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Analizat şi dezbătut în C. P.                                   Validat în Cons. de  Adm 
          din :……………                                                      din:………………………                                      
 
 

RAPORT GENERAL, PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
AN ŞCOLAR 2020-2021 

 
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice, 
precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 
01.09.2020- 31.08.2021. 
Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Dezvoltare 
elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:  
 
1.CURRICULUM  
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 
metodologiilor specifice;  
•  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  
• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat şi a olimpiadelor şcolare;  
• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii 
democratice. 
 
2. MANAGEMENT ŞCOLAR  
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 
organizatoric, funcţional şi legal);  
• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;  
• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 
 
3. RESURSE UMANE  
•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi 
întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea 
de cadre didactice cu performanţe profesionale;  
•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 
•  Realizarea evaluării personalului. 

Ministerul  
Educației  
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4. PARTENERIATE SI PROGRAME  
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 
unitatea de învăţământ;  
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  
• Organizarea de activităţi extraşcolare.  
 
5. RESURSE MATERIALE  
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  
 
6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  
   

I. Curriculum 

1. În conformitate cu Ordinul ministrului cu privire la aprobarea planurilui-cadru de învăţământ pentru 
anul şcolar 2020 – 2021, în Liceul Teoretic „Axente-Sever”, Mediaş a fost implementat întocmai la 
începutul anului şcolar planul-cadru emis de minister, de asemenea a fost respectată strict 
Metodologia de aplicare a planului- cadru cuprinsă în Nota de prezentare. 

 Schemele orare ale tuturor claselor au cuprins numărul de ore aferent fiecărei discipline din 
Trunchiul comun, Curriculum diferenţiat şi Curriculum la diecizia şcolii aşa cum era prevăzut în 
planul-cadru. 

 Toate schemele orare s-au încadrat între numărul minim şi maxim de ore pe săptămână 
prevăzut în planul-cadru, cu excepţia claselor cu predare intensivă (informatică, lb. engleză) 
unde ordinul Ministrului permitea depăşirea numărului maxim de ore. 

 Oferta curriculară din Curriculum la decizia şcolii cuprinde ore opţionale stabilite în consens cu 
Proiectul de dezvoltare curriculară al şcolii şi după consultarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor 
didactice. 

2. În cadrul şcolii funcţionează  5 catedre  şi comisia diriginţilor. 

 La începutul anului şcolar s-au întocmit dosarele catedrelor şi ariilor curriculare conform unui 
Opis a cărui structură a fost stabilită în mod unitar pentru toate catedrele şi ariile curriculare. 

 În conformitate cu programele şcolare care stabilesc pentru fiecare disciplină: obiectivele 
intructiv – educative, conţinuturile fundamentale, orientările metodologice, au fost întocmite 
planificările anuale şi semestriale de către toate cadrele didactice, acestea aflându-se în 
dosarele catedrelor şi la direcţiune.  

 Conform R.O.F.U.I.P. şefii catedrelor vor întocmi Rapoarte de activitate pe  an şcolar care vor fi 
dezbătute şi aprobate de Consiliul profesoral şi vor fi anexe la Raportul general privind starea şi 
calitatea învăţământului din şcoală.  
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3. Manualele şcolare utilizate în unitatea noastră de învăţământ sunt doar acelea aprobate de MEN. 
Pentru  clasele IX-XII manualele au fost distribuite gratuit. 

4. În şcoală s-au constituit 31 de comisii, 6 comisii cu caracter permanent iar celelalte cu caracter 
temporar sau ocazional,  pe diverse domenii, cum ar fi: Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă 
-cu servicii externe, Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de disciplină, Comisia pentru 
asigurarea şi evaluarea calităţii, etc. Preşedintele împreună cu membrii fiecărei comisii au întocmit 
dosarul comisiei care cuprinde: membrii comisiei, scopul şi obiectivele, activităţile propuse, procesele 
verbale ale şedinţelor, diverse documente relevante pentru comisie. 

 Preocuparea care trebuie să existe la fiecare comisie este ca ea să fie funcţională, activitatea ei 
să fie reală şi să nu se oprească doar la întocmirea unui dosar. 
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1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ  
 
La sfârşitul anului şcolar 2020-2021, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 
 

Clasa 

Înscrişi 
la 
început
ul anului 
şcolar 

Rămaş
i 
la 
sfârşit
ul 
anului 

Pro-
mo- 
vaţi 
iuni
e 

Promovaţi cu medii Corigenţi  
Repe- 
tenţi  
în  
iunie 

Situaţii 
neîn-
cheiate 

Situaţia după corigenţă 

5-6,99 
 

7-8,99 
 

9-10 

1 
ob 

2 
Ob 
> 

Promo
- 
vaţi 

Repe- 
tenţi 

Pro- 
mo- 
vaţi 

IX 173 173 167 4 88 75 5 - 1 - 3 2 98,85% 
X 148 147 139 10 44 85 3 - 3 - 1 2 98,64% 

XI 148 148 146 8 85 53 2 - - - 2 - 100% 

XII 178 176 175 6 92 77 1 - - - - 1 99,44% 
TOTAL 647 644 627 28 309 290 11 0 4 0 6 5 99,23% 

 
Situaţia la învăţătură comparativ cu anul şcolar trecut: 
 
 

 Forma de 
învăţământ 

Nr elevi 
înscrişi 

Rămaşi la 
sfârşitul anului  

Procent 
promovabilitate 

 

Promovaţi cu medii 
5-6,99 7-8,99 9-10 

2019- 
2020 zi 634 632 99,36% 1,91% 41,71% 55,09% 

2020- 
2021 zi 647 644 99,23% 4,35% 47,99% 45,04% 

 
Observăm o scădere a mediilor peste 9 de la 55,09% în anul şcolar 2019-2020 la 45,04% în anul şcolar 2020-2021, adică o scădere cu 
10,05%,  la elevii cu medii între 7-9 se înregistrează astfel o creștere de la 41,71% în 2019-2020 la 47,99% în anul şlcolar 2020-2021, 
cu 6,28%, la fel la elevii cu note între 5-6 o creștere cu 2,44%. 
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SITUAŢIE CORIGENŢI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAŢIE CORIGENŢI PE DISCIPLINE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cla- 
sa 

Nr. elevi 
la sfârșit 
de an 
școlar 

Cori-
genţi 

Corigenţi Situaţii 
neîn-
che-
iate 

Situaţia an școlar 2020-2021 

1 
ob 

2 
Ob 
 

3 ob. 
Promo- 
vaţi 

Repe- 
tenţi 

Pro- 
mo- 
vaţi 

IX 173 5 5 - - - 171 2 98,85% 
X 147 3 3 - - - 145 2 98,64% 

XI 148 2 2 - - - 148 - 100% 

XII 176 1 1 - - - 175 1 99,44% 
TOTAL 644 11 11 - - 0 627 5 99,23% 

Clasa 
 

Disciplina Nr. 
Corigenţi 

Promovaţi Repetenţi Procent 
Promov. 

IX Geografie 5 3 2 60% 
X Geografie 3 1 2 33,34% 
XI Geografie 2 2 0 100% 
XII Geografie 1 0 1 0% 
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Rezultatele elevilor la examenul de BACALAUREAT în anul şcolar 2020-2021: 
 

Forma de 
învăţămân
t 

Nr 
elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
prezenţi 

Nr. elevi 
neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
eliminaţi 

Numar 
de 
candidat
i 
respinşi 

Nr. 
elevi 
reuşiţi 

Din care cu medii: Total 
promovab
ilitate 6 - 

6.99 
7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi-promoție 
curentă 

151 151 - - 4 147 32 39 53 23 - 97,35% 

Prom. 
anterioare 

6 4 2 - 3 1 1 - - - - 25,00% 

TOTAL 157 155 2 0 7 148 33 39 53 23 - 95,48% 

 
 
Rezultatele elevilor la examenul de BACALAUREAT în anul şcolar 2019-2020: 
 

Forma de 
învăţămân
t 

Nr 
elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
prezenţi 

Nr. elevi 
neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
eliminaţi 

Numar 
de 
candidat
i 
respinşi 

Nr. 
elevi 
reuşiţi 

Din care cu medii: Total 
promovab
ilitate 6 - 

6.99 
7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi-promoție 
curentă 

164 164 - - 17 147 20 31 57 39 - 89,64% 

Prom. 
anterioare 

10 8 2 0 2 6 6 - - - - 75,00% 

TOTAL 174 172 2 0 19 153 26 31 57 39 - 88,96% 

 
 
 
 
 
 
 



Raport privind starea învăţământului pe anul şcolar 2020-2021 7/16

Rezultatele elevilor la examenul de BACALAUREAT comparativ cu anul şcolar 2019-2020: 
 
 

Anul 
Prezenți la 
bacalaureat 

Promovaţi % 
Medii între 

6-7 7-8 8-9 9-10 

2019-2020 172 153 88,96% 17% 20,27% 37,26% 25,49% 

2020-2021 155 148 95,48% 21,29% 25,16% 34,19% 14,83% 

 
 
Din cei 151 de absolvenți din anul școlar 2020-2021, un număr de 130 elevi își continuă studiile în  instituții de învățământ 
superior (Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, București, Târgu-Mureș, Brașov, Sibiu etc)
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2. FRECVENŢA ELEVILOR 
 
Clasa 
 

Profil Total absenţe Absenţe motivate Absenţe 
nemotivate 

IX 

MI 357 280 77 
SNE 138 93 45 
SN 362 275 87 

FILO 455 303 152 
SS 722 494 228 
IS 872 539 333 

X 

MI 317 249 68 
SNE 862 707 155 
FILO 599 139 460 
SS 623 371 252 
IS 3773 2502 1271 

XI 

MI 356 278 78 
SNE 828 690 138 
FILO 344 201 143 
SS 443 305 138 
IS 1171 1015 156 

XII 

MI 282 127 155 
SNE 960 667 293 
SN 1013 757 256 

FILO 882 581 301 
SS 679 665 14 
IS 1053 694 359 

TOTAL  17191 11932 5259 

 
 
Frecvenţa elevilor în anul şcolar 2019-2020 se prezintă astfel: 
Total absenţe:  19169/634 elevi = 30,23 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ  5 zile 
de şcoală / elev. 
 
Absenţe nemotivate: 2933/ 634 elevi = 4,62 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 1 
zile / elev. 
 
Frecvenţa elevilor în anul şcolar 2020-2021 se prezintă astfel: 
Total absenţe:  17191/647 elevi = 26,57 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ  4,5 
zile de şcoală / elev. 
 
Absenţe nemotivate: 5259/ 647 elevi = 8,13 ore absenţe/ elev – echivalent cu aproximativ 
1,3 zile / elev. 
 
Se înregistrează o scădere a absenteismului, asta datorită faptului că marea majoritate a 
anului orele s-au ținut online dar și a măsurilor luate privind scăderea absenteismului. Deci, 
diriginţii să nu manifeste prea multă îngăduinţă şi toleranţă faţă de absentatul nemotivat de 
la şcoală şi să nu le motiveze elevilor absenţele decât pe baza unor documente care 
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dovedesc că absenţele de la cursuri au fost justificate. Elevii chiulesc şi pentru că observă că 
noi nu suntem fermi şi unitari în aplicarea regulamentului şcolar. 
Direcţiunea împreună cu diriginţii şi Comisia de disciplină şi Comisia de monitorizare a 
frecvenţei va trebui să urmărească atent fenomenul de  nefrecventare a cursurilor şi să 
aplice regulamentul şcolar în modul cel mai strict şi categoric.  
 
 
 
3. STAREA DISCIPLINARǍ 
 
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate 
în cadrul Comisiei de disciplină. În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în 
modul următor: 
 

 
Sancţiuni:  
 
Starea disciplinară a elevilor în anul şcolar 2018-2019 se prezintă astfel: 
 
- elevi cu nota scăzută la purtare  - note între 9,99 şi 7 – 44 elevi ( 7 %) 
                                                            - note sub 7 -  5 elevi (0,8 %) 
-  elevi exmatriculaţi: 0 
-  elevi eliminaţi de la cursuri: 0 

Clasa 
 Profil Efectiv elevi 

Note între 
9,99 - 7 

Note sub 7 

IX 

MI 26 - - 
SNE 29 - - 
FILO 31 - - 
SS 31 2 - 
IS 29 7 1 

X 

MI 26 - - 
SNE 32 - - 
FILO 29 - - 
SS 29 - - 
IS 29 2 - 

XI 

MI 28 - - 
SN 28 - - 

SNE 28 1  
FILO 30 - - 
SS 32 - - 
IS 30 1 - 

XII 

MI 21 - - 
SNE 28 - - 
SN 24 1 - 

FILO 32 - - 
SS 31 2 - 
IS 29 - - 

TOTAL  632 16 1 
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-  elevi cu preaviz de exmatriculare: 0 
 
Starea disciplinară a elevilor în anul şcolar 2019-2020 se prezintă astfel: 
 
- elevi cu nota scăzută la purtare  - note între 9,99 şi 7 – 16 elevi ( 2,5%) 
                                                            - note sub 7 -  1 elevi (0,1 %) 
-  elevi exmatriculaţi: 0 
-  elevi eliminaţi de la cursuri: 0 
-  elevi cu preaviz de exmatriculare: 0 
 
 
Observăm o  scădere a numărului elevilor cu note scăzute la purtare sub 7 şi  o scădere a 
elevilor eliminaţi de la cursuri. 
Numărul elevilor cu note scăzute la purtare a scăzut ca urmare a activității desfășurate 
online dar trebuie luate măsuri privind scăderea absenteismului. 
 
II. MANAGEMENT ŞCOLAR  
 

Conducerea unei unităţi de învăţământ presupune, în general, o activitate complexă,  

ce vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse 

materiale, financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie, etc. 

 Calitatea şi eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra 

întregii activităţi, cât şi asupra rezultatelor acestora. 

 1. La nivelul liceului nostru, echipa managerială a conceput şi realizat documente de 

proiectare managerială (PDI) şi planurile operaţionale (semestriale şi anuale) pornind de la 

motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în 

cadrul activităţii anterioare. 

 Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate 

de conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor direcţii prioritare 

 2. Analizele anuale şi semestriale au fost bine realizate reflectând activitatea 

desfăşurată de conducerea şcolii. 

           De asemenea, a elaborat proiectul de curriculum al şcolii care vizează aplicarea 

curriculum-ului naţional şi a curriculum-ului la decizia şcolii. S-a elaborat şi un proiect de 

activităţi extracurriculare care conţine activităţile realizate extra-clasă, extraşcolare, precum 

şi a concursurilor şcolare.  

La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la 

desfăşurarea optimă a activităţilor, precum şi documente curriculare oficiale, manuale, 

auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi aparatură auxiliară. 

 3.   S-a constatat o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru organizarea 

consiliilor şi comisiilor, fiecare cadru didactic având în cadrul Consiliului profesoral a anumită 
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responsabilitate bine definită. De asemenea Consiliul de administraţie a fost alcătuit 

conform normativelor în vigoare (vezi anexa B) cu responsabilităţi precise a fiecărui membru. 

În cadrul comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte  

care au fost îndeplinite în timpul prevăzut. 

 Eficienţa personalului şi a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de 

timp în cadrul unui program, orar bine stabilit în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale 

(Legea nr. 1/2011) respectând curba de efort intelectual şi fizic. Astfel, materiile care 

necesită un efort intelectual mai mare au fost fixate în prima parte a zilei, respectiv a 

săptămânii, iar celelalte în a doua jumătate a zilei, respectiv a  săptămânii. 

4. Paleta largă de activităţi desfăşurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă 

monitorizare şi un control al acestora de  către echipa managerială, care, în colaborare cu 

cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa  activităţilor respective, evaluate periodic în 

cadrul comisiilor metodice, Cons Profesoral şi C.A. În urma acestor evaluări au fost 

identificate eventualele disfuncţionalităţi  şi s-au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea 

lor. 

S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor  prin: 

- fişe de asistenţă la ore 

- portofoliile profesorilor 

- planificările comisiilor metodice 

- planificările anuale şi semestriale 

- analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării 

posibilităţilor de progres a viitorilor absolvenţi. 

În paralel, au fost încurajate comunicarea deschisă în organizaţii, inclusiv în plan 

informal, cât şi organizarea de activităţi de „loisir” pentru personalul şcolii. 

 
III. RESURSE UMANE  
 
1. PERSONAL DIDACTIC 
Personalul şcolii a fost format din 49 de angajaţi din care: 
Profesori titulari: 26 în unitatea noastră din care 2 titulari în 2 şcoli 
Profesori titulari: 1 în altă  unitate şcolară cu plata cu ora 
Profesori titulari cu catedre rezervate: 3 
Profesori titulari – detaşaţi:  1 
Profesori titulari  cu cartea de muncă în altă unitate: 4 
Suplinitori cu normă întreagă: 8 
Suplinitori cu completare de normă: 2 
Pensionari: 0 

          Total personal didactic: 36 
Didactic auxiliar: 6 
Personal nedidactic: 7 
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5.1. Premii primite de personalul şcolii:  
 

 
 
 

 
 

Nr. Prof. Titulari Suplinitori 
Calificaţi Necalificaţi 

36 26 8 - 
 
 
 
 

Total 
posturi/ 
catedre 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I Doctor 
Mas-
terat 
 

Necalificat 
 

Profesori  
 28 2 5 5 14 2 9 0 

a) absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare: 29 (87,87%) 

b) absolvenţi de studii postuniversitare/master: 9 (27,27%) 

c) formatori la nivel naţional: 1  

d) formatori la nivel local: 1 

e) cadre didactice cu titlu de doctor: 2 

f) gradul I: 14 

g) gradul II: 5 

h) definitivat: 5 

i) debutanţi: 2 

 
CONCURSURI organizate în şcoală:  
Concursuriule, olimpiadele școlare și competițiile sportive au fost suspendate datorită 
pandemiei. 
Activităţi metodice organizate în şcoală – la nivel de municipiu 
- întâlniri ale cercurilor metodice 
Profesori metodişti: Câmpean Miredda; Streza Diana 
 
 
Înscrieri la grade didactice 2016-2020: 
 
Gradul did. I 2020 Bonțida Ioana – limba și lit.română 

Moldovan Lenuța – chimie 
Schiau Constantin - istorie 

Gradul did. II 2020 Vasiliu Sergiu Cristian – matematică 

Tipuri de premii Număr de persoane 
Gradaţie de merit 0 
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Mărginean Iulia – limba engleză 
Baciu Ana-Maria – limba engleză 
Cotor Cristina - geografie  

 
 
IV. PARTENERIATE SI PROGRAME  
 

-  S-au stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici, poliţia, cu biserica, cu 
Serviciul: Cultură, Sport, Turism din cadrul Primăriei, parteneriate cu alte instituţii de 
învăţământ din Mediaş,  judeţ, ţară. Dintre acestea amintim: 

- Parteneriatul cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu;  

- Parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara; 

- Parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu și CCD Brașov; 

- Proiectul european “Now We Move” cel mai mare eveniment sportiv din Europa; 

- Programul ECO-ŞCOALĂ organizat de CCDG şi MECS 

- Proiectul european PULCHRA iniţiat de Centru de Politici și Evaluare în Educație în 
parteneriat cu ULB Sibiu, Societatea Apa Târnavei Mari şi Primăria Mediaş  

- Proiect “Să citim împreună”  în parteneriat cu Școala Gimnazială Bratei 
- Programul “LET S DO IT ROMANIA” 

- Cu poliţia s-a reînoit  parteneriatul  în vederea prevenirii şi combaterii delicvenţei 
juvenile. S-au facut sedinţele planificate  cu părinţii şi lectoratele cu Consiliul  
Reprezentativ al  Părinţilor.  

 
V. RESURSE MATERIALE  
 
        Din punct de vedere al resurselor materiale (dotări, clădiri) la ora actuală  Liceul Teoretic 
“Axente-Sever” dispune de   o bază materială care oferă un climat optim, de siguranţă şi 
confort elevilor noştri iar autorizaţiile sanitare de funcţionare a şcolii au foat obţinute la 
timp. 
        S-au asigurat conditiile optime de lucru pentru elevi (iluminat , incalzire , curăţenie, 
alimentare cu apă, canalizare şi pază). 
Fondurile extrabugetare au fost utilizate conform priorităţilor stabilite în proiectele şi 
programele şcolii care se găsesc la serviciul Contabilitate. 
 

A. Baza materială 

Săli de curs 22 

Bibliotecă şcolară 1 

Sală de lectură 1 

Sală de sport 1 

Sală de fittnes 1 

Teren de atletism 1 

Cancelarii profesorale 2 ( din care una pentru fumători) 

Sediu server 1 
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Sediu C.E.A.C. 1 

Cabinet psihologic 1 

Cabinet medical şcolar 1 

Laboratoare şcolare 

chimie 1 

fizică 1 

biologie 1 

Cabinete şcolare 

Limba română 1 

Limbi străine 1 

Istorie 1 

Geografie 1 

Informatică 2 

 

 

B. ÎNTREŢINEREA BAZEI  MATERIALE: 
 
- S-au executat  lucrări de întreţinere a tuturor instalaţiilor din şcoală 
-  S-au executat  lucrări de reparaţii şi întreţinere în corpul C 
- S-au montat geamuri termopane în corpul C 
- S-a montat sistem de încălziire cu centrală electrică în corpul C  
- S-a înființat un grup social în corpul C 
- extinderea reţelei de internet  ca alternativă a celei existente 
- S-au executat  lucrări de întreţinere în Corpul A ( 3 săli de clasă) 
- S-a cumpărat materiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV 2 
- S-a cumpărat laptopuri și tablete grafice pentru eficentizarea predării online 
- S-au instalat videoproiectoare în toate sălile de clasă 
- S-au reasfaltat aleile din curtea liceului 
- S-a amenajat o parcare pentru personalul școlii în curtea liceului 
 
 

C. RESURSE FINANCIARE 
La nivelul unităţii de învăţământ a fost elaborat proiectul de buget şi proiectul de achiziţii şi 
dotare a şcolii. 
Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii şi dotare a unităţii şcolare s-a 
făcut conform normelor şi metodologiei în vigoare. 
Bugetul pe anul 2020 a fost întocmit la timp şi aprobat de Consiliul Local şi ISJ Sibiu (fila de 
buget se găseşte la serv. Contabilitate). 
Au fost identificate o serie de surse extrabugetare de finanţare după cum urmează: 
-   sponsorizări în bani la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în valoare de 15000 lei 
-   închirieri spaţii excedentare 63086 RON  care au revenit Consiliului Local. 
    Bugetul primit a fost repartizat pe capitole şi articole bugetare conform legii, iar fondurile 
extrabugetare au fost procurate şi repartizate conform priorităţilor.  
Mijloacele fixe şi obiectele de inventar au fost repartizate conform planificării. 
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La nivelul unităţii şcolare s-a realizat execuţia bugetară, dar şi planul de achiziţii şi de  dotare 
Au fost alocate burse şi au fost distribuite alocaţii de stat pentru elevi, abonamente gratuite 
dar şi alte forme de ajutor stabilite prin lege după cum urmează: 
- burse sociale - orfani, burse de merit, burse de studiu : 458 
- bani de liceu -11 burse în valoare de 2750 RON/lună; 

Fondurile bugetare au fost utilizate conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele 
şcolii care se găsesc la serviciul Contabilitate. 
Au fost încheiate  actele contabile şi bilanţul la sfârşitul anului financiar şi la sfârşitul fiecărui 
semestru - vezi serviciul contabilitate. 
De asemenea, s-a realizat evaluarea planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor bugetare 
printr-un raport anual şi inventarul anual. 
S-au întocmit la timp şi corect documentele şi rapoartele tematice curente, semestriale,  
anuale şi speciale cerute de I.S.J., MEN şi autorităţile locale. 
Au fost întocmite şi documentele legale cu privire la managementul financiar. 
Documentele financiare oficiale au fost arhivate şi păstrate corespunzător - vezi arhiva şcolii. 
S-au asigurat servicii de consultanţă şi expertiză, baza logistică necesară. 
La nivelul unităţii şcolare a fost asigurată transparenţa elaborării şi execuţiei bugetare. 
Bugetul pe 2021 s-a întocmit pornind de la cheltuielile pe 2020 şi în funcţie de nevoile pe 
care le are şcoala. 
 
 
 
VI. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE  
       
Liceul nostru se bucură de aprecierea comunităţii locale, colaborarea cu părinţii realizându-
se permanent în cadrul unor întâlniri periodice, fiind monitorizată prin intermediul unor 
chestionare distribuite acestora. 
 
Colaborarea cu Consiliul Local este foarte bună; doi reprezentanti ai Consiliului Local fiind 
membri conform legii, ai Consiliului de Administraţie al liceului. Parteneriatul cu Consiliul 
local s-a concretizat în încheierea unor contracte cu direcţia de cultură şi sport. 
Liceul nostru colaborează cu toate instituţiile de învăţământ, cultură şi sport din oraş; în 
acest fel, avem  parteneriate cu Biblioteca Municipală Mediaş, biserica, şcoli din municipiu, 
poliţia, muzeul municipal,  cadrele didactice şi elevii au participat activ la activităţile 
organizate de aceasta, precum şi la activităţi realizate de Muzeul Municipal şi de Asociaţia 
istoricilor din localitate. Liceul are un parteneriat cu Şcoala Sportivă Mediaş, precum şi cu 
diferite organizaţii şi fundaţii din municipiu. Colaborarea cu sindicatele este eficientă. Liceul 
nostru este implicat într-o serie de programe/proiecte de integrare europeană: ECO-ŞCOALĂ 
organizat de CCDG şi MEN  şi Centrul de Limbi Straine BRIDGE LANGUAGE STUDY HOUS - 
Program de examinare internaţională LCCI 
      A fost făcută  cunoscută activitatea şcolara, programele naţionale de reformă şi 
proiectele locale, naţionale şi internaţionale în care este implicată şcoala prin  publicarea pe 
pagina de WEB a şcolii, în presă locală şi judeţeană, la postul local TV şi la posturile locale de 
radio. 
      Bugetul pe anul 2020 a fost întocmit la timp şi aprobat de Consiliul Local şi ISJ Sibiu (fila 
de buget se găseşte la serv. Contabilitate) 
Bugetul primit a fost repartizat pe capitole şi articole bugetare conform legii.  S-au încheiat 
contracte de închiriere a spaţiilor excedentare, cu agenţii economici pentru anul şcolar 2020-
2021  în vederea obţinerii de venituri proprii. 
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     Am colaborat cu Asociaţia Liceului Teoretic “ Axente-Sever” Mediaş. 

     S-au stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici , poliţia , cu biserica, cu 
Serviciul:Cultură, Sport, Turism din cadrul Primăriei, parteneriate cu alte instituţii de 
învăţământ din Mediaş,  judeţ, ţară.  

     Am elaborat Planul Operaţional al Comisiei de Evaluare şi Asigurae a  Calităţii stabilind 
criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii educatiei şcolare.  S-au elaborat rapoarte de 
monitorizare interna pentru elevii şi profesori. Am promovat împreună cu Consiliul Elevilor şi 
în parteneriat cu ISJ şi CCD un proiect  privind dezvoltarea comunicării elev-profesor. S-a 
elaborat  şi promovat oferta educaționala , rapoartul anual şi semestrial de activitate a 
unităţii şcolare. 
    La toate şedinţele CA a participat şi a fost consultat reprezentantul sindicatului precum şi 
în alte probleme ale şcolii. 
    La nivel de unitate şcolară 2 prof. au făcut cursul de formatori, doi prof. au urmat cursul de 
mentori şi doi prof. sunt doctoranzi. 
   S-au format echipe mixte (şcoală-comunitate-autoritati locale), în vederea derulării unor 
proiecte: Ecoșcoala, Pulchra, etc.  
                      Participare la emisiunea  de la NOVA TV“Interviu cu Ada Gheorghe ”- prof. 
Agîrbiceanu Ana-Maria,  prof. Schiau Constantin, elevele Moldovan Roxana, Ivan Iulia și 
Mărginean Iulia. 
 


