURSUL 
„CANGURUL”,  

FAZA 
JUDEŢEANĂ

MĂLUŢAN 
GEORGE

3
6. V A MENŢIUNE

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ

CONCURSUL 
INTERDISCIPLIN

AR „+ / -  
POEZIE”, FAZA 

JUDEŢEANĂ

COMAN 
CRINA, 

MĂLUŢAN 
GEORGE

3
7. ŢOLAN DIANA VIII A MENŢIUNE

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ

CONCURSUL 
”PROEDUCAŢIA”, 

FAZA 
JUDEŢEANĂ

SPINEI 
MIHAELA

FAZA MUNICIPALĂ
CONCURSURI ŞCOLARE

NR. 
CRT.

NUMELE ŞI 
PRENUMELE

CLASA PREMIUL DISCIPLINA CONCURS PROFESOR

1. BOLOŞ 
MIHAELA

V A MENŢIUNE ED. PLASTICĂ
CAMPANIA 

„SLOVE”
VĂRĂREAN 
VIRGINIA

2. FELDRIHAN 
DORINA

VIII C MENŢIUNE
LIMBA 

ENGLEZĂ

CONCURSUL DE 
LIMBA 

ENGLEZĂ 
„OLIMPIADA 

PENTRU 
JUNIORI”

POP DOINA

3. MOLDOVAN 
BEATRICE

V C LOCUL III ED. PLASTICĂ

CONCURSUL DE 
CREAŢIE 

LITERARĂ ŞI 
PLASTICĂ”ORIZ

ONTURI”

VĂRĂREAN 
VIRGINIA

4. PINTEA 
ANDREEA

VII C MENŢIUNE ED. PLASTICĂ

CONCURSUL DE 
CREAŢIE 

LITERARĂ ŞI 
PLASTICĂ”ORIZ

ONTURI”

VĂRĂREAN 
VIRGINIA

5. TIHAN 
CLAUDIA

V C LOCUL II ED. PLASTICĂ

CONCURSUL DE 
CREAŢIE 

LITERARĂ ŞI 
PLASTICĂ”ORIZ

ONTURI”

VĂRĂREAN 
VIRGINIA

6. TOFANĂ 
RĂZVAN

V B MENŢIUNE ED. PLASTICĂ
CAMPANIA 

„SLOVE”
VĂRĂREAN 
VIRGINIA
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ŞEFI DE PROMOŢIE

1. BOTA IULIA NICOLETA cls. a VIII – a C,                   MEDIA 10.00  
2. FELDRIHAN LUCIA DORINA cls. a VIII – a C,         MEDIA 10.00  

MEDII GENERALE 10.00 LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2008-2009

1. PRISCORNIŢĂ SIMONA – VI C
2. BOTA IULIA NICOLETA – VIII C
3. FELDRIHAN LUCIA DORINA – VIII C
4. MELIAN ANDREEA MARIA – VIII C

DISTINCTII DEOSEBITE 200  8-2009  
1. PARTICIPAREA TRUPEI DE TEATRU „SPERANŢA” LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU 
DE LA SANREMO, COORDONATOR, PROF. SPINEI MIHAELA
2. CONCURSUL WINNERS – LIMBA ENGLEZĂ

1. PORUMB HORAŢIU III A
2. ANTOHI MIRCEA THEODOR IV B
3. FULOP ARTHUR V A
4. ALBINEŢ THOMAS VI D
5. SÂNGEORZAN PAUL VI D
6. PRISCORNIŢĂ SIMONA VI C
7. POP MARIA VI B
8. HANET PAUL VI C
9. DANCIU IULIA VI B
10. ONACI ALEXANDRU VII A
11. MARE ILINCA VII A
12. BARNA KAREN VII A
13. FELDRIHAN DORINA VIII C

3. REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURILE DE CREAŢIE PLASTICĂ, COORDONATOR, PROF. 
VĂRĂREAN VIRGINIA:

1. ENCEAN ANDREI V B
2. CURCĂ PATRICIA VI C
3. PRISCORNIŢĂ SIMONA VI C
4. CÂRCU DELIA VII A
5. NIMIGEAN VERONICA VII C
6. PINTEA ANDREEA VII C

4. REZULTATELE OBŢINUTE DE CLASA A II-A B (ÎNV. BURZ EMILIA)

5. REZULTATELE OBŢINUTE DE CLASA A II-A C (ÎNV. DOBOACĂ MARIANA)

6. REZULTATELE OBŢINUTE DE CLASA A II-A STEP BY STEP (ÎNV. BOB LENUŢA ŞI PURCAR 
NORETA)

7. REDACŢIA REVISTEI „SUCCES”, COORDONATOR, PROF. GÂŢA IOANA

1. MUSCARI ROXANA – VII A
2. MARE ILINCA – VII A
3. BOTA NICOLETA – VIII C
4. FELDRIHAN DORINA – VIII C
5. MELIAN ANDREEA – VIII C

8 GRUPUL „ECO”, COORDONAT DE PROF. CÂMPAN FELICIA
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LOCUL II – CONCURSUL DE PROIECTE DE MEDIU, FAZA JUDEŢEANĂ
LOCUL III – CONCURSUL NAŢIONAL „OVIDIU BOJOR”, FAZA JUDEŢEANĂ
PREMIUL III – CONCURSUL NAŢIONAL „MICII BIOLOGI”, FAZA JUDEŢEANĂ
LOCUL II – CONCURSUL DE POSTERE „ZIUA ZONELOR URBANE”, FAZA MUNICIPALĂ
MENŢIUNE – CONCURSUL „STEAGUL VERDE”, FAZA MUNICIPALĂ

9. ECHIPA DE FOTBAL CLASELE I – IV, COORDONATĂ DE PROF. DRAGOŞ GRIGORE

LOCUL I LA FAZELE ZONALĂ, JUDEŢEANĂ ŞI MUNICIPALĂ

10. ECHIPA DE HANDBAL FETE CLASELE VII – VIII, COORDONATĂ DE PROF. BERBECARU RĂZVAN
LOCUL II LA FAZA JUDEŢEANĂ
Preocuparea pentru o permanentă dezvoltare profesională este dovedită de numărul mare de cadre 

didactice care au participat  la cursuri de formare continuă, în ţară şi în străinătate (17) sau la simpozioane 
naţionale şi internaţionale/sesiuni de comunicări şi dezbateri prin CCD (11 învăţători, dintre care unii cu 
2-5 lucrări şi 7 profesori).

In parteneriat cu ISJ-BN, CCD-BN şi CJAP-BN, Şcoala Generală nr. 4 a organizat simpozionul cu 
participare  internaţională  ,,PARTENERIATUL SCOALA – FAMILIE,  PREMISĂ A CALITATII  IN 
INVATAMANT” care a a reunit un număr total de 438 de lucrări din întreaga ţară şi din 7 ţări europene 
(Danemarca,  Elveţia,  Franţa,  Germania,  Irlanda,  Marea  Britanie,  Spania).  La  cele  patru  secţiuni  ale 
simpozionului  1.  Implicarea  părinţilor  elevilor  în  activităţile  şcolare  şi  extraşcolare  –  element  de 
marketing educaţional,  2. Modalităţi  de antrenare a elevilor  cu părinţi  plecaţi  în străinătate în acţiuni 
extraşcolare, 3. Modele de bună practică în colaborarea şcoală – familie şi 4. Cunoaşterea exemplelor de 
bune practici din alte ţări europene, au subscris 619 cadre didactice, interesate de tema anunţată şi de 
împartăşirea propriilor experienţe în acest domeniu de larg interes al activităţii  educative.  Obiectivele 
generale ale simpozionului, intrat deja în ethos-ul şcolii noastre, au vizat dezvoltarea abilităţilor de lucru 
cu părinţii elevilor, întărirea colaborării eficiente cu familiile acestora şi cunoaşterea exemplelor de bune 
practici din alte ţări europene. Lucrările prezentate în cadrul simpozionului au probat profesionalismul, 
interesul  şi  dorinţa  de  implicare  a  dascălilor  în  îmbunătăţirea  relaţiei  şcoală  –  familie  în  beneficiul 
elevilor.

Inspectoratul Scolar al Judetului Bistrita – Nasaud, in parteneriat cu scoala noastra, a organizat 
simpozionul national “OPTIONALELE IN PREDAREA GEOGRAFIEI”; au fost prezentate 116 lucrari, 
fapt care a demonstrat interesul cadrelor didactice pentru acest tip de curriculum.

Un număr de 16 cadre didactice au publicat articole şi lucrări de specialitate.

 Activităţile extraşcolare şi extracurriculare au fost numeroase şi de o mare varietate, raspunzând 
astfel intereselor şi nevoilor identificate la nivelul grupurilor de educabili, la nivelul Comitetelor de 
părinţi şi la nivelul comunităţii.
 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficiente cu elevii, cu ceilalţi 
colegi,  cu alţi  membri  ai  personalului  şi  cu managerii  (  lucru dovedit  de interasistenţe  şi  fişe de 
observare a lecţiilor asistate, chestionare pe tema relaţiei profesor-elev, procese verbale ale şedinţelor 
de catedră, ale şedinţelor cu părinţii).

In acest sens, echipa manageriala a scolii si-a manifestat in mod constant interesul fata de evolutia 
procesului de comunicare didactica si a procesului instructiv-educativ in ansamblu, lucru dovedit de 
cele 36 de asistente la clasa si la alte activitati scolare si extrascolare efectuate de d-na director Danea 
Daniela si cele 32 efectuate de d-na director adjunct Saplacan Andreea.

• Identificarea  de  catre  CEAC a  punctelor  tari  /  slabe  in  activitatea  de  predare  –  invatare 
desfasurata in scoala noastra in urma aplicarii unui chestionar pe aceasta tema a condus la 
urmatoarele concluzii: 
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 Este necesara o mai stransa colaborare intre invatatori  si profesori in vederea facilitarii 
trecerii elevilor de la un ciclu de scolarizare la altul;

 Este necesara o analiza mai atenta a feedback-ului obtinut de la elevi in urma evaluarii 
formative;

 Se impune asistarea elevilor si in afara salii  de clasa,  in afara programului scolar,  prin 
organizarea  formala  a  unor  actiuni  atractive,  de  petrecere  a  timpului  liber  in  mod 
constructiv, cu sprijinul parintilor si comunitatii locale.

 Avand in  vedere  problemele  aparute  in  relatia  parinte  – elev  – cadru  didactic,  devine 
necesara asistarea psihopedagogica a parintilor, in special a celor care intampina dificultati 
in relationarea cu copiii.

Echipa  manageriala  a  scolii,  in  colaborare  cu  CEAC,  a  ajuns  la  concluzia  ca  este  nevoie  de 
optimizarea mediului scolar, propunand in acest sens urmatoarele:

I. STABILIREA UNUI MEDIU ÎNCURAJATOR DE ÎNVĂŢARE

A. Stabiliţi o apropiere fizică faţă de elevi
Deplasaţi-vă (  circulaţi  prin  clasă,  staţi  departe  de zonele fixe preferate,  plasaţi-vă materialele 

didactice în toată încăperea)
Mutaţi elevii (schimbaţi locurile elevilor în mod ritmic şi ţineţi o evidenţă a schimbărilor de locuri, 

chemaţi elevii la dvs. şi în timpul pauzei )
B. Comunicaţi la un nivel personal ( vorbiţi cu elevii şi ascultaţi-i; discutaţi şi probleme nelegate de 
şcoală )
C. Demonstraţi  corectitudine  în aşteptările privind comportamentul şi învăţarea ( stabiliţi  aşteptări 
ridicate pentru toţi elevii; comunicaţi elevilor aşteptările dvs. şi ajutaţi-i să se ridice la nivelul aşteptărilor  
pe care le aveţi ).

II. IMPLICAREA TUTUROR ELEVILOR
A. Utilizaţi abilităţi eficiente de prezentare

- Expresii  faciale  (  evitaţi  o expresie  împietrită,  abordaţi  o  mimică  deschisă,  utilizaţi  expresii 
faciale pentru comunicarea sentimentelor ) 

- Gesturi ( evitaţi  gesturile mecanice,  ticurile; folosiţi gesturi pe care le utilizaţi  în interacţiuni 
sociale confortabile;  folosiţi gesturi care ,,crează” energie )

- Contact vizual ( utilizaţi contactul vizual pentru a vă apropia de elevi şi includeţi toţi elevii,  
menţineţi-l trei secunde )
- Vocea ( variaţi inflexiunile vocii, tonul, viteza şi volumul )
- Mişcarea ( evitaţi să vă înclinaţi şi să vă ascundeţi; utilizaţi mişcarea pentru a stimula energia; 
mişcaţi-vă pe trasee imprevizibile ). 

B. Utilizaţi strategii de chestionare de calitate
- Comunicaţi tuturor elevilor că aşteptaţi ca fiecare să răspundă la întrebări
- Acordaţi şanse egale tuturor elevilor ( evitaţi să numiţi pe primul, al doilea etc. care ridică mâna; 
utilizaţi strategii creative care acordă elevilor mai mult timp de gândire; numiţi-i pe elevii care nu 

au mâna ridicată; utilizaţi tehnici care nu presupun ridicarea mâinii -  Oferiţi  timp  de  aşteptare 
tuturor elevilor ( după ce numiţi un elev, acordaţi 5 sec. elevului înainte de a răspunde )

- Utilizaţi  tehnici  de investigare a informaţiei  ( reformulaţi,  clarificaţi;  daţi  indicii,  informaţii  
suplimentare, cereţi mai mult )
- Puneţi întrebări de nivel mai înalt (mergeţi dincolo de reproducere; puneţi întrebări care impun 
elevilor să aplice ceea ce ştiu; utilizaţi indicaţii sau sugestii de nivel înalt, chiar şi pentru temele de 
casă sau teste).

C. Utilizaţi strategii de implicare şi metode pentru dezvoltarea gândirii critice
- Strategii de implicare care dezvăluie gândirea independentă ( mişcare rapidă, schimb de idei,  
dezbateri, votul, munca în grup, tehnici nonverbale, propoziţii concluzive etc.)
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- Strategii de implicare care dezvăluie capacităţi de gândire prin cooperare ( strategii în care elevii 
lucrează în perechi sau în grupuri mici ).

D. Daţi-le teme pentru acasă motivante
- Daţi  instrucţiuni  sau enunţuri  clare  (  orale  şi  scrise;  daţi-le  exemple,  daţi  voie  elevilor  să-şi 

înceapă tema în clasă, puneţi-i să studieze în perechi )
- Formulaţi sarcini de lucru motivante şi relevante ( teme practice şi de recapitulare motivante, 

multe aplicaţii, implicaţi elevii în crearea de sarcini de lucru )
- Asiguraţi feed-back pentru temele de acasă făcute ( verificaţi temele, spuneţi elevilor cum s-au 
descurcat, faceţi elevii răspunzători de efectuarea temelor de casă )
- Implicaţi părinţii ( cereţi-le părinţilor să se uite peste tema de casă, să-i ajute la dezvoltarea  
abilităţilor organizatorice, chemaţi părinţii la primul semn de apariţie a unei probleme ).

III. ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI PENTRU NIVELUL DE PERFORMANŢĂ
Asiguraţi un feed-back analitic pentru elevi ( spuneţi-le de ce lucrarea sau răspunsul lor este la  
subiect sau în afara subiectului; daţi feed-back-ul la momentul potrivit ).

IV. RECUNOAŞTEREA  MERITELOR  PENTRU  EFORTURILE  ŞI  REALIZĂRILE 
ELEVILOR
A. Utilizaţi recunoaşterea spontană  ( lăudaţi, critica se face în particular; utilizaţi diverse modalităţi 
de recompensă - melodia preferată, adresarea pe numele mic, diplome, atribuire de roluri, diverse  

obiecte, mimică deschisă, stimulente, concursuri pe teme interesante, excursii, vizite, vizionări de 
filme etc. ).

B. Utilizaţi recunoaşterea planificată ( afişaţi lucrările elevilor, faceţi contracte academice individuale 
)
C. Principii  pentru recunoaşterea meritelor elevilor  (  obiectivele  trebuie să poată  fi  atinse de toţi 
elevii; recunoaşterea  trebuie  să  se  facă  la  timpul  potrivit;  nu  utilizaţi  în  mod  abuziv  strategiile  de 
recunoaştere a meritelor ).

CONCLUZII: Respectarea modalităţilor de relaţionare prezentate mai sus are următoarele efecte:

- creşte motivaţia elevilor pentru învăţare; oferă confort psihic şi reduc teama de eşec;
- stimulează afectivitatea şi spiritul de competiţie non-antagonică;
- creşte stima de sine a elevilor şi capacitatea lor de autocontrol;
- elevii se vor relaţiona armonios şi cu covârstnicii; dezvoltă abilităţile de comunicare; 
- intensifică atitudinea pozitivă faţă de profesori şi reduc anxietatea faţă de şcoală. 

 Procesul de evaluare este permanent, finalizat ritmic prin note ,  medii semestriale şi anuale; se 
doreşte formativ şi diferenţiat, se fac evaluări prin diferite metode deşi există , din păcate, profesori 
care înţeleg mai greu necesitatea folosirii metodelor noi de predare-învaţare şi evaluare, la care inerţia 
tradiţionalismului  mai  persistă,  dar  aceştia  sunt  din  ce  în  ce  mai  puţin  numeroşi;  elevii  sunt 
familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă 
loc (fişe de recapitulare la sfârşit de U.I., lucrări practice complexe, teste, proiecte, portofolii, referate, 
observarea sistematică, grile de evaluare);
 Alături de conducerea şcolii,  toate cadrele didactice manifestă o permanentă preocupare pentru 
modernizarea  şi  lărgirea  bazei  materiale,  dotarea  bibliotecii,  reţele  PC,  internet,  realizarea  de 
materiale  didactice  în  colaborare  cu  elevii,  fişe  de  lucru,  teste,  portofolii,  lecţii  proiectate  pe 
calculator, etc;

Scoala  noastra  a  aplicat  pentru  obtinerea  finantarii  necesare  din  fonduri  structurale  europene 
POSDRU desfasurarii a doua proiecte:

1. RENASC – RETEA DE  EDUCATIE  NONFORMALA SI  ACCES LA SERVICII  SOCIALE 
COMUNITARE.  Proiectul  este  o  initiativa  a  Scolii  GENERALA  NR.4  Bistrita,coordonatorul  si 
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managerul acestui proiect, care si-a propus sa dezvolte un parteneriat real public-privat intre institutiile 
din mediul urban si cel rural, atat cele scolare, cat si cele ale administratiilor publice, serviciile sociale, 
ONG-uri  si  companii  private,  astfel  incat  sa  ofere  alterantive  reale  si  viabile  copiilor  si  tinerilor 
dezavantajati,  apartinatorilor acestora , astfel incat sansele egale la educatie, formare si acces pe piata 
muncii sa devina o realitate functionala si nu doar concepte sterile. Programul nostru creaza conditiile 
necesare pentru asigurarea de competente si abilitati pentru toate categoriile de elevi dezavantajati din 
mediul rural si urban care sunt supusi riscului de a abandona scoala,  prin infiintarea a 4 centre rurale 
(Prundu Bargaului, Teaca, Lechinta, Caianu Mic) si a unui Centru Resursa in Bistrita (Scoala Generala nr. 
4 Bistrita) care va oferi atat serviciile similare celorlalte centre pentru elevii dezavantajati a  municipiului 
Bistrita, cat si supervizare, monitorizare, asistenta in deschidere de noi centre , formare si asistenta de 
specialitate  pentru  cadre  didactice.  Obiectivul  general  este  realizarea  unui  program  de  prevenire  si 
corectare a fenomenului de parasire timpurie a scolii in municipiul Bistrita si in mediul rural al judetului 
Bistrita – Nasaud, de mentinere in educatie a copiilor si tinerilor expusi acestui risc, pentru 2000 de elevi  
cu varste cuprinse intre 7– 19 de ani.
2. Proiect in parteneriat cu ISJ BN si alte 10 unitati scolare din mediul rural al judetului axat pe 
actiuni de remediere scolara si programe tip “after school”.

Scoala noastra a aplicat pentru obtinerea finantarii necesare desfasurarii proiectului multilateral 
Comenius, in parteneriat cu scoli din Spania, Franta, Turcia si Estonia, proiect numit „Eco is echoing”, 
axat pe educatia ecologica.

Asteptam finalizarea procesului de evaluare a aplicatiilor pentru a afla rezultatele.

 Toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea 
individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup, prin asumarea diverselor sarcini, 
adică este  promovată  învăţarea  activă  şi  interactivă,  proprie  educabilului  conştient  de rolul  lui  în 
microgrupul clasei dar şi de rolul său în societate.
 Programele  de  învăţare  urmează  un  proces  sistematic  de  păstrare  a  înregistrărilor  (registre 
matricole,  cataloage,  bază  de  date,  arhivă,  documentele  comisiei  metodice  şi  ariei  curriculare, 
rezultatele la concursuri şi olimpiade, portofoliul elevului, profesorului);
 Deschiderea şcolii spre alternativa Step by Step – începând cu 1 sept 2009 vor funcţiona 4 clase 
(numărul elevilor înscrişi în clasa I Step by Step fiind în continuă creştere);
 Elevii  clasei a V-a proveniţi  din clasa de Step by Step s-au încadrat foarte bine printre elevii 
proveniţi din clasele cu predare tradiţională;
 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor a sponsorizat contravaloarea cărţilor oferite ca premii elevilor 
cu  rezultate  deosebite  si  premiile  oferite  cu  ocazia  Zilelor  Scolii  2009.  De  asemenea  a  avut  o 
contributie  marcanta,  alaturi  de  Primaria  Bistrita,  Liceul  cu  Program  Sportiv  Bistrita  si  Palatul 
Copiilor Bistrita la participarea trupei de teatru „Speranta” a scolii la Festivalul GEF de la Sanremo, 
2009.

PARTEA A III-A

NIVELUL  DE  REALIZARE  A  INDICATORILOR  DE  PERFORMANŢĂ,  CONFORM 
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) 
şi STANDARDELE DE REFERINŢĂ – document supus dezbaterii publice.

(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului)
Nr. 
crt. Indicator de performanţă Nesatisfăcător Satisfăcător Bine

Foarte 
bine

Excelent

DOMNENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1. Existenţa,  structura  şi  conţinutul 
documentelor  proiective  (proiectul 
de  dezvoltare  şi  planul  de 
implementare)

x
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2. Organizarea  internă  a  unităţii  de 
învăţământ x

3. Existenţa  şi  funcţionarea  sistemului 
de comunicare internă şi externă x

4. Funcţionarea  curentă  a  unităţii  de 
învăţământ x

5. Existenţa  şi  funcţionarea  sistemului 
de  gestionare  a  informaţiei; 
înregistrarea prelucrarea şi utilizarea 
datelor şi informaţiilor

x

6. Asigurarea  serviciilor  medicale 
pentru elevi

x

7. Asigurarea  securităţii  tuturor  celor 
implicaţi  în  activitatea  şcolară,  în 
timpul desfăşurării programului

x

8. Asigurarea serviciilor de orientare şi 
consiliere pentru elevi x

b) baza materială
9. Existenţa  şi  caracteristicile  spaţiilor 

şcolare x
10
.

Dotarea spaţiilor şcolare x

11
.

Accesibilitatea spaţiilor şcolare x

12
.

Utilizarea spaţiilor şcolare x

13
.

Existenţa,  caracteristicile  şi 
funcţionalitatea  spaţiilor 
administrative

x

14
.

Existenţa,  caracteristicile  şi 
funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x

15
.

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x

16
.

Utilizarea spaţiilor auxiliare x

17
.

Dotarea cu mijloace de învăţământ şi 
cu auxiliare curriculare x

18
.

Existenţa  şi  dezvoltarea  fondului 
bibliotecii  şcolare/centrului  de 
documentare şi informare  

x

19
.

Dotarea cu tehnologie informatică şi 
de comunicare x

20
.

Accesibilitatea  echipamentelor, 
materialelor,  mijloacelor  de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare

x
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21
.

Procurarea şi utilizarea documentelor 
şcolare şi a actelor de studiu x

c) resurse umane
22
.

Managementul  personalului  didactic 
şi de conducere

x

23
.

Managementul personalului didactic 
auxiliar şi personalului nedidactic

x

DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a) conţinutul programelor de studiu

24
.

Definirea  şi  promovarea  ofertei 
educaţionale

x

25
.

Existenţa  parteneriatelor  cu 
reprezentanţi ai comunităţii x

26
.

Proiectarea curriculumului x

27
.

Realizarea curriculumului x

b) rezultatele învăţării
28
.

Evaluarea rezultatelor şcolare x

29
.

Evaluarea  rezultatelor  la  activităţile 
extracurriculare (extra-clasă şi extra-
şcolare)

x

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
30
.

Activitatea ştiinţifică x

31
.

Activitatea  metodică  a  cadrelor 
didactice

x

d) activitatea financiară a organizaţiei
32
.

Constituirea bugetului şcolii x

33
.

Execuţia bugetară x

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34
.

Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
autoevaluare instituţională x

35
.

Existenţa  şi  aplicarea  procedurilor 
interne de asigurarea a calităţii x

36
.

Dezvoltarea  profesională  a 
personalului

x

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor  
desfăşurate
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37
.

Revizuirea  ofertei  educaţionale  şi  a 
proiectului de dezvoltare x

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
38
.

Existenţa şi aplicarea procedurilor de 
optimizare a evaluării învăţării x

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
39
.

Evaluarea calităţii activităţii corpului 
profesoral

x

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
40
.

Optimizarea  accesului  la  resursele 
educaţionale x

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
41
.

Constituirea  bazei  de date  a unităţii 
de învăţământ

x

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz,  
certificatele, diplomele şi calificările oferite

42
.

Asigurarea  accesului  la  oferta 
educaţională a şcolii

x

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
43
.

Constituirea  şi  funcţionarea 
structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii

x

PARTEA a IV-a

Planul operational de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2009-2010

DOMENII 
DE 
ACTIVITATE

TINTE ACTIUNI REZULTATE 
ASTEPTATE

RESURSE RESPON-
SABILI

TERMENE MONITO-
RIZARE

CAPACITATE 
INSTITUŢI-
ONALĂ
Criteriul: 
a.  structurile 
instituţionale
administrative 
şi manageriale

Existenţa  & 
funcţ. 
sistemului 
de 
comunicare 
internă  şi 
externă

Organizare
a  de 
intalniri 
tip  team-
building.
- 
Promovare
a  ethosului 
scolii

-  consolidarea 
spiritului  de 
echipa 
-  atragerea 
unui  numar 
sporit  de 
educabili  spre 
scoala noastra

-  cadre 
didactice 
interesate
-  resurse 
materiale 
promotionale 
extrabuget.

- 
responsabil
.  cu 
imaginea
-  colectivul 
de  cadre 
didactice
- contabilul

Permanent - 
conducerea 
scolii
- 
responsabil 
cu 
imaginea

Existenţa  şi 
funcţion. 
sistemului 
de 
gestionare a 
informaţiei; 
înregistr. 
prelucrarea 
şi  utilizarea 

-  culegerea 
si 
sistematiz. 
datelor 
provenite 
din 
testarile 
standardiz
ate  si 

-  imagine 
cuprinzatoare 
despre
performantele 
elevilor
-  optimizare 
performante 
elevi.

-  probele 
standardizate 
si 
nestandardi-
zate
-  sistemul 
informatic  al 
scolii 

Comisia  de 
curriculum

Permanent - 
conducerea 
scolii
C.A..
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b.  baza 
materială

datelor  şi 
info.

nestandar-
dizate
- 
elaborarea 
la  nivelul 
comisiilor 
metodice  a 
unor 
strategii  de 
imbunata-
tire 
rezultate

Dotarea 
spaţiilor 
şcolare

mobilier 
modular in 
toate  salile 
de  clasa  si 
cabinete

-  crearea  unui 
ambient 
prietenos, 
adaptabil 
varstei  si 
interactiunii.

-  venituri 
bugetare

C.A. Anul  scolar 
curent

- CEAC

Dotarea  cu 
mijloace  de 
învăţământ 
şi  cu 
auxiliare 
curriculare

- 
achizitiona
rea  de 
mijloace de 
invatamant 
moderne
- 
reabilitare 
pt.  cele 
existente

-  cresterea 
calitatii 
actului 
didactic

- bugetare
-  colectivul 
didactic

Colectivele 
de catedra

Anul  scolar 
curent

- CEAC

Eficacitatea 
institutionala
Criteriul: 
a.  conţinutul 
programelor 
de studiu.
b.  rezultatele 
învăţării

Existenţa 
parteneriat 
cu 
reprezent. 
ai 
comunităţii

- realizarea 
de  actiuni 
in 
parteneriat 
cu  actantii 
locali

-  implicarea 
comunitatii  in 
viata scolii

-  Comitetul 
de parinti
- pilele

CEAC
Permanent

- C.A.

Evaluarea 
rezultatelor 
şcolare

- 
participare
a la cursuri 
de formare 
pentru 
evaluatori

-obiectivizare 
si 
transparenti-
zare  a  actului 
evaluativ

-cadrele 
didactice

-  Comisia 
de 
curriculum

Permanent - CEAC

MANAGE-
MENTUL 
CALITĂŢII
Criteriul: 
proceduri 
obiective  şi 
transparente 
de  evaluare  a 
rezultatelor 
învăţării

Existenţa  şi 
aplicare 
proceduri 
de 
optimizare 
a  evaluării 
învăţării.

- 
redactarea 
proceduril
or 
standard

-  clarificarea 
etapelor 
evaluarii

-  membrii 
CEAC

- CEAC Permanent - 
Conducere 
scoala

DATA 16 iunie 2009

Nume şi prenume: M. Spinei, N. Purcar, M. Patrasciuc, I. Konrady, I. Duicu

Semnatura:

Director,
Prof. Danea Daniela L.S.
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	Număr personal didactic calificat:
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	Cu gradul I
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	Cu definitivat
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	-
	31
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	5
	5
	-
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