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 RAPORT 

privind starea învățământului  în anul şcolar 2020 – 2021 

 

 Liceul Teoretic SOLOMON HALIȚĂ  îşi desfăşoară întreaga activitate în baza Legii Educației 

Naționale, a Statutului Personalului Didactic, a hotărârilor şi ordonanţelor emise de Guvernul 

României, a tuturor actelor normative ce decurg din conţinutul Legii Educației Naționale, precum şi a 

ordinelor şi precizărilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Marketingul educaţional a fost realizat prin coroborarea atentă a resurselor-materiale şi umane, 

a intereselor comunitare şi a planului de şcolarizare aprobat de ISJ, în acord cu gestionarea adecvată a 

problemelor ce ţin de infrastructură, în contextul pandemiei SARS-COV-19.  

 Activitatea desfăşurată în anul școlar 2020-2021 la liceul „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi a 

avut în vedere realizarea obiectivelor propuse prin planul de acțiune stabilit de comun acord, în 

concordanță cu obiectivele EDUNETWORKS  de anul acesta. Școala noastră a început cursurile față-

în față, dar din nefericire, deși incidența infectărilor a fost cea mai mică din județ,din 8 noiembrie a 

fost nevoită să treacă la cursurile on-line. Spre deosebire de anul trecut școlar, semestrul acesta am fost 

mult mai bine pregătiți pentru desfășurarea acestora. Astfel, cu ajutorul domnului profesor Toader 

Prangate, s-au făcut conturi pentru toți elevii și profesorii liceului pe platforma școlii, domeniul 

solomonhalita.ro , fiecare profesor constituindu-și clase pe GSuite și folosind aplicația Google Meet. 

Raportările activităților s-au făcut pe platforma dedicată, iar elevii au participat la cursuri 98%. Din 

feedback-ul primit de la elevi și de la părinți, am constatat că orele s-au desfășurat destul de bine, elevii 

fiind încântați de resursele educaționale on-line și surprinți că profesorii s-au pregătit atât de bine 

pentru desfășurarea activităților. 

Liceul a completat testele Selfie de pe platforma Comisiei europene, în cadrul pilonului de 

DIGITALIZARE- EDUNETWORKS iar echipa de profesori responsabilă , coordonată de prof. 

Șteopoaie Vasile a participat la două ateliere de interpretare a rezultatelor și de stabilire a unor direcții 

viitoare. Deasemenea, profesorii s-au înscris la cursuriel de Pedagogie digitală , desfășurate de Școala 

de Valori. 

Cadrele didactice au participat și la cursuri de formare ( 5 gratuite prin intermediul programului 

) oferite de Digital Nation –” Profesor în on-line” , la cursurile de Literație și Gândire Critică și la  
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nenumărate webinarii cu tematică educațională și schimburi de bună practică. Deși ne-am străduit, mai 

avem încă multe de făcut pentru atingerea competențelor digitale în rândul profesorilor și elevilor la 

un nivel foarte bun și desfășurarea lecțiilor on-line cu. Astfel în prima jumătate a acestui an şcolar 

profesorii şi conducerea liceului nostru şi-au desfăşurat activitatea instructiv-educativă în condiţii 

destul de bune, străduindu-se să se adapteze noilor cerinţe şi făcându-şi bine datoria. 

 

I. Planul de şcolarizare. 

Pentru anul şcolar 2020 – 2021    au fost propuse un număr de 20 de clase, plan care   s-a 

realizat. În prezent funcţionăm cu 19 de clase de învăţământ liceal şi o clasă de învăţământ profesional. 

Din cele 19, 16 aparţin filierei  teoretice iar  3 clase filierei tehnologice. Din cele 16 teoretice 10 au 

profil real, 4 matematică-informatică şi 6 ştiinţe iar 6 au profil umanist, respectiv filologie. Filiera 

tehnologică este compusă din 3 clase profil servicii -tehnician în activități economice.Clasa a X-a de 

învățământ profesional are profilul Comerț, specializarea Comerciant-Vânzător. Conform proiectului 

pentru anul şcolar viitor ne-au fost aprobate un număr de 5 clase a IX-a de învăţământ liceal (1mate-

info, 2 filo, 1 economic, 1 ştiinţe) , numărul total de clase fiind de 20. Evoluţia viitoare va trebui 

prognozată după constatarea efectelor produse de  scăderea numărului de elevi la nivelul întregului 

județ. 

 

II. Încadrarea. 

Liceul funcţionează cu 32 cadre didactice de predare, toate calificate, 28 fiind titulare. 

Colectivul didactic este încă tânăr, cu putere de muncă şi cu dorinţe de afirmare, capabil de performanţe 

şcolare. Unul din scopurile actualei conduceri, prioritar în viziunea ISJ, este de a realiza stabilitatea şi 

continuitatea acestora în activitatea didactică din liceu.  

 

III. Situaţia la învăţătură. 

 La începutul anului şcolar au fost înscrişi un număr de 553 de elevi. Pe parcursul anului școlar 

s-au mai făcut transferuri și retrageri, aşa că la sfârşitul anului școlar au rămas 546  de elevi. Dintre 

aceştia au promovat  469 de elevi, 68 au rămas corigenţi, iar 9 elevi au rămas repetenți. Procentul de 

promovabilitate pe liceu este de 85,89 %. Rezultatele la învăţătură şi numărul corigenţilor pentru 

fiecare clasă sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Clasa Promo- 

vabilitate 

                 Corigenţe / obiecte/Repetenți Elevi / 

Clasă 

Situaţia 

Neîncheiată 1 ob. 2 ob. 3 

obR

epet

enți. 

4 ob-

Rep

etenț

i. 

>4 

ob.-

Repet

enți  

Total 

IX A 100 % - -  - - 0 28 - 

IX B 100 % - - - - - 0 28 - 

IX C 62,06 % 4 5 - - 2 11 29 - 

IX D 68.96 % 7 2 - - - 9 29 - 

IX E 44,82 % 13 1 1 1 - 16 28 - 

X A 80,76 % 5 - - - - 5 26 - 

X B 93,75 % 1 - - - 1 2 32 - 

X C 62,06 % 5 6 - 1 - 11 29 - 

X D 86,20 % 1 3 - - - 4 29 -  

X P 86,95 % - - - - 3 3 23 - 

XI A 96 % 1 - - - - 1 25 - 

XI B 90,62 % 3 - - - - 3 32 - 

XI C 100 % - - - - - 0 26 - 

XI D 64,28 % 7 1 - - 1 9 28 - 

XI E 100 % - - - - - 0 31 - 

XII A 96,42 % 1 - - - - 1 29 - 

XII B 100 % - - - - - 0 30 - 

XII C 0,92 % 2 - - - - 2 25 - 

XII D 100 % - - - - - 0 20 - 

XIIE 100% - - - - - 0 24 - 

  

În urma datelor prezentate mai sus, ierarhia conform procentului de promovabilitate este 

următoarea: 

100% : IX A, IX B, XI C, XI E, XII B, XII D, XII E 

Peste 90 %:  X B, XI A, XI B, XII A, XII C.  



          MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

LICEUL TEORETIC SOLOMON HALIŢĂ 

Str. Republicii, nr. 40, Sângeorz-Băi 

Telefon: 0263 370 028. Fax:  0263 370 726 

Email:  solomonhalita@yahoo.com, Site: http://solomonhalita.ro 

 

 

 

 

Peste 80 %:  XA, XD, , X P. 

Între 70 %-80%-NU 

Peste 60 %: IXC , IX D, X C . 

Sub 50 %:  IX E 

Procentul de promovabilitate pe anul școlar 2020-2021 este de  85,71%. O situaţie de luat în 

discuție este cea legată de notarea ritmică a elevilor. Nu trebuie să uităm că evaluarea este o 

componentă foarte importantă a procesului instructiv-educativ. Din păcate nu toţi profesorii ţin cont 

de acest lucru, ignorând un principiu de bază al pedagogiei şcolare. Deşi conducerea liceului a atras 

atenţia asupra acestui fapt în mai multe rânduri, la verificarea cataloagelor s-a observat ca anumiţi 

profesori, chiar dacă au testările efectuate şi au notele , din diverse motive amână să le treacă în catalog.  

IV. Situaţia disciplinară. 

 Situaţia  absenţelor raportate pe clasă este prezentată în tabelul următor: 

Clasa Total 

absenţe 

Absenţe motivate Absenţe nemotivate 

IX A 230 180 50 

IX B 418 285 133 

IX C 789 468 330 

IX D 751 484 267 

IX E 1197 878 319 

X A 658 464 194 

X B 1173 757 416 

X C 1376 852 524 

X D 943 732 211 

X P 2254 860 1394 

XI A 628 451 177 

XI B 1340 780 540 

XI C 966 755 211 

XI D 973 604 369 

XI E 1306 1113 193 

XII A 1045 667 378 
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XII B 600 409 191 

XII C 465 331 134 

XII D 959 705 254 

XIIE 667 470 197 

Total 18.738 12245 6493 

 

O situaţie alarmantă este reprezentată de numărul mare de absenţe  la clasa  a X-a P dar și la 

clasele  IX E, X B , X C, XI B, XI E.  Se impune ca în anul școlar următor implicarea diriginţilor în 

relaţia cu părinţii să fie mai activă şi monitorizată prin redactarea proceselor verbale de şedinţă cu 

tematica absenteismului.  

Numărul notelor scăzute la purtare este de 65 în anul școlar 2020 – 2021, 99% fiind pentru 

absențe.  

 V. Situația promovării la examenul de bacalaureat. 

 2021 

 

Sesiunea Înscrişi Prezenţi Neprezentaţi Reuşiţi Respinşi Promovabilitate 

Iunie - iulie 134 134 0 101 33 75,37 % 

August - 

Septembrie 
32 26 6 14 12 53,84 % 

 Total 139 139 6 115 24 82,73  % 
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Sesiunea 6 – 6,99 7 – 7,99 8 -  8,99 9 – 10 

Iunie - iulie 27 37 29 8 

August - Septembrie 12 0 0 0 

Total 39 37 29 8 
 

Doar promoția 2020-2021 
 

 LRO MAT IST BIO INFO FIZ FIL LOG GEO PSI ECO 

Vara 124/121 

97%  

71/64 

90% 

53/51 

96% 

46/45 

97% 

5/5 

100% 

1/1 

100% 

26/24 

92% 

1/1 

100% 

42/41 

97% 

1/1 

100% 

2/0 

0% 

Toamna 6/3/3 

100% 

8/6/5 

83% 

4/4/4 

100% 

5/5/5 

100% 

  3/3/3 

100% 

 2/2/2 

100% 

 2/1/1 

100% 

 

Legenda:     (Toamna)   Înscriși / prezenți / promovați 
 

VI. Activitatea comisiilor metodice. 

Activitatea comisiilor metodice va fi prezentată de către responsabilii acestor comisii, după 

cum urmează: 

- Profesor Băndean Sebastian – pentru Comisia Limbă şi Comunicare; 

- Profesor Rebrean Lucreția – pentru Comisia de Matematică şi Ştiinţe; 

- Profesor Partene Ioan Florin– pentru Comisia Om şi Societate ; 

- Profesor  Pop Maria Corina – pentru Activități Educative. 

 

Pe lângă cele prezentate se mai pot aminti câteva aspecte legate de activitatea noastră din anul 

școlar încheiat. Prin efortul doamnei director, școala noastră a depus un formular de acreditare  

Erasmus + , care a fost aprobat , așa că timp de 6 ani liceul nostru va beneficia de finanțare pentru 

elevi și cadrele didactice. 

Totodată, datorită pandemiei, proiectul de parteneriat Erasmus+ ” On the way to the future!” 

a fost amânat pentru anul școlar 2021-2022. 

Din punct de vedere al perfecţionării cadrelor didactice, în data de 31.03.2021și 21.05.2021, 

doamna  profesoară Bindiu Lenuța și domnul profesor Frunză Paul Adrian au susținut inspecția curentă 

nr. 2 pentru acordarea gradului didactic I obținân calificativul FOARTE BINE și în 25.05.2021 doamna 

profesoară Buiea Daniela  a  susţinut inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I obținând 

nota 10. 
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Instruirea practică a elevilor de la clasele cu profil tehnologic s-a desfăşurat în conformitate cu 

planificarea făcută, cu aplicarea măsurilor de protecție și siguranță datorate pandemiei la agenţii 

economici din oraşul nostru cu care s-au încheiat acorduri de parteneriat . Conducerea liceului s-a 

străduit să asigure condiţii cât mai bune pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ prioritar din 

punct de vedere administrativ, (reparații, pupitre , computere, videoproiectoare, tablete grafice, ş.a.). 

În ceea ce priveşte bilanţul financiar-contabil pentru  anul 2020-2021 , au fost cheltuite 

următoarele sume: 3.204.131 lei – cheltuieli de personal ,despăgubiri civile-19.843, 4767-deplasări 

cadre didactice la examene naționale, 373.310-bunuri și servicii, 177.312-lemne și iluminat, 7.128-

reparații, 20.982-navetă cadre didactice ,31.756-obiecte de inventar , 3950-cărți , 5364-protecția 

muncii , 17.875-întreținere și funcționare , 59.325-alte bunuri și servicii, burse elevi-65.264,ajutoare 

CES-36.152,  3867-premiere elevi, 27.869-navetă elevi , ” Bani de liceu ”-152.120 , Burse 

profesionale-33.148.  Remarcăm faptul că bugetul propus pentru  a fost realizat în procent de peste 

99%.  

 Am amintit câteva dintre realizările anului școlar trecut, un an deosebit de greu din cauza 

pandemiei la a cărui provocări am reușit să facem față într-o mare măsură, atât în ceea ce priveşte 

procesul instructiv-educativ cât şi pe partea administrativă, însă toate acestea pot fi completate prin 

propuneri de îmbunătăţire ale activităţii viitoare. 

 

Data: 25.10.2021     Director, 

 

                          Prof. Mititean Varvara 


