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ARGUMENT 

  

Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Liceului de Muzică 

”Tudor Jarda”, Bistrița,  în perioada octombrie 2017 - octombrie 2022. Durată de viață de 5 ani a fost 

aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației 

Naționale (Legea nr. 1/2011), modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial și liceal, recrutarea 

personalului la nivelul unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de 

mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii.  

Întocmirea Proiectul planului de dezvoltare instituțională s-a realizat plecând de la o analiză 

realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului 

organizaţional intern şi prin consultarea părților interesate, ținându-se cont de factorii care 

influențează eficiența activității educaționale:   

 scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;   

 schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale;   

 politica managerială a școlii și a comunității locale.  

Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a 

impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii, 

avându-se în vedere următoarele aspecte:   

 elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor trei niveluri de învățământ:  primar, gimnazial și 

liceal;  

 crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne (formarea 

viitoarelor învățătoare-educatoare în spiritul pedagogiei și psihologiei pozitive, a 

conștiinciozității necesare în practica pedagogică; concertarea pe scenele naționale și 

internaționale împreună cu elevi de la profilul Muzică, din alte școli, etc.);   

 stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare, fundamentale pentru schimbul de bune practici în învățământul vocațional, 

în vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările continue ale societăţii;  

 profesionalizarea actului managerial;   
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 asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă a acesteia (achiziția de instrumente muzicale la profilul Muzică, achiziția 

de cărți de specialitate la profilul Pedagogic, etc.).   

 S-au menținut ţintele strategice anterioare, pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul 

de Dezvoltare Instituţională 2017-2021 să răspundă la nevoile şcolii şi să reflecte modificările legislative, 

cerințele societății actuale și valorile europene, dar și pentru a continua amplul proiect de modernizare 

început de vechile conduceri. S-au modificat, în schimb, obiectivele corespunzătoare țintelor 

strategice, aducându-le în actualitate.    

 

MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢILOR PDI  

  Şcoala noastră, la acest moment, are un numar aproximativ de 390 de elevi  și din acest motiv 

ne propunem ca obiectiv primordial menținerea în școală a elevilor si atragerea de noi  elevi .  

 Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai importante: 

obiective și strategii clare, mediul de învatare, dezvoltarea resurse umane, procesele de bază.  

 Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina 

elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, un demers ordonat al activității de învățare 

și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate corespunător cu 

echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură. Acesta 

este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să 

le dezvoltăm.  Dezvoltarea resursei umane semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive 

personalului școlii și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. Transformarea 

de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare al școlii o reprezintă crearea unei culturi a 

învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor apărute  și a unei culturi a 

responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care învață continuu. Prin 

învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent abilitățile pentru atingerea scopurilor 

organizației noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, in acelasi timp, să ne dezvoltam, într-un 

mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și adesea imprevizibil.  

Prin Proiectul de dezvoltare al școlii ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm procesele de 

bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare, obținerea și 

evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu 

factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea financiară și achiziționarea de 

bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc.  

Pentru o reușită a obiectivelor propuse, noi credem că trebuie să realizăm lucrurile astfel: mai 

întâi în proiect, iar apoi în plan real. PDI-ul este pentru noi proiectul de bază pentru dezvoltarea școlii 

pe termen mediu și lung – aspect relativ distinct de funcționarea curentă a școlii, mijlocul pentru 
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promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră școlară. În 

acelasi timp, PDI-ul este conceput ca un mijloc de îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum 

este definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în cele de referință/de calitate. Ținta 

noastră este ca, prin îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din perspectiva calității, 

PDI-ul să devină el însuși “un sistem de asigurare a calității”.  

Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de 

adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala în 

prezent și, pe care estimează ca le poate procura în viitor. În același timp, apreciem ca proiectul este și 

oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat situației. Proiectul este adecvat situației, 

adică este inițiat într-o etapă în care formarea și educarea elevilor este regândită din perspectiva 

însușirii compețentelor-cheie din cele 8 domenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, activitatea școlilor 

este orientată spre îmbunătățirea continuă a calității educației.   

FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE PROIECTULUI ANTERIOR 

 

Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, este dificil sa realizăm o radiografie 

completă și complexă referitor la realizarea țintelor startegice propuse în precedentul proiect de 

dezvoltare instituțională, dar sperăm să reușim să stabilim liniile directoare al noului proiect, în mod 

corect.   

  Ținte strategice din vechiul PDI sunt:  

1. Promovarea imaginii școlii prin activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute și prin oferta școlii, 

în relaţiile elevilor și profesorilor cu mass-media, cu comunitatea locală, parteneri din tara și 

străinătate.  

2. Menţinerea și ridicarea standardelor de performanţă, de eficiență și eficacitate, ale elevilor prin 

aplicarea metodelor interactiv - alternative de predare – învățare – evaluare, prin utilizarea 

mijloacelor multimedia și centrarea pe predarea integrată. 

3. Ridicarea competențelor cadrelor didactice și a personalului școlii, prin participarea la stagiile 

de formare continuă, sesiuni de comunicări ştiinţifice, elaborarea și publicarea de articole și 

lucrări de specialitate, susținerea unor concerte sau activități similare specifice învățământului 

vocațional (Învățare pe tot parcursul vieții). 

4. Reabilitarea și modernizarea celor doua corpuri de clădire și a sălii de sport, în care 

funcţionează în prezent Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” Bistrița 

 

La ținta strategică nr. 1, actuala conducere a introdus broșurile de promovare ale școlii, în PDI-ul 

actual și s-a preocupat în principal pe ultima parte a țintei: promovarea imaginii școlii în străinătate, 

cultivând parteneriate cu țări ca Franța, Germania, Ungaria, deci concerte susținute împreună, pentru 

profilul Muzică iar în ceea ce privește profilul Pedagogic, s-a stabilit în Consiliul profesoral, ca în 
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fiecare lună februarie să se promoveze profilul în toate școlile gimnaziale din județ, pentru a avea o și 

mai mare concurență/ loc. Ca urmare, nu s-a considerat oportună modificarea țintei, ci adaptarea 

obiectivelor la vremurile existente. 

În legătura cu ținta a doua, dorim să precizăm că ridicarea standardelor de performanță va fi 

măsurată în principal prin premiile obținute la olimpiadele de profil/ specialitate, rezultatele la 

examenul de bacalaureat ale ambelor profile, la examenul național pentru clasa a VIII-a, precum și la 

simulările naționale la limba și literatura română, matematic/ științe și limbi străine. Liceul de Muzică, 

singurul liceu de profil muzică din județ, a avut mereu rezultate excelente la olimpiadele de profil, 

motiv pentru care am considerat necesară existența aceluiași standard și la profilul Pedagogic.  

Din păcate, ținta a treia este cea care rămâne punctul nevralgic al liceului, deoarece cadrele 

didactice de specialitate educație muzicală găsesc o gamă restrânsă de cursuri de formare la CCD sau 

universitățile de profil, din țară. Oferta CCD-urilor este diversificată în principal, pentru cadrele 

didactice de cultură generală. Ca urmare, dacă la primele două ținte am considerat necesară păstrarea 

țintei strategice pentru cupola largă pe care o deține și adaptarea obiectivelor la vremurile existente, în 

ceea ce privește ținta trei, o considerăm necesară deoarece încă lucrăm la înfăptuirea ei.  

În ceea ce privește ținta 4, probabil că nu va mai apărea în noul PDI din 2022 deoarece se anunță 

un amplu proiect de modernizare a școlii, încă din anul 2018.  

  

 

I. INTRODUCERE 

 

 

 

Proiectul de dezvoltare instituțională al Liceului de Muzică „Tudor Jarda”  Bistrița este un 

document proiectiv care valorifică analiza contextului socio-economic, analiza nevoilor reale de 

formare profesională, precum și prioritățile educaționale la nivel național, regional și local. 

Proiectul de dezvoltare instituțională al Liceului de Muzică „Tudor Jarda”  Bistrița este realizat 

pe o perioadă de 4 ani deoarece Consiliul de Administrație și conducerea școlii va realiza o analiză a 

activității după un ciclu de absolvire, de 4 ani pentru nivelurile educaționale: primar, gimnazial și 

liceal, pentru a lua decizii pertinente în vederea îndeplinirii misiunii și viziunii școlii și a asigura 

calitatea în educație. 

SCURT ISTORIC, NECESITATEA, OPORTUNITATEA ŞI FEZABILITATEA 

 

        BISTRITA anilor 1969/1970, orașul pensionarilor, cum le plăcea localnicilor să o alinte din 

cauza liniștei și a curățeniei și încă a aerului de BURG care se simțea seara când lumea ieșea la 

plimbare pe bulevard. Bistrița cu balurile de la BURAGA, cu concertele de fanfara de duminica și 
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spectacolele de teatru și muzica, cu întrecerile sportive din parcul orașului, cu noul cartier de blocuri 

de la BIG, Big care era cel mai mare supermagazin al vremii, cu Scoală Generala nr.1 care trebuia să 

adune pe copiii celor aduși să dezvolte tânăra industrie a orașului, avea nevoie de un suflet nou pentru 

trupul care se înnoia.                   Era vremea când intelectualii își formau orchestre de muzica culta și 

de divertisment, cântau în cor, jucau teatru, iar la Casa de Cultura se înfiripa ansamblul folcloric cerut 

de copii de țărani care formau noua clasa muncitoare a orașului. 

       Din aceasta nevoie de cultura, s-a decis în vara anului 1969, înființarea pe lângă Școala 

Generală nr.2 din Bistrița a unei clase de muzică și una de arte plastice, cu statut de  program 

integrat de artă. 

       La 1 septembrie 30 de elevi alcătuiesc clasa a I a de muzica, condusa de o doamna învățătoare                                      

pentru cultura generala și 3 profesori de vioara și 2 profesori de pian și având-o ca directoare pe d-na 

profesoara Floarea Sfechiș.  

      În anul următor apare încă o clasa, iar ca personal didactic mai sunt încadrați profesorii Baciu 

Silviu, Baciu Ecaterina pentru vioara și pian. Anul 1970/71 este și anul în care eleva Sorina Dan obține 

primul premiu al scolii, PREMIUL SPECIAL la faza națională a concursului ,,Lira de Aur” de la Suceava. 

     Tot în acest an școala s-a înzestrat cu instrumente muzicale și cu o biblioteca muzicala alcătuită din 

partituri, discuri, diapozitive și aparatura audio. 

      În anul școlar 1971/1972 sunt 3 clase și pe lângă vioara și pian se studiază și viola, fiind încadrați 11 

profesori calificați printre care și profesorul Sfechiș Gavril. 

      Anul școlar 1972/1973 este un an de împliniri, în care școala are 4 clase, adică întregul ciclu 

primar și în care i se repartizează împreună cu clasele V-VIII de la arte plastice. Clădirea având 

pe vremea aceea o alta structurare, funcționau înainte de masa 8 clase pentru cultura generala, iar 

după masa se țineau orele de instrumente. Încadrarea scolii cuprindea 18 cadre didactice calificate. 

      Anul școlar 1973/1974 începe cu ciclul primar plus prima clasa gimnaziala, clasa a V a, care erau 

instruiți de 29 cadre didactice calificate, din care 14 erau de specialitate și predau vioara, viola, 

violoncelul, pianul și flautul. 

      În anul școlar 1974/1975 directorul scolii este numit d-l profesor Baciu Silviu și conduce 6 clase si28 

profesori care predau aceleași instrumente muzicale 

      În anul următor, școala are 7 clase și 30 de norme didactice acoperite cu profesori și învățători 

calificați.. Anul școlar 1976/1977 începe cu peste 200 de elevi ai scolii și elevi externi de la școlile 
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maghiare și germane cuprinși în clasele I-VIII . Scoală are un număr de 36 de norme didactice 

acoperite de profesori calificați. 

      În acest an se inițiază concursul ,,Cel mai bun interpret de muzică românească” (astăzi 

Concursul de interpretare a muzicii culte românești – Sigismund Toduță, ajuns în anul 2013 la 

ediția a XXX-a) și tot acum școala da prima promoție de absolvenți de 8 clase. 

      Începând din anul școlar 1977/1978 titulatura scolii va fi de  Învățământ cu Program Suplimentar 

de Arta, în localul scolii desfășurându-se doar orele de specialitate. Orele de cultura generala se țineau 

în școlile din care proveneau elevii. Aceasta forma de învățământ s-a desfășurat pana în anul școlar 

1989/1990 

     În aceasta perioada școala a fost dotata cu instrumente muzicale, materiale didactice și un număr 

însemnat de volume de specialitate pentru biblioteca. 

     S-a înființat orchestra NOSA alcătuită din profesorii scolii și s-au prezentat o serie de concerte 

locale 

     În 1980 s-a înființat sub conducerea d-lui profesor Nicolae Făgărăşan orchestra de elevi . 

     Intre timp în 1986, luna februarie s-a inaugurat  prima sala de concerte a scolii, iar concursul de 

interpretare instrumentala va deveni interjudețean. 

    În anul școlar 1990/1991 școala dobândește titulatura de Învățământ Artistic cu program integrat 

și cuprinde clasele I-VIII secția muzica și clasele V-VIII arte plastice, directorul scolii fiind d-na 

profesoara Neculai Adriana. 

    Începând din anul 1991 Concursul de Interpretare a Muzicii Românești se va numi Sigismund 

Toduța. 

    Intre anii 1992 și 2003 directorul scolii va fi d-l profesor Nicolae Făgărăşan. 

    În 1995 se separa școala de muzica de școala de arte plastice și rămâne în clădirea în care a funcționat 

pana la 31 aug. 2013, urmând ca în 1996 să  se obțină înscrierea localului în programul de reabilitare 

prin Banca Mondiala, finalizata în anul 2003. 

    În anul 1997, din inițiativa d-nei inspectoare prof. Buzilă Mărioara, susținută de metodistul și 

consilierul Zaig Richard și directorul scolii Nicolae Făgărăşan, cu scopul formarii unei generații de 

tineri muzicieni viitori profesori care să acopere nevoia mare de cadre din județ, și totodată de a forma 

un public meloman cu o cultura muzicala minima, s-a obținut prima cifra de școlarizare pentru 
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clasa a IX a și astfel se înființează LICEUL DE MUZICA din BISTRITA, cu 30 de elevi în clasa a IX 

a. 

    Din acest an școlar 1997/98, încadrarea liceului se modifica  după numărul de elevi înscriși. 

    În vara anului 2001 prima promoție de absolvenți ai liceului ia drumul vieții, mare parte din ei 

urmând cursurile Conservatorului sau a altor instituții de învățământ superior.(poze) 

    În anul școlar 2003/2004 este numit director cu delegație d-l profesor Barbier Alexandru pe o 

perioada de 1 an. Din septembrie 2005-august 2011 liceul a funcționat cu un post de director adjunct, 

ocupat succesiv de către: d-l profesor Zaig Richard, din septembrie 2006-2010 d-na profesoara Pavăl 

Lidia, iar în anul școlar 2010-2011 de către dna prof. Karoli Carolina. 

    La conducerea liceului, au urmat în ultimi ani dese schimbari de director: din septembrie 2004 

- august 2007 directorul liceului a fost d-na profesoara Cira Viorica, iar în anul școlar 2007 - 2008 d-l 

profesor Biriș Octavian, prof. Şular Igna – Claudiu (sept. 2008 - nov. 2010), prof. Gherman Lucia-

Gabriela (nov. 2010-sept.2011), prof. Bîca Liana (sept. 2011-febr. 2013), prof. Karoli Carolina (martie-

august 2013) și prof. Şular Igna – Claudiu (sept. 2013-2015), prof. Cristian Conț (sept. 2015-ianuarie 

2017), prof. dr. Raluca Mărginean (ianuarie 2017-prezent).  

 Începând cu 1 septembrie 2009, prin O.M.E.C.I. nr. 3769 din 30.04.2009, școala primește 

numele LICEUL DE MUZICĂ „TUDOR JARDA” BISTRIŢA, iar începând cu data de 1 septembrie 

2013, ca urmare a reorganizării rețelei școlare la nivelul mun. Bistrița, prin Hotărârile Consiliului Local 

nr. 14 și 15 din 13 februarie 2013, Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița își va muta sediul în actuala 

locație, str. Alexandru Odobescu nr. 8, locul primului gimnaziu regal, de stat, din oraș.  

          Școala are o istorie demnă de consemnat în peisajul cultural bistrițean. Istoria să de mai 

bine de o sută de ani de existenta ne face să fim mândri, dar ne și obligă. Clădirea a fost 

concepută ca unitate de învățământ și a fost edificată în anii 1893-1894, după planul 

arhitectului vienez Frolisch. A avut mai multe denumiri: în 1919 funcționa ca ”Școala civilă de 

stat românească de băieți din Bistrița”, iar în 1923, prin adresa nr. 6889 Ministerul instrucțiunii 

înființează liceul românesc ”Alexandru Odobescu”, instituție la care avea să-și înceapă studiile 

primare însuși Tudor Jarda, patronul spiritual al liceului nostru, astăzi.  
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    Școala veche 

În aprilie 1948, Ministerul 

Învățământului ia o decizie care 

spune că „această școală trece cu 

întreaga zestre și populație școlară 

la Școala primară de fete din 

localitate, contopindu-se cu aceasta 

sub denumirea de școala Primară 

Mixtă nr. 2, sub conducerea unei 

singure direcțiuni.” În baza art. VI 

din decretul nr. 173 din 3 august 

1948 „pentru reforma 

învățământului”, care prevedea că 

„învățământul elementar de 7 ani 

este gratuit”, s-a organizat școala 

Elementară nr. 2 din Bistrița, 

ulterior Școala Generală Nr. 2.  

    Școala veche când era "Școala civilă de băieți" 

                       

Cu adresa nr. 3596 din 10 

septembrie 1948, Inspectoratul 

școlar al Județului Năsăud 

comunică ordinul Ministerului 

Învățământului nr. 204.991/1948 

care arată că „școlile de 7 ani se 

organizează cu clasele a V-a, a VI-a 

și a VII-a”. În luna noiembrie 1948, 

școala Elementară nr. 2 din Bistrița 

avea 12 clase, din care 10 în localul 

din strada Odobescu și 2 clase în 

localul din str. Traian Banciu nr. 35, 

cu un total de 204 elevi. În anul 

1973 s-a construit corpul „B” al 

actualei clădiri. Între anii 1897-1900, 

scriitorul Liviu Rebreanu a fost elev 

în clasele a III-a, a IV-a și a V-a la 

școala în care ne desfășurăm și noi 

activitatea în prezent. La acel 

moment, instituția de învățământ 
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Școala Generală Nr. 2 Bistrița  

 

se numea Școala Civilă de Băieți. 

    

septembrie 2013  Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița,  

Astăzi Liceul de Muzică Tudor 

Jarda Bistrița își dorește a fi o 

instituție de învățământ vocațional, 

un centru educațional, cultural și 

artistic al comunității, spațiu 

deschis deopotrivă cadrelor 

didactice, elevilor,  părinților și 

întregii comunități locale, existând 

preocuparea de diversificare a 

ofertei educaționale și adaptare la 

resursele și necesitățile locale, prin 

acoperirea întregii arii de 

manifestare a artelor scenice 

(Muzică, Coregrafie, Arta 

actorului), precum și o specializare 

vocațională înrudită cu acestea – 

Pedagogic, specializarea: învățător–

educatoare, completând astfel 

oferta vocațional – educațională a 

Bistriței. 

 

 

Datele statistice prezentate demonstrează NECESITATEA, FEZABILITATEA și 

OPORTUNITATEA existenței și funcționării Liceului de Muzică „Tudor Jarda”  Bistrița, prin 

acoperirea întregii arii de manifestare a artelor scenice (Muzică, Coregrafie, Arta actorului), precum și 

specializarea vocațională – Pedagogic, specializarea: învățător–educatoare, completând astfel oferta 

vocațional – educațională a Bistriței . La aceste date statistice se mai adaugă și alte elemente pe care le 

vom promova și implementa, și anume: 

· Desfășurarea activității în spatii moderne, proprii, cu o bogată și diversificată bază materială 

(mobilier, mijloace audio-vizuale și IT, material didactic, auxiliare curriculare, fond de carte) cu 

respectarea prevederilor Normativului de dotare minimală. 
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· Cooperarea cu părinții atât în desfășurarea activității școlare cât și extra curriculare, 

acordându-și o importantă deosebită tuturor aspectelor dezvoltării elevului: intelectual, fizic, social și 

emoțional. 

· Desfășurarea activității instructiv-educative cu cadre didactice care au performante în 

activitatea metodică și științifică. 

· Promovarea formării continue prin participarea la schimburi de experiență organizate la nivel 

regional, național și european. 

· Dezvoltarea de programe de activități extra curriculare la care pot participa și copii de la alte 

instituții de învățământ preșcolar. 

· Implicarea elevilor în proiecte sociale, artistice, sportive și de petrecere a timpului liber. 

Programele educaționale se vor desfășura într-un mediu cald și stimulativ și vor duce la 

dezvoltarea imaginii pozitive a fiecărui elev despre el însuși. 

Structurarea lor îl va ajuta pe elev să învețe să devină independent, să rezolve probleme, să ia 

decizii fără a depăși limitele care îi oferă acestuia siguranță, să fie fericit și să aibă sensul împlinirii și al 

succesului. 

Permanent vom promova colaborarea cu comunitatea având drept scop, identificarea nevoilor 

societății în educația elevilor noștri. Pe parcursul formării educaționale dorim pentru elevi dezvoltarea 

celor 8 competente cheie conform Cadrului european de referință precum și a competențelor secolului 

XXI acestea reprezentând un pachet multifuncțional, transferabil de 

cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală: 

1. Comunicare în limba maternă/oficială, 

2. Comunicare în limbi străine, 

3. Competente de baza în matematica, știință, tehnologie, 

4. Competente informatice, 

5. Competenta de a învăța, 

6. Competente sociale și civice, 

7. Competente antreprenoriale, 

8. Competenta de exprimare culturala. 

Aceste competente trebuie să se dezvolte până la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 

acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. În acest context, 

Liceul de Muzică „Tudor Jarda”  Bistrița este o instituție de învățământ care oferă elevilor un mediu 

deosebit de studiu și educare (spatii, ambianță, preocupare, motivare, iubire, eficientă și calitate a 

actului didactic), un cadru pentru punerea în valoare a identității fiecărui elev, pentru stimularea 

http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/comunicarea-in-limba-materna.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/comunicarea-in-limbi-straine.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competente-de-baza-in-matematica-stiinta-tehnologie.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competente-informatice.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competenta-de-a-invata.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competente-sociale-si-civice.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competente-antreprenoriale.html/lang/ro
http://www.eurotrainer.ro/competente-cheie/competenta-de-exprimare-culturala.html/lang/en
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performanței elevilor și dezvoltarea competențelor lor de integrare în viața socială și de participare 

activă la viața comunității prin implicarea în proiecte locale, naționale, europene și internaționale. 

Întreaga activitate desfășurată la nivelul instituției de învățământ va avea la baza legislația 

învățământului preuniversitar: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 

(ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5079/2016;  

- Legea nr. 87 /2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a guvernului nr. 75 / 2005 

privind asigurarea calității educației. 

· Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor; 

· Legea nr. 334 din 31 mai 2002 , republicată și actualizată - legea bibliotecilor; 

- ORDIN   Nr. 1955 din 18 octombrie 1995, publicat în MONITORUL OFICIAL  NR. 59 bis din 22 martie 

1996, privind normativele de dotare minimală, actualizat prin Normativul de dotare minimală pentru 

învățământul primar O.M. 3263/15.02.2006 și Normativul de dotare minimală pentru clasele V-VIII, 

O.M. nr.3486/23.03.2006 

- HG nr. 1534/2008 - aprobarea Standardelor de referința și a indicatorilor de performanta pentru 

evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar  

- Standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar – anexa H.G. 

nr. 21/10.01.2007 

- Anexa – H.G. nr. 22/25.01.2007- METODOLOGIA DE EVALUARE INSTITUTIONALA ÎN VEDEREA 

AUTORIZARII, ACREDITARII ȘI EVALUARII PERIODICE A ORGANIZATIILOR FURNIZOARE DE 

EDUCATIE 
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II. STAREA DE FAPT LA 11 SEPTEMBRIE 2017 

 

Populația școlară: 

 Număr de elevi : 381 

 Număr de clase : 17 

 Mediul de proveniență :  urban 65%, 

rural 35% 

Personalul școlii: 

 Didactic :  78 

o Titular :  60 

o Suplinitor :  18 

 Nedidactic : 6 

 Auxiliar : 4 

Calitatea personalului didactic: 

 Calificat: :  78 

 Necalificat : - 

 Cu performante în activitatea 

didactică : 10% 

 Absolvenți de cursuri de 

formare/perfecționare : 43 % 

 Continuarea studiilor : 12% 

Indicatori de evaluare a performanței școlare-

cantitativ și calitativ: 

 Rezultate școlare 2016-2017: 

premii la olimpiadele școlare specialitate 

(pedagogie, psihologie):  

Premii I: 1 (chitară) 

Premii II: 1 (chitară) 

Premii III: 2 (psihologia vârstelor, 

canto clasic) 

Mențiuni: 4 (oboi, chitară, 

managementul clasei de elevi, 

olimpiada animatorilor,) 
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Premii speciale: 5 (cor, psihologie, 

introducere în pedagogie, flaut, canto 

popular, ) 

 

 Rezultate școlare: premii la 

olimpiadele școlare de cultură generală: 

 Premii I: - 

 Premii II: - 

 Mențiune: 4 (psihologie, lectura ca 

abilitate de viață) 

 

 Rezultate la concursuri de 

interpretare muzicală naționale și 

internaționale: 111 

 Rezultate la concursuri de 

cultură generală: 52 (limba și literatura română 

și engleză) 

 

 Procent de promovabilitate la 

examenele naționale : 

Septembrie 2017:  82,35% (Evaluarea națională, 

clasa VIII), 85,19% (Examenul de bacalaureat) 

 Rezultatele elevilor de clasa a 

XII-a la examenele de certificare a 

competențelor: 84,61%  

 Ponderea elevilor cu rezultate la 

concursuri și olimpiade școlare : 49,18 

(olimpiade+concursuri)  

 Procentul elevilor care trec la 

niveluri superioare de învățământ : 100% 

 

 Absenteism:   22,18 absențe/ 

elev (motivate+nemotivate) 

 Rata abandonului școlar:  0,28 

% 

 

 Activități sociale și culturale la 

care participă elevii și cadrele didactice: 2 

activități / lună 

 Numărul de cereri de transfer: 

13 (elevi declarați necorespunzători, plecați în 

alt oraș, plecați la altă școală) 

 

 Posturi ocupate:  79,3678 

 

 Pensionari: 6 

 

Resurse materiale ale unității școlare: 

 Numărul sălilor de clasă: 16 

 Numărul laboratoarelor și 

cabinetelor : 4 (studio acustic, orchestră, cor, 

capelă) 

 Numărul cabinetelor de 

informatică : 1 

 Conectare la Internet:  da 

 Bibliotecă școlară : număr de 

volume de carte aprox. 10.000 volume 

 Cabinet medical : repartizare la 

Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” 

 Cabinet psiholog școlar : 1 

 Spatii sanitare:  18 

 Starea clădirilor, număr corpuri 

2- deteriorate 

 Nivel de dotare cu resurse 

educaționale, etc. : slab 

 

 

Școala cuprinde:   

 Ciclul primar : 5 clase  

 Ciclul gimnazial : 4  

 Ciclul liceal : 8 clase din care 4 

specializarea Muzică și 4 profil Pedagogic 
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Din totalul cadrelor didactice titulare: 

-  8 profesori metodiști; 

- 2 absolvenți de doctorat, 2 

doctoranzi  

 Impactul activității lor asupra altor 

grupuri, comunități locale, ONG-uri, 

firme particulare etc.  

 

 În anul școlar 2016-2017 există 

parteneriate educaționale cu :  

Asociația ”Aripi de copil”, nr. 2 din 12.11.2016 

CSEI nr. 2, nr. 4099/ 23.11.2016 

CSEI 1, nr. 3033/ 28.11.2016 

Școala Gimnazială nr. 1, nr. 92/ 22.11.2016 

Liceul de Arte ”Corneliu Baba”, nr. 2797/ 

23.11.2016 

Asociația Culturală Sf. Pahomie, nr. 5/ 

12.11.2016 

Asociația de Ajutorare a Copiilor Benita, nr. 

704/ 22.02.2017 

Regionale Schule Am Lindetal” 

Neubrandenburg, Germania, nr. 

2139/10.07.2017 

Șoala Județeană de Muzică Kon.centus 

Neubrandenburg, nr. 2140/ 10.07.2017 

Liceul Tehnic ”Infoel” Bistrița, nr. 763/ 

09.05.2017 

Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău, nr. 1085/ 

06.04.2017 

SC Amare Art& Fun SRL-D, nr. 819/ 10.03.2017 

Poliția Municipiului Bistrița, nr. 772/ 2.03.2017 

Școala Gimnazială ”Florian Porcius”, nr. 626/ 

14.02.2017 

Liceul Tehnologic ”Lechința”, Grădinița nr. 13, 

Bistrița, Grădinița nr. 12, Școala Gimnazială 

”Grigore Silași”, Beclean, Școala Gimnazială 

Șintereag, Școala Gimnazială Petriș, nr. 2167/ 

7.11.2016 

Editura d”Art, nr. 17189/ 19.05.2017 

Bistrița Armonia Jazz, nr. 1045/03.04.2017 

 

Există, de asemenea, relații de colaborare cu: 

ISJ B-N, Centrul pentru Cultură Bistrița-

Năsăud, Primăria, Prefectura, Consiliul local, 

Consiliul județean, Palatul Culturii. 

 

 

 

         

  



 

Nr. 2947/ 11.10.2017                                                        Director:  prof. dr. Raluca Mărginean 

           Nr. 2456/09.11.2018 

           Nr. 6611/28.10.2020 

Validat de C.P.  din 12.10.2017    

Aprobat de C.A. din 13.10.2017 

Validat de C.P. din 12.11.2018 

Aprobat de C.A. din 12.11.2018 

          

 

 

P
ag

e1
7

 

 

 

III. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 

a) CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC 

 

Județul Bistrița-

Năsăud este situat în partea 

de nord a României, între 

paralelele 46°47’ și 47°37’ 

latitudine nordică și între 

meridianele 23°37’ și 25°36’ 

longitudine estică, fiind 

încadrat de județele: 

Maramureș în nord, 

Suceava în est, Mureș în sud 

și Cluj în vest. 

         Suprafața județului 

măsoară 5355 kmp și 

înglobează zona de contact 

a Carpaților Orientali cu 

Podișul Transilvaniei, 

respectiv bazinul superior al 

Someșului Mare cu afluenții 

săi, precum și o mică 

porțiune din bazinul mijlociu al Mureșului. 

 Din punct de vedere climatic, județul Bistrița-Năsăud se încadrează în zona continental 

moderată. 

        Temperatura medie anuală coboară sub 0 grade în regiunile montane, la peste 1900 m și 

se ridică la peste 8,5 grade Celsius în zona sud-vestică a județului. Evoluția temperaturilor 

aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie și minima în ianuarie. 

         Precipitațiile, în funcție de anotimp, depășesc în general media pe tara. Caracterul 

predominant deluros-muntos al reliefului a favorizat o vegetație etajată și foarte diversă. 
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         Fauna este bogată și variată fiind caracteristică fiecărei forme de relief. 

        Datorită diversității reliefului și formațiunilor geologice, subsolul județului cuprinde o 

gamă variată de resurse: zăcăminte de metale neferoase, depozite de caolin, grafit, sare, gaze 

naturale, materiale de construcții, ape minerale. 

         Reședința județului este municipiul Bistrița, cu o populație de 82081 locuitori  la 1 iulie 

2005, a cărei primă atestare documentară este datată din anul 1264, fiind un vechi burg 

german și un valoros centru istoric. 

  

 

   

 

 

         Alte centre urbane importante ale județului sunt: Beclean (11.323 locuitori),  Năsăud 

(10953 locuitori) și Sângeorz-Băi (10621 locuitori) - o stațiune balneoclimaterică pentru 

afecțiuni gastrice cu renumite izvoare de ape minerale curative.  

         În structura județului se găsesc 58 de comune, cele mai importante fiind: Feldru (7760 

locuitori), Maieru (7692 locuitori), Prundu-Bârgăului (6585 locuitori), Tiha Bârgăului ( 6372 

locuitori), Lechința (6097 locuitori). 

 

Dezvoltarea urbană  

Municipiul Bistrița are o suprafață de 145,47 km2 (2,7 % din suprafața totală a 

județului Bistrița-Năsăud) și o populație de 85.154 de locuitori (26,9% din populația 

județului, la 1 ianuarie 2011). Din punct de vedere administrativ, Municipiul Bistrița cuprinde 

orașul propriu-zis și un număr de 6 localități componente: Sigmir, Slătinița, Ghinda, Sărata, 

Unirea și Viișoara.  

În anul 2009, 17,5% din suprafața administrativă a Municipiului era reprezentată de 

intravilan, concentrat în localitățile Bistrița (65,5%), Unirea (12,4%) și Viișoara (8,1%), Deşi 

ponderea suprafeţelor din extravilan a scăzut continuu după 1990, acestea continuă să 
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reprezinte peste 82% din suprafaţa administrativă a Municipiului Bistrița, procent relativ 

ridicat în comparaţie cu alte oraşe din tara. 

 

Vedere aeriană Bistrița 

Zona centrală a municipiului este una relativ bine delimitată și cu funcţiuni complexe 

(politica-administrative, comerciale, turistice și religioase), fiind elementul definitoriu al 

oraşului. Aceasta se împarte în centrul vechi, ce corespunde vechii fortificaţii (între Parcul 

Municipal, Str. Dogarilor, Bd. Republicii, Piaţa Petru Rareş și Str. Ecaterina Teodoroiu) și 

centrul nou, istoric, specific unui burg german. Nucleul zonei centrale îl reprezintă Biserica 

Evanghelică, obiectiv de patrimoniu național, din sec. al XIV-XVI-lea împreună cu Piaţa 

Centrală unde se află și celebrul Şir Sugălete. Ansamblul urban fortificat al oraşului cuprindea 

o suprafață interioară de 42 ha, ce corespunde centrului istoric și unde se regăsesc și alte 

obiective de patrimoniu, cu potenţial turistic (Turnul Dogarilor, Biserica Romano-Catolică 

„Sfânta Treime”, Casa Argintarului, Casa Andreas Beuchel, Casa Petermann, Casa Parohială a 

Bisericii Evanghelice. Tot în zona centrală intră și Parcul Municipal, cel mai important loc de 

relaxare din oraș. În prezent, se află în derulare o serie de investiţii publice finanţate din 

fonduri europene, respectiv private, care vor influenţa semnificativ spaţiul urban central. 
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Vedere panoramică, Bistrița 

Zonele rezidenţiale ale Municipiului Bistrița se prezintă în două ipostaze: Zona 

Urbană – cu cartiere de locuinţe individuale, dar mai ales colective (blocuri de locuinţe 

construite în perioada 1960-1990), cu o densitate ridicată a clădirilor în vatră.  

Zonele rezidenţiale noi – noile cartiere de locuinţe ale Municipiului Bistrița au fost 

construite după 1990, la marginea oraşului, cu preponderenţă către nord, sud și vest, fiind 

alcătuite aproape exclusiv din locuinţe individuale, de tip P+1 și P+2. Noile zone rezidenţiale 

nu au atribute funcţionale complexe, în sensul că nu dispun de şcoli, grădiniţe, lăcaşuri de 

cult, lăcaşuri culturale. O altă problemă majoră cu care se confruntă acestea este lipsa sau 

calitatea slabă a rețelei stradale și a reţelelor de utilităţi (apă-canal-gaz).  

Zona rurală a municipiului – este alcătuită din cele peste 883 de hectare intravilan 

(34,5% din total intravilan) care sunt amplasate în cele 6 localități componente (Ghinda, 

Sărata, Sigmir, Slătinița, Unirea și Viișoara). Pe lângă investiţiile imobiliare private, de 

remarcat sunt și investiţiile publice făcute de autorităţi în zona rurală a municipiului, care au 

stimulat dezvoltarea acesteia. Astfel, în Viișoara se află în construcţie un cartier de nouă 

blocuri sociale, construite de Primăria Bistrița, care vor găzdui, în cele 180 de apartamente, 

persoanele evacuate din clădirile retrocedate sau pe cele care nu își permit o locuinţă. De 

asemenea, a fost modernizat Complexul de agrement Heidenfeld, cu o suprafață de 4,5 

hectare, unde se organizează diferite evenimente în aer liber: Zilele Bistriței, Toamna 

Bistriţeană, concerte, expoziţii.  

În ceea ce priveste mediul și spaţiul verde în municipiul Bistrița există 2 arii protejate 

de interes local, care ocupă o suprafață totală de 6 ha și sunt reprezentate prin: Parcul 

Municipal Bistrița – august 2013              și Grădina dendrologică a Liceului „Liviu Rebreanu” 
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                      Parcul Municipal Bistrița – august 2013 

 

Suprafața de spațiu verde din municipiu a crescut în 2009 faţă de 2008 cu 27,43 ha și 

se estimează că după aprobarea Planului Urbanistic General, aceasta să depăşească 30 

mp/locuitor. Pe arterele de circulaţie ale municipiului sunt plantaţi 4.770 arbori de aliniament, 

speciile dominante fiind Acer (23%), Robinia (22%) și Tillia (19%) și anual cca. 200.000 plante 

perene. 

Dezvoltare economică  

Economia municipiului Bistrița este una complexă, fiind dominată de sectorul 

serviciilor, aflat în plină ascensiune, la care se adaugă un sector industrial bine dezvoltat, 

orientat către export, care s-a dezvoltat în ultimii 50 de ani. Deşi beneficiază de un potenţial 

deosebit și de condiţii naturale favorabile, activităţile agricole au o pondere nesemnificativă în 

economia oraşului, rezumându-se la practicarea unei agriculturi de subzistenţă (are o pondere 

de sub 1% din cifra de afaceri totală generată în municipiu și din numărul de salariaţi). 

Raportat la structura economiei regionale și naționale, județul Bistrița-Năsăud are o pondere 

mai ridicată a sectorului agricol și industrial, respectiv o pondere mai redusă a serviciilor și 

construcţiilor. Din punct de vedere al performanţelor economice, județul Bistrița-Năsăud se 

află detaşat pe locul 4 în Regiunea Nord-Vest, depăşind doar economiile judeţelor Maramureș 

și Satu Mare, în timp ce la nivel național se află la jumătatea clasamentului, pe locul 22, alături 

de judeţe precum: Sălaj, Iaşi, Vâlcea, Covasna sau Galaţi. 

Industria și construcţiile contribuie cu circa 56% la cifra de afaceri totală realizată de 

firmele bistriţene și asigură circa jumătate din locurile de muncă din oraș. Cele mai 
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importante ramuri ale industriei locale, din perspectiva cifrei de afaceri au fost, în anul 2009, 

industria de echipamente electrice, mase plastice, componente auto și a maşinilor-

echipamentelor și construcţiilor metalice. Industria județului a înregistrat schimbări 

structurale majore, rezultate în urma atragerii unor importanţi investitori străini, dar și a 

investiţiilor realizate de oamenii de afaceri locali. Astfel, a scăzut semnificativ ponderea unor 

ramuri precum prelucrarea lemnului, industria sticlei, industria uşoară, în favoarea industriei 

de componente auto (cablaje electrice, acumulatori, radiatoare) și a industriei de materiale 

plastice pentru construcții. La nivelul municipiului Bistrița există peste 700 de agenţi 

economici care au ca principal obiect de activitate producţia industrială. Dintre acestea, circa 

77% sunt microîntreprinderi. Firmele cu profil industrial generau, la nivelul anului 2009, 49% 

din cifra de afaceri totală înregistrată la nivelul oraşului. O alta ramură importantă a industriei 

locale este producţia de mase plastice, în special pentru construcții. Producţia de 

componente auto (acumulatori și radiatoare din aluminiu) este o alta ramură importantă a 

industriei bistriţene. Industria alimentară este o ramură industrială cu tradiţie în municipiul 

Bistrița și încă bine reprezentată în peisajul economic al oraşului, deşi unele unităţi au 

dispărut în ultimii ani iar producţia (în valoare de circa 150 mil.lei anual) merge preponderent 

la export. Industria textilă este o altă ramură cu tradiţie în zona Bistriței, actualmente 

focalizată pe producţia de fire și ţesături din lână, respectiv pe cea de textile neţesute. Fabricile 

din domeniu sunt rezultatul unor investiţii străine (cu capital italian) Alte ramuri ale 

industriei locale sunt cea a prelucrării lemnului, a sticlăriei, respectiv a materialelor de 

construcții. Sectorul energetic este reprezentat de societăţi cu capital public din domeniul 

furnizării energiei electrice. Sectorul de distribuţie a apei, canalizare, salubritate și de 

reciclare a deşeurilor este unul care a cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, 

ajungând să asigure în 2009 aproape 800 de locuri de muncă (2% din total) și să genereze o 

cifră de afaceri de 85 mil. lei anual. 

În municipiul Bistrița activează peste 500 de firme în sectorul construcţiilor, dintre 

care peste 90% sunt microîntreprinderi. Activitatea acestor firme a crescut semnificativ în 

perioada 2005-2008, când ritmul construcţiei de locuinţe a atins valori fără precedent, după 

care a intrat într-o fază accentuată de regres. Aceste firme sunt specializate în construcții 

civile, industriale, drumuri și poduri, respectiv instalaţii și dispun de echipamente moderne de 

transport și lucru, inclusiv staţii de asfalt, betoane, balastiere, etc. În sectorul serviciilor 

activează peste 70% din agenţii economici cu sediul în municipiul Bistrița, însă aceştia sunt de 

mici dimensiuni. Comerţul este subsectorul care a cunoscut cea mai amplă dinamică 

antreprenorială după 1989, astfel încât, în prezent, peste 35% din firmele cu sediul în 

municipiul Bistrița sunt active în acest domeniu. 
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În domeniul turismului și alimentaţiei publice există aproape 200 de firme, dintre 

care 95% sunt microîntreprinderi, acestea operând mici baruri, pizzerii, cafenele sau 

restaurante, în timp ce doar câteva se ocupă și de hotelărie. Sectorul turistic este unul încă 

slab dezvoltat în raport cu potenţialul ridicat al oraşului și al zonei. În ceea ce priveşte 

infrastructura de cazare, există circa 20 de unităţi de cazare, ce oferă în total puţin peste 1.000 

de locuri de cazare și care sunt administrate de diferite companii private. Domeniul 

imobiliar este unul bine dezvoltat la nivelul municipiului Bistrița, cunoscând o dezvoltare 

impresionantă după anul 2000. Numai în perioada 2005-2009, în municipiul Bistrița s-au 

construit peste 2.000 de locuinţe noi. În 2009, la nivelul oraşului, existau 500 de agenţi 

economici care aveau ca principal obiect de activitate tranzacţiile imobiliare. În municipiul 

Bistrița există sucursale ale celor mai importante bănci comerciale din România 

Sectorul de transport și logistică este unul bine reprezentat la nivelul municipiului 

Bistrița, reunind peste 300 de agenţi economici. În municipiu își au sediul companii active în 

domeniul transportului rutier și feroviar de mărfuri și persoane, poştei și curieratului, 

transportului urban și depozitării. Toate aceste companii au capital privat și sunt deţinute de 

investitori autohtoni, cu excepţia operatorilor de cale ferată, care sunt încă publici. Sectorul 

IT&C este unul mai puţin dezvoltat la nivelul municipiului Bistrița, existând circa 100 de firme. 

Aceste firme de mici dimensiuni se ocupă cu realizarea unor softuri la comandă, configurare, 

comercializare și reparare calculatoare și echipamente periferice, consultanţă și servicii IT, 

telecomunicaţii, editare de ziare. Sectorul serviciilor profesionale, ştiinţifice și tehnice 

este unul relativ slab dezvoltat la nivelul municipiului Bistrița, reunind doar un număr redus 

de firme mici în domeniul consultanţei de afaceri și management, arhitecturii, ingineriei, 

publicităţii, design-ului și serviciilor fotografice. 

Potrivit Oficiului National al Registrului Comerţului, investiţiile străine din județul 

Bistrița-Năsăud îl poziţionează pe locul 3 la nivelul Regiunii Nord-Vest (după Cluj și Bihor) ca 

valoare a capitalului social subscris și pe locul 5 după numărul de firme cu contribuţie străină 

înregistrate, cu un total de 1.081 de agenţi economici. 

Ultimele date statistice concludente cu privire la piaţa muncii din municipiul Bistrița 

sunt cele de la Recensământul General al Populaţiei și Locuinţelor din 18.03.2002. La acel 

moment, în oraș existau circa 42.000 de persoane active, reprezentând aproximativ 52% din 

populația oraşului. În ceea ce priveşte structura ocupării populaţiei, cele mai multe 

persoane lucrau în domeniul serviciilor (49,1%), dintre care 26,9% în servicii comerciale și 

22,2% în servicii publice, urmat de sectorul industrial (35,4%). În construcții lucrau 6,3% 

dintre bistriţeni, iar în agricultură erau ocupaţi doar 4,4%. În ceea ce priveşte structura 



 

Nr. 2947/ 11.10.2017                                                        Director:  prof. dr. Raluca Mărginean 

           Nr. 2456/09.11.2018 

           Nr. 6611/28.10.2020 

Validat de C.P.  din 12.10.2017    

Aprobat de C.A. din 13.10.2017 

Validat de C.P. din 12.11.2018 

Aprobat de C.A. din 12.11.2018 

          

 

 

P
ag

e2
4

 

ocupaţională a populaţiei active din Bistrița, se remarcă faptul că 89% din aceasta desfăşoară 

munci calificate, cei mai mulţi având pregătire și experiență în domeniul industriei. 

În ceea ce priveşte nivelul studiilor, cei mai mulţi bistriţeni au studii liceale și 

profesionale (48%) și gimnaziale (23,4%). Ponderea persoanelor cu studii primare (13,8%) este 

mai mare decât a celor cu studii superioare (11,1%). În ceea ce priveşte structura lor pe domenii 

de activitate, cei mai muţi activau în servicii (18.104 de persoane, 51,5% din total), urmaţi de cei 

din industrie (14.166, 40,3%) și construcții (2.651, 7,5%). În agricultură și silvicultură lucrau, în 

2009, doar 218 salariaţi (0,6% din total). Resurse umane La 1 ianuarie 2011, orașul avea o 

populație de 85.156 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,2%), urmaţi de 

maghiari (6%) și rromi (3,6%). Populația de etnie germană a scăzut foarte mult, ajungând la 

numai 0,2%. Din punctul de vedere al apartenenţei religioase, populația de religie ortodoxă 

reprezintă 82,62% din total, urmată de confesiunile reformată – 4,53%, penticostală – 4,44%, 

greco-catolică – 3,33% și romano-catolică – 1,8%. În total sunt 15 religii declarate. Un procent 

de 1,07% îl constituie cei fără religie, religie nedeclarată sau atei. 

Structura pe sexe raportată la Recensământul din 2002 și la datele din 2010, rămâne 

relativ constantă: 48,98% bărbaţi în 2002 și 48,75% în 2010. Procentul de femei este de 51,01% 

în 2002 și 51,68% în 2010. Dacă urmărim structura pe sexe și vârste în 2002 și 2010, notăm o 

situaţie deosebită la grupa de vârstă 0-14 ani în 2002 și anume că numărul persoanelor de sex 

masculin este mai mare decât al celor de sex feminin: 7.810 faţă de 7.566, o situaţie relativ 

echilibrată la grupa 15-59 de ani: 28.928 bărbaţi și 29.686 femei și o tendinţă de creştere a 

ponderii persoanelor de sex feminin la grupa 60+ ani, respectiv 3.070 bărbaţi și 4.199 femei. În 

anul 2010, situaţia este următoarea: la categoria 0-14 ani avem 6.329 bărbaţi și 5.087 femei; la 

categoria 15-59 de ani avem 30.741 bărbaţi și 31.674 femei, iar la grupa 60+ ani avem 4.112 

bărbaţi și 5.814 femei. După cum se poate observa tendinţele în 2010 sunt foarte asemănătoare 

cu cele din 2002. În anul 2010 constatăm o scădere a numărului de tineri faţă de 2002, de la 

15.317 în 2002 la 12.512 în 2010, fapt cu importante urmări socio-economice pentru viitorul 

oraşului, o scădere de 18,32%, care aduce în prim plan problema înlocuirii generaţiilor.  

Numărul de născuţi vii depăşeşte numărul decedaţilor, deşi ambii indicatori sunt în 

creştere. Sporul natural în perioada 2000-2009 este permanent unul pozitiv, cu un vârf de 

creştere în anul 2008, când sporul este de +5,0%; Trebuie să menţionăm aici faptul că Bistrița 

este unul dintre puţinele municipii ale României în care sporul natural este permanent pozitiv, 

observându-se păstrarea tendinţei de creştere a populaţiei în 2010 comparativ cu 2002. 
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La nivelul municipiului Bistrița se constată un sold pozitiv în ceea ce priveşte migraţia 

internă: 168 și un sold negativ în privinţa migraţiei externe de -20, puţin semnificativ raportat 

la numărul total al populaţiei. 

Educaţie și formare profesională continuă Evoluția numărului de unităţi școlare de 

toate tipurile urmează trendul descendent al evoluţiei populaţiei școlare, dar este determinată 

și de alţi factori, cum ar fi comasarea unor şcoli, sau dispariţia treptată a şcolilor de arte și 

meserii (transformate în licee) sau a şcolilor postliceale. În acelaşi timp, numărul de săli de 

clasă și cabinete școlare rămâne relativ constant, creşte numărul de laboratoare, ateliere 

școlare și terenuri de sport iar numărul de PC-uri creşte spectaculos de la 0 în 2006, la 1.136 în 

2009, datorită acţiunii susţinute de informatizare a învățământului. Populația școlară nu 

prezintă variaţii semnificative în intervalul de timp analizat, cu excepţia sectorului 

Profesional/SAM/Licee tehnologice aflate în lichidare. Efectele numărului mai redus de elevi 

în învățământul preșcolar se vor resimţi în anii următori. 

Este de remarcat scăderea puternică a abandonului școlar într-un timp relativ scurt – 

de cinci ori în numai cinci ani, o evoluţie demnă de apreciat în condiţiile în care, la nivel 

național, abandonul școlar este o problemă foarte gravă. 

Se poate observa, de asemenea, inexistenţa unui centru universitar, la nivelul 

municipiului Bistrița, derulându-şi activitatea doar extensii sau filiale ale universităţilor de stat 

din Cluj-Napoca (Universitatea Babeş-Bolyai și Universitatea Tehnică) sau ale universităţilor 

private. O modalitate de creştere a şanselor de găsire a unui loc de muncă este aceea de a 

urma cursuri de recalificare, pentru adaptarea la cerinţele pieţei de muncă. Aceste cursuri sunt 

organizate, pentru şomeri, atât cei indemnizaţi cât și cei neindemnizaţi de către AJOFM 

Bistrița-Năsăud. După cum s-a putut observa din datele analizate, numărul cel mai mare de 

cursanţi este la forma de re/calificare, cursurile fiind organizate în funcție de cerinţele pieţei 

muncii. Un alt furnizor de formare profesională continuă este Camera de Comerţ și Industrie, 

care organizează cursuri atât pentru şomeri cât și pentru persoane care nu sunt în situaţie de 

şomaj, dar care doresc să se recalifice, să se specializeze sau să promoveze profesional. 

Cursurile organizate sunt în mare parte cursuri de limbi străine, competente informatice, 

competente antreprenoriale, managementul proiectelor. 

b) CULTURA 

 

Bistrița este „orașul Imnului Naţional”, în amintirea poetului bistrițean Andrei 

Mureşanu, revoluţionar paşoptist, persoană marcantă a culturii românești, autorul versurilor 
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Imnului Naţional „Deşteaptă-te române”. În plan cultural, de altfel, în municipiul Bistrița se 

desfăşoară o paletă de activități culturale foarte bogată și variată pe teme de interes local cum 

ar fi: aniversări, comemorări ale unor personalităţi bistriţene sau care au avut legături strânse 

cu istoria sau cultura locală și evenimente importante din istoria comunității. 

Punctul central al activității culturale în municipiul Bistrița este Centrul Cultural 

“George Coşbuc”. De o mare importantă sunt acele activități cu participare regională 

(Transilvania), naţională și internaţională, din două motive: pe de o parte introduc municipiul 

într-un circuit cultural mai larg, oferind posibilitatea de a face cunoscute valorile locale, 

constituind o carte de vizită culturală a oraşului iar pe de altă parte, atrag turişti din tara și 

străinătate care, pe lângă veniturile pe care le aduc, devin agenţi culturali și turistici credibili 

ai frumuseţilor și valorilor bistriţene în locurile/ţările din care vin. Aportul lor în ceea ce 

priveşte creşterea vizibilităţii și atracţiei este foarte important pentru dezvoltarea oraşului. 

Între autorităţile locale - Primărie și Consiliul local - și iniţiatorii de proiecte culturale, 

există o foarte bună colaborare, realizată și prin finanţarea pe bază de contract a unor 

activități care vizează viața culturală a municipiului în general și introducerea Bistriței în 

circuitul cultural național și internaţional, în special, cu beneficii atât sub aspect spiritual cât 

și economic, prin atragerea de participanţi și turişti din tara și străinătate. 

 

c) TURISMUL

 

Municipiul Bistrița este posesorul unui centru istoric medieval original, delimitat de 

perimetrul fostei cetăţi medievale fortificate (Bistritz), cu o configuraţie medievală a rețelei 
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stradale (inclusiv cu pasajele de legătură dintre acestea), pieţelor, cvartalelor și parcelelor 

ansamblului urban fortificat, cu un specific local autentic și cu clădiri și instituții laice și 

religioase cu arhitectonică valoroasă, aparţinând unor epoci diferite, cu mare impact în cultura 

etniilor română și săsească (reprezentative fiind Biserica Evanghelică, Ansamblul Sugălete, 

Casa Argintarului, Casa Andreas Beuchel, Turnul Dogarilor). Municipiul Bistrița este 

recunoscut prin multiculturalism, interferenţa și coabitarea între cultura naţională și cea a 

minorităţilor naționale (îndeosebi săsească) având ca și rezultantă coagularea și unei culturi 

materiale și spirituale originale. De asemenea, localitățile componente ale municipiului 

Bistrița (Ghinda, Sărata, Sigmir, Slătinița, Unirea și Viișoara) conservă imobile și structuri 

urbane specifice spiritualităţii românești, săseşti și maghiare, regăsite în port, tradiţii și 

obiceiuri, structuri săteşti istorice bine conservate, arhitectură specifică, organizarea și 

gospodăriilor, elementele decorative, port, obiceiuri și tradiţii, gastronomie și mentalitatea 

faţă de valorile primordiale etc., precum și în edificii laice și religioase, culturale.  

În perimetrul administrativ al municipiului Bistrița, vestigiile aparţinând epocii 

romane sunt găzduite de localitățile Ghinda (aşezare din sec. II-III, d.Hr. în punctul numit 

„Podul Paielor”) și Sigmir (turn roman din sec. II-III d.Hr., localizat pe Dealul dintre Sigmir și 

Caila, la cota 574 m). Tot din această perioadă istorică, în unele localități din proximitatea 

teritoriului administrativ al municipiului Bistrița s-a mai exhumat o fortificaţie romană 

(Sărăţel, menirea acesteia fiind de a proteja aşezarea și exploatările de sare de aici), respectiv la 

Monariu și Jelna (comuna Budacu de Jos) și Tărpiu (comuna Dumitra) cu urme ale unor 

aşezări romane din sec. I-II d.Hr.). Caracterul multicultural și tolerant, paşnic, al comunității 

bistriţene este ilustrat și prin existenţa unui număr de 34 lăcaşuri de cult, din care 4 sunt 

încadrate în categoria monumentelor istorice și de cultură (Biserica Evanghelică (1332), 

Biserica Ortodoxă din Piaţa Unirii (fostă mănăstire franciscană), Biserica Romano-Catolică) 

(1280), Biserica Romano-Catolică (fostă mănăstire a hospitaliţilor) (1787), Sinagoga (1856), 

muzee și expoziţii (Complexul Muzeal Judeţean Bistrița-Năsăud, Muzeul de Sub Poartă- 

Livezile, Casa Argintarului Bistrița, Casa Memorială “Andrei Mureşanu”, Galeria Arcade 24, 

ArtGaleria, Galeria de artă Lina, Centrul Cultural Municipal ˝George Coşbuc˝. Identitatea 

naţională și moştenirea culturală a saşilor se constituie într- un element important al 

marketingului de destinaţie, prezenţa elementelor culturale (construite și spirituale) specifice 

acestora, fiind nu doar un factor de diversificare a ofertei regionale pentru piaţa internă și cea 

externă.  



 

Nr. 2947/ 11.10.2017                                                        Director:  prof. dr. Raluca Mărginean 

           Nr. 2456/09.11.2018 

           Nr. 6611/28.10.2020 

Validat de C.P.  din 12.10.2017    

Aprobat de C.A. din 13.10.2017 

Validat de C.P. din 12.11.2018 

Aprobat de C.A. din 12.11.2018 

          

 

 

P
ag

e2
8

 

 

 

 

 

Preocupările pentru promovarea turistică a Bistriței și pentru crearea unui brand 

turistic focusat pe centrul istoric, au fost tot mai active. Astfel, s-a înfiinţat în anul 2010 

Centrul de informare turistică cu scopul de a promova potenţialul turistic al oraşului și de a 

facilita informarea celor interesaţi de oportunităţile pe care le poate oferi ca și destinaţie 

turistică, De asemenea a fost iniţiat un proiect european pentru promovarea turistică a Cetăţii 

Medievale Bistrița și identificarea unor elemente (slogan, siglă și mascotă) care să permită 

realizarea cât mai eficientă a acestui deziderat. 
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Sloganul ales: Bistrița - Poarta Transilvaniei. Mascota pentru care s-a optat: struţul 

cu potcoava în cioc, simbol regăsit pe stema oraşului din sec. al XIV-lea până astăzi). 

 

 

 

IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

a) ANALIZA SWOT 
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PUNCTE TARI 

 Resurse materiale și umane 

- Realizarea  planului de școlarizare 

- Încadrarea cu personal didactic calificat 100% 

- Procentaj mare de elevi ce manifestă interes 

față de activitățile școlare și extrașcolare 

- Introducerea  accesului  la Internet  

- Existenta paginii de Facebook a liceului prin 

care se popularizează rezultatele și activitățile 

școlii 

 Calitatea procesului de predare – învățare 

- Proiectarea activităților de predare – învățare în 

condiții foarte bune la 90% dintre cadrele 

didactice. 

- Rezultate excepționale la olimpiade și 

concursuri naționale și internaționale, la 

specialitate și cultură generală. 

- Rezultate foarte bune la concursurile școlare 

tematice, fazele județene și naționale 

- Cultivarea unui învățământ care are în vedere 

formarea competentelor fundamentale și 

promovarea unor valori ca: toleranta, 

cooperarea, spiritul practic, independenta. 

- Prezența cadrelor didactice la cercurile 

pedagogice, în proporție de peste 90% 

- Predarea integrată a disciplinelor (cu accent pe 

multidisciplinaritate și relații între discipline) 

 Management  

- Organizarea Concursului Național ”Sigismund 

Toduță” (luna mai)  

- Organizarea Zilelor Școlii (luna februarie) 

- Existenta unui Consiliu Reprezentativ al 

elevilor 

- Existenta unui Consiliu Reprezentativ al 

părinților 

PUNCTE SLABE 

 Resurse  materiale și umane 

- Dotarea insuficientă cu aparatura 

electronica a sălilor de curs 

- Inexistenta unei reviste a liceului 

- Implicarea unui număr încă relativ mic de 

cadre didactice în activitățile extrașcolare 

- Inexistența unui program coerent de 

atragere a veniturilor extrabugetare prin 

manifestări artistice specifice 

- Lipsa unui studio acustic de sine stătătoare  

- Fond de carte insuficient și actualizat, la 

cultură generală și specialitate (muzică și 

pedagogic) 

- Uzura fizică și morală a unor materiale 

didactice, instrumente muzicale și a 

mijloacelor de învățământ; 

-  

 

 Calitatea procesului de predare – 

învățare 

- Aplicarea încă în mică măsură a învățării 

centrate pe elev 

- Insuficienta dezvoltare a sistemului de 

evidență a progresului elevului pe perioada 

școlarizării 

- Accesul limitat la calculatoarele conectate 

la internet 

- Slaba implicare a părinților pentru 

îmbunătățirea procesului educativ 

- Abordarea comună în evaluare 

- Inexistența unui sistem coerent de 

utilizare și valorificare a rapoartelor de 

analiză și autoevaluare 

- Dezvoltarea insuficientă a mijloacelor de 
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- Înființarea unui Cabinet de consiliere și 

orientare școlară 

- Angajarea unui informatician, post cerut de cel 

puțin 3 ani de zile la ISJ B-N 

- Dobândirea unor săli pentru studiul muzical în 

incinta unui spațiu care a fost închiriat timp de 

13 ani (15 săli) 

- Definitivarea Arhivei (selectarea documentelor 

și depozitarea lor în condiții legale) 

- Realizarea inventarului (inventarul nu mai 

fusese realizat în instituție de cel puțin 5 ani) 

- Obținerea unor sponsorizări (Asociația de 

prietenie Româno-Germană, Neubrandenburg) 

- Achiziționarea unor instrumente muzicale (5 

pianine noi) 

- Promovarea specializării Muzică și a profilului 

Pedagogic în școlile gimnaziale din județ, la tv, 

pe o pagină de Facebook, aspect regăsit în 

calitatea bună a elevilor de clasa a IX-a 

proveniți din alte școli 

- Elaborarea de proceduri pentru activitățile 

curente ale liceului (peste 30 de proceduri) 

- Accentuarea securității elevilor în școală prin 

angajarea unui gardian 

- Prezența unui chioșc alimentar în incinta școlii 

- 2 inspecții ARACIP în iunie 2017, promovate cu 

calificativul Foarte bine 

- Completarea posturilor didactice cu cadre 

didactice titulare calificate (pian, canto) 

 

comunicare cu părinții 

- Slaba implicare a profesorilor și elevilor în 

acțiuni de voluntariat și în colaborarea cu 

alți elevi/ profesori la concertele liceului 

- Absența manualelor de specialitate la 

profilul Pedagogic 

- Notarea neritmică la disciplinele de 

specialitate/ întârzierea unor situații 

statistice ca urmare a acestui fapt 

- Participarea unui procent mic de cadre 

didactice (40%) la cursurile de formare 

(disfuncție observată la cadrele didactice 

de specialitate) 

 Management  

 

- Comunicarea cu unele cadre didactice de 

specialitate/ motivarea lor 

- Uniformizarea documentelor de 

planificare și proiectare curriculară și a 

portofoliilor 

- Modalități insuficiente de premiere a 

cadrelor didactice și a elevilor merituoși 
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OPORTUNITĂŢI 

- Învățământul este o prioritate națională, 

valorificarea valențelor parteneriatelor cu 

diferite instituții de profil, mass media, ONG-

uri etc. 

- Conștientizarea cadrelor didactice în legătură 

cu indicatorii de bună practică în raport cu 

instrumentele de evaluare și proiectul de 

dezvoltare instituțională al școlii. 

- Revizuirea și implementarea regulamentului 

școlar de ordine interioară. 

- Eficientizarea comitetului de părinți prin 

implicarea unui număr mare de părinți în 

sprijinirea nevoilor reale ale școlii și în 

desfășurarea activităților extra curriculare. 

- Interesul elevilor de a se implica în cat mai 

multe acțiuni extrașcolare. 

- Existenta unui grup de formatori la nivelul 

scolii. 

- Publicitatea și popularizarea rezultatelor 

individuale foarte bune ale elevilor și ale școlii 

în oferta educațională. 

- Organizarea unor manifestări cultural-artistice 

de anvergură pe plan regional, dar și cu 

implicare internațională. 

- Beneficierea constantă de serviciile unui 

logoped 

- Parteneriatul cu scoli din diverse țări asigură 

actului educațional o dimensiune europeană; 

AMENINŢĂRI 

- Lipsa unei locații proprii a instituției în 

decursul celor 2 ani de renovare a liceului 

- Continuarea subfinanțării învățământului. 

- Lipsa motivației pentru participarea la 

programele școlare și extrașcolare. 

- Salarizare non stimulatoare pentru 

personalul din învățământ. 

- Absenta unui cadru legislativ adecvat, 

coerent care să reglementeze activitatea 

educativa școlară și extrașcolara, precum și 

cea din liceelor vocaționale 

- Venituri bugetare insuficiente pentru 

dezvoltarea bazei materiale a școlii. 

- Criza de timp a părinților, datorată 

situației economice, conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor și la o redusă 

implicare în viața școlii. 

- Nemulțumirea cadrelor didactice privind 

numărul mare de documente care trebuie 

realizate, chiar dacă prin ROFUIP 2016 s-a 

redus numărul comisiilor din școli 

- Inerția unor cadre didactice la schimbările 

provocate de reformă; 

- Suprasolicitarea elevilor datorită 

numărului mare de ore;  

 

 

 

b) Analiza P.E.S.T.(E.) 

 

Factori Politici 
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- Parteneriate și colaborări între autoritățile și instituțiile publice locale, agenți 

economici și ONG-uri;  

- Planul Urbanistic General 2010-2030 al mun. Bistrița, este în proces de actualizare 

concomitentă cu realizarea strategiei de dezvoltare1; 

- Cadru legislativ în domeniul învățământului particular; 

- Dezvoltarea și implementarea de alternative educaționale; 

- Preocuparea administrației publice locale pentru susținerea activităților educative și 

culturale;    

- Dezvoltarea proiectelor culturale; 

- Implicarea mai accentuată a administrației publice în gestionarea sistemului de 

educație;   

- Recompensarea elevilor cu rezultate la olimpiadele școlare;, 

- Stimularea performanței școlare de către comunitatea locală, prin acordarea unor 

abonamente sportive, burse postliceale pentru elevii cu rezultate deosebite; 

- Diversificarea activităților extra curriculare; 

- Oferte educaționale școlare insuficient adecvate cerințelor de pe piața muncii; 

- Componenta de dezvoltare a spiritului antreprenorial este slab reprezentată în 

pregătirea școlară;   

- Disponibilitatea fondurilor europene pentru realizarea de proiecte de investiții; 

- Existența parteneriatelor  public-privat; 

- Crearea și funcționarea asociației intercomunitare; 

- Implicarea mediului economic în acțiuni de susținere și sponsorizare.  

 

Factori Economici 

- Municipiul Bistrița este un centru urban de importantă județeană, cu rol de echilibru 

local;   

- Declin economic la nivel național, european și mondial;   

- Perpetuarea salariilor mici;   

- Creșterea rapidă a numărului de locuințe noi, superioare calitativ, în ultimul deceniu ; 

- Îmbunătățirea infrastructurii de transport, utilităţi şi socio-culturală din localităţile 

componente; 

                                                             
1  Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030,  Document 

elaborat în cadrul proiectului: „Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010 – 2030” 
cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa Prioritară 1 - 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de Intervenţie 1.1. „Îmbunătăţirea 
procesului de luare a deciziilor la nivel politico – administrativ”, Operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”, Cod SMIS 12737 



 

Nr. 2947/ 11.10.2017                                                        Director:  prof. dr. Raluca Mărginean 

           Nr. 2456/09.11.2018 

           Nr. 6611/28.10.2020 

Validat de C.P.  din 12.10.2017    

Aprobat de C.A. din 13.10.2017 

Validat de C.P. din 12.11.2018 

Aprobat de C.A. din 12.11.2018 

          

 

 

P
ag

e3
4

 

- Lipsa spaţiilor destinate activităţilor recreative şi de timp liber. 

 

Factori Sociali 

- Existenţa unui număr de obiective culturale şi religioase peste medie; 

- Oferte de evenimente culturale diversificate (stagiune muzicală, stagiune teatrală, 

vernisaje, etc.) ;   

- Numeroase evenimente culturale destinate tinerilor din municipiu; 

- Oraș simbol a numeroase personalități (scriitori, muzicieni, artiști plastici, sportivi 

etc.) ;   

- Activitate sportivă înscrisă în linii medii;   

- Infrastructură sportivă atât pentru elevi, cât şi generală;   

- Există structuri voluntare de tineret (Consiliul Local al Tinerilor, Consiliul Judeţean al 

Elevilor) ; 

-      Bibliotecile școlare sunt dotate insuficient;   

      -     Stare de degradare a multor clădiri culturale şi investiţii reduse în reabilitarea 

infrastructurii culturale ; 

-  Slabă implicare a mediului de afaceri în susţinerea activităţilor culturale; 

- Revenirea în oraş a persoanelor plecate să muncească în străinătate;   

- Implicarea agenţilor economici și ONG în finanţarea sistemului de educaţie ; 

- Perpetuarea caracteristicilor societăţii de consum la nivelul tinerilor în detrimentul 

consumului cultura; l  

- Infrastructură de transport precară pentru accesul în oraş dinspre alte mari centre 

culturale;   

- Deteriorarea clădirilor culturale;   

- Proprietatea privată asupra unor clădiri de patrimoniu . 

 

Factori Tehnologici / Ecologici 

- Extinderea reţelei de unităţi şcolare conectate la Internet şi creşterea gradului de 

utilizare a tehnologiei informaţionale ; 

- Utilizarea insuficientă a metodelor interactive; 

- Modernizarea societăţii cu efecte în schimbarea modelelor de comportament; 

- Reţea de sistem de transport în comun eficientă; 

- Infrastructura  pentru şcoli, este relativ bună, deși există dotări insuficiente, multe 

unităţi școlare necesitând  reabilitări urgente; 

-    Propunerile de regulamente ale administrației publice locale pentru perioada 2014-

2020, are în 
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      vedere, printre altele:  

1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;  

2.Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi 

comunicării;  

3. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;  

4. Promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;  

5. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;  

6. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;  

7. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;  

8. Investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continuă;  

9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;  

10. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică.  

11. Obiective investiţionale sprijinite prin finanţări nerambursabile din Fondurile 

Structurale.  



 

Nr. 2947/ 11.10.2017                                                        Director:  prof. dr. Raluca Mărginean 

           Nr. 2456/09.11.2018 

           Nr. 6611/28.10.2020 

Validat de C.P.  din 12.10.2017    

Aprobat de C.A. din 13.10.2017 

Validat de C.P. din 12.11.2018 

Aprobat de C.A. din 12.11.2018 

          

 

 

P
ag

e3
6

 

 
V. MISIUNEA şi VIZIUNEA LICEULUI DE MUZICĂ TUDOR JARDA, BISTRIȚA 

 

 

a) MISIUNEA: 

 Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, bazat pe respect, valoare 

şi  performanţă; 

 Dezvoltarea individuală a elevului, a aptitudinilor vocaţionale în paralel cu 

pregătirea de cultură general; 

 Dezvoltarea oportunității elevilor de a trăi succesul artistic, obţinut prin 

perseverență conștiinciozitate și muncă în echipă. 

 

Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistriţa, pregăteşte elevii pentru diversitatea şi 

complexitatea lumii în care trăiesc, asigurându-le o educaţie şi o instrucţie de înaltă calitate, 

bazată pe rigoare şi competitivitate, stimulându-le creativitatea, dorinţa de cunoaştere şi 

conservare a patrimoniului local, naţional şi universal, dezvoltarea competenţelor specifice 

învăţământului vocaţional: ARTISTIC-MUZICĂ şi PEDAGOGIC  

 Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistriţa este o instituție  de cultură, o uşă  deschisă spre  

lume, pentru  toţi cei care au nevoie  de educaţie: copii, tineri, adulţi, indiferent  de etnie  şi 

religie, oferind  condiţii  reale  pentru formarea unui cetăţean european. Asigură fiecărui 

elev condiţiile pentru o foartei bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi 

cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-

culturală şi lingvistică diferită. 

Colectivul Liceului de Muzică „Tudor Jarda” îşi propune asigurarea condiţiilor pentru 

ca elevii să dobândească o pregătire generală bună şi cunoştinţe aprofundate în domeniile 

legate de cariera pe care o vor alege, astfel încât să poată urma cu succes o formă de 

învățământ superior, să-și formeze competente necesare inserţiei sociale. 
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 Rămâne  deschisă  colaborarea  cu  familia  și  comunitatea  locală  pentru integrarea 

ulterioară  a  elevilor  și asigurarea  nevoilor educaționale  ale  comunității. Misiunea școlii 

este de a fi deschisă pentru toți cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare 

intelectuală și profesională. Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița satisface nevoile fiecărui 

elev de a se simţii competent în a deţine și utiliza informaţia, deschis spre schimbare și spre 

a învăţarea și respectarea valorilor unei societăţi democratice. 

Logoul școlii                           

 

b) VIZIUNEA ŞCOLII: 

Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița – se dorește a fi o instituție de cultură și de 

învățământ vocațional, un centru educațional, cultural și artistic al comunității, spațiu deschis 

deopotrivă cadrelor didactice, elevilor,  părinților și întregii comunități locale. 

De asemenea, ne dorim promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și 

incluziune socială prin validarea și recunoașterea educației non-formale și informale (Educația 

complementară). 

 

c) ŢINTE (SCOPURI) STRATEGICE: 

 

1. Promovarea imaginii școlii prin activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute și 

prin oferta școlii, în relaţiile elevilor și profesorilor cu mass-media, cu 

comunitatea locală, parteneri din țară și străinătate.  

 

Activități:  

 Revizuirea periodică a ofertei educaționale (Muzică și Pedagogic); 

 Popularizarea școlii prin mass-media, pagina web, strategie de marketing educațional 

și oferta educațională, cuprinzând toate nivelurile și specializările propuse (Muzică și  

Pedagogic); 

 Comunicarea eficientă cu reprezentanţii autorităţilor publice locale; 
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 Aplicarea procedurilor manageriale privind controlul managerial intern și nivelul de 

satisfacere a beneficiarilor direcţi și indirecţi ai actului educațional. 

Obiective:  

O1- Identificarea și monitorizarea permanentă a nivelului de satisfacţie a principalilor 

beneficiari ai actului educațional prin menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în 

școală ( corelare cu Planul Strategic Instituțional al ISJ B-N nr. 7881/14.10.2020); 

O2–Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale; (corelare 

cu Reperul comun nr. 9 din Planul Managerial ISJ B-N 2018-2019) 

Resurse:  

 materiale: mijloace electronice de informare, mijloace multimedia, consumabile 

 financiare: bugetul local și venituri proprii, sponsori 

 umane: cadre didactice, elevi, invitaţi: părinţi, reprezentanţi ai Consiliului Local, 

reprezentanţi I.S.J. BN. 

 

Termene: permanent 

Responsabili: director, C.A., Cadre didactice, CEAC, Comisia de promovare a imaginii școlii 

Evaluare: 

 monitorizarea și evaluarea cantităţii și calității acţiunilor întreprinse, cât și prestanţa 

profesională a personalului didactic; 

 respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile elevilor și a personalului 

didactic. 

 popularizarea paginii web/ de Facebook a scolii în randul parintilor, elevilor, mass- 

media 

Exemple broșuri ofertă educațională: Muzică și Pedagogic 

Oferta educațională 

Oferta educaţionala pentru fiecare an școlar se realizeaza prin programa școlară și 

conţinutul acesteia, ce corespunde celor trei niveluri de învățământ, în baza unei Strategii 

anuale de marketing educațional. Este concretizata prin existenţa resurselor educaționale 

implicate în activitate, având în vedere toate nivelurile și specializările aprobate (Muzică/ 

Pedagogic). Realizarea ofertei are la baza programul școlii și facilităţile oferite. 
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Promovarea ofertei eduaţionale 

Oferta educațională va fi promovată prin pliante și site, prin broşuri și mass-media (se 

vor încheia contracte media, după caz). În fiecare an se vor populariza cele două specializări în 

toate școlile și grădinițile orașului, precum și în școlile din județ.  

La nivelul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității se va aplica o procedura de 

promovare a ofertei educaționale precum și un plan de marketing. 

 

1. Broșură Muzică 
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”Adaugă valoare talentului 

tău!” 

 

*Muzica ne însoțește în fiecare 

moment important al vieții 

noastre: de la cele mai fericite- 

audierea pieselor preferate, 

audiții muzicale (teatru, operă, 

balet), nuntă, botez, petreceri, 

cluburi, până la cele mai triste. 

Aproape fiecare amintire ne 

este legată de un anumit gen 

muzical sau de o anumită 

piesă. Cum ar fi dacă ai studia, 

pentru a aduce bucurie și 

alinare celorlalți sau pentru a 

compune propriile piese? 

 

*Ești sociabil, creativ, te 

exprimi cu mare ușurință, 

reziști în fața stresului și 

apreciezi munca în echipă ? 

 

*Vino la profilul ARTISTIC al 

Liceului de Muzică ”Tudor 

Jarda”, Bistrița și dublează-ți 

talentul muzical cu studiul 

constant, pentru a deveni un 

Artist desăvârșit ! 
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LICEUL DE MUZICĂ 

TUDOR JARDA 

BISTRIȚA 

 

Profilul ARTISTIC 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

Nr. 2947/ 11.10.2017                                                        Director:  prof. dr. Raluca Mărginean 

           Nr. 2456/09.11.2018 

           Nr. 6611/28.10.2020 

Validat de C.P.  din 12.10.2017    

Aprobat de C.A. din 13.10.2017 

Validat de C.P. din 12.11.2018 

Aprobat de C.A. din 12.11.2018 

          

 

 

P
ag

e4
1

 

 

De ce să alegi profilul  ARTISTIC? 

Motivație de autorealizare 

Muzica este o artă şi o formă de comunicare 

interumană și interculturală. Toate  de cercetările 

ştiinţifice arată că muzica de calitate trezeşte 

sentimente pozitive, linişteşte şi, în acelaşi timp, 

contribuie la dezvoltarea memoriei, limbajului, 

creativităţii, a rezolvării de probleme, lucrului în 

echipă, într-un cuvânt, a capacităților intelectuale.  

Deci, studiul muzicii îți permite să evoluezi în plan 

spiritual, cognitiv și profesional!  

Motivație financiară  

Poți începe să cânți, ca artist solo sau alături de o 

trupă. Acest lucru îți va aduce câștiguri financiare 

notabile, încă din liceu ! 

 Motivație cognitivă/ intelectuală 

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița a avut în 

anul școlar 2015- 2016, o promovabilitate de 93% la 

prima sesiunea a examenului de bacalaureat.  

 

 

       În anul școlar 2015-2026, elevii acestui liceu   

au obținut 12 premii naţionale şi internaţionale la 

olimpiadele şi concursurile de specialitate.  

 

       Premiile obținute la olimpiadele naționale (3 

premii) le asigură intrarea fără examen la 

facultățile de profil, o bursă lunară, precum și un 

loc în căminul studențesc.  

 

       Aceste premii demonstrează faptul că 

profesorii de muzică ai acestui liceu, desfășoară 

un act educațional de calitate. Mai mult, unul 

dintre acești profesori a obținut titlul de 

Profesorului Anului, concursul fiind organizat de 

Primăria Bistrița și Inspectoratul Școlar.  

Toți absolvenții clasei a XII-a, 2015-2016, care au 

candidat, au fost admiși la Academia de 

Muzică ”Gheorghe Dima” (Conservatorul din Cluj- 

Napoca), la Buget (fără taxă).  

Dacă la absolvirea liceului, doriți urmarea cursurilor 

unor alte facultăți, curricula profilului Artistic asigură o 

vastă cultură generală. Astfel,  se realizează o formare 

umanistă care permite accesul la cele mai căutate 

facultăți din țară sau din străinătate: Teatru și 

Televiziune, Studii europene, Științe politice, 

Administrative și ale Comunicării, Psihologie, Drept,etc. 

Avem 2 absolvenți care au ajuns în finala unor 

concursuri de talent televizate: Vocea României, 

Next Star. Menționăm și alte participări la X Factor.  

Matematica nu este disciplină de Bacalaureat. 

Disciplinele scrise ale examenului de bacalaureat sunt: 

Limba și literatura română, Istorie, Geografie/ 

Psihologie (la alegere).  

 
 

 Secţiile LMTJ, profilul Artistic, sunt : 

Secţia instrumentală : 

- Vioară, violoncel, contrabas; 

- Flaut, oboi, clarinet; 

- Pian, chitara. 

Secția artă vocală interpretativă: 

- Canto clasic; 

- Canto tradiţional românesc. 

Secţia teoretică: 

Este cea mai complexă, deoarece se studiază un 
instrument, la alegere din cele menţionate, 
precum şi canto clasic sau canto tradițional 
românesc. Această secţie oferă posibilitatea de a 
studia, încă din primul an, discipline de 
specialitate, care apar la celelalt secții doar din 
anul trei de studiu. Ex.: Armonie, Forme şi Analize 
muzicale. 

Alte informații: 

Număr de locuri disponibile: 30 (28+2) 

Intrarea se va realiza pe baza mediei obținute la 

Evaluarea națională 2017 și a probelor de 

admitere. Probele de admitere sunt: 

Proba de aptitudini pentru secţia Instrumentală: 
Proba de instrument, Proba de recital 
instrumental, Auz melodic şi dicteu. 

Proba de aptitudini pentru secţia Artă vocală 
interpretativă: Două piese diferite, cu sau fără 
acompaniament; Reproducerea de intervale 
melodice, fragmente ritmice, fragmente melodice. 

Proba de aptitudini pentru secţia Teoretică: Auz 
melodic; Solfegiu; Dicteu melodic; Interpretarea 
vocală sau instrumentală a trei piese culte din 
genuri diferite. 

PREGĂTIRILE SUNT GRATUITE ȘI SE 

DESFĂȘOARĂ ÎNCEPÂND CU LUNA MARTIE, 

2017! 

             

Realizată de: prof. Nicoleta Horvat 
 

 
2. Broșură Pedagogic 
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”Adaugă valoare talentului 

tău!” 

*Ești sociabilă, creativă, te 

exprimi cu mare ușurință, 

reziști în fața stresului și 

apreciezi munca în echipă ? 

 

*Vino la profilul 

PEDAGOGIC al Liceului de 

Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița 

și studiază pentru a deveni 

învățător-educatoare ! 

 

*Este singurul profil liceal care 

îți permite, prin atestatul și 

diploma de bacalaureat, 

inserția rapidă în piața muncii 

(învățământul public sau 

privat) ! 
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LICEUL DE MUZICĂ 

TUDOR JARDA 

BISTRIȚA 

 

Profilul PEDAGOGIC 
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De ce să alegi profilul 

PEDAGOGIC? 

 

Motivație moral- spirituală 

Oamenii se simt atraşi spre profesia de învățător sau 

educatoare pentru că iubesc copiii sau pentru că le 

place să fie în compania lor. Să-i vadă cum 

progresează, devenind mai eficienţi în această lume. 

Cei care predau se dăruiesc altora. Predau cu 

speranţa că lumea va deveni mai bună ! 

Motivație financiară  

Salariul de încadrare al unui debutant în învățământ 

este de 1636 ron.  

Motivație de autorealizare 

Lucrezi într-un mediu creativ (Nicio zi nu este la 

fel!), înveți lucruri noi zilnic, te menții tânăr și … ai 

4 vacanțe/ an !   

 

”Majoritatea învățătorilor și 

educatorilor și–au ales această profesie 

deoarece pot să-i ajute pe alții. A preda 

înseamnă a-ți lua angajamentul că vei 

influența într-o mare măsură viața 

copiilor.”  

 
http://wol.jw.org/ro/wol/d/r34/lp-

m/102002162 

Motivație profesională  

Se oferă dublă specializare: atât de învățător 

(predare la clasele Pregătitoare- a IV-a), cât și de 

educatoare (grupele mică, mijlocie, mare).  

Absolvenții profilului Pedagogic pot profesa odată cu 

obținerea certificatului de competențe și a promovării 

examenului de bacalaureat. Este SINGURA specializare 

care permite intrarea pe piața muncii (învățământ 

public sau privat), încă de la 18/19 ani. 

Dacă la absolvirea liceului, doriți urmarea cursurilor 

unei facultăți, curricula profilului Pedagogic asigură o 

vastă cultură generală. Prin numărul mare de ore de 

Limba și literatura română, Psihologie/ Pedagogie, 

Practică pedagogică, Franceză/ Engleză, etc. se 

realizează o formare umanistă care să asigure accesul la 

cele mai căutate facultăți din țară sau din străinătate: 

Psihologie, Limbi și Literaturi Străine, Studii europene, 

Științe politice, Administrative și ale Comunicării, 

Teatru și Televiziune, Drept, Academia de Poliție, etc. 

 

You might try a summary of competitive benefits at left 

 

 

Motivație cognitivă 

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița a avut în 

anul școlar 2016, o promovabilitate de 95% la 

prima sesiunea a examenului de bacalaureat și a 

obținut 4 premii la Olimpiada Națională de 

Pedagogie-Psihologie și Olimpiada Națională a 

Animatorilor școlari.  

Premiile obținute la olimpiadele naționale asigură 

intrarea fără examen la facultățile de profil, o 

bursă lunară, precum și un loc asigurat în căminul 

studențesc.  

Practica pedagogică 

Practica pedagogică se desfășoară 3 ore/ 

săptămână în clasele a IX-a și a X-a, și 4 ore/ 

săptămână în clasele a XI-a și a XII-a la 

umătoarele instituții de învățământ: 

Grădinița ”Căsuța cu povești”, Bistrița            

Școala Gimnazială nr. 1, Bistrița 

Alte informații: 

Număr de locuri disponibile: 30 (28+2) 

Intrarea se va realiza pe baza mediei obținute la 

Evaluarea națională 2017 și a probelor de 

admitere. Probele de admitere au loc în luna Mai 

2017 și sunt notate cu Admis/ Respins : 

Proba de aptitudini fizice (3 exerciții de 

influențare a aparatului locomotor, rezistență 600 

m, 4 elemente de gimnastică) 

Proba de aptitudini muzicale (intonarea unui 

cântec, reproducere ritmico-melodică) 

Proba de aptitudini artistice (realizarea unei 

naturi statice cu 2 sau 3 obiecte date) 

Interviu (recitarea unei poezii, lectură la prima 

vedere, participarea într-o conversație pe o temă 

dată). 

 

   Realizată de: prof. Raluca Mărginean 

 
 

 

2. Menţinerea și ridicarea standardelor de performanţă, de eficiență și eficacitate, 

ale elevilor prin aplicarea metodelor interactiv - alternative de predare – învățare – 

evaluare, prin utilizarea mijloacelor multimedia și centrarea pe predarea 

integrată. 

Activități:  

 Orientarea pe învățare ca proces și ca produs; 
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 Organizarea și coordonarea unor lecţii bazate pe mijloace multimedia și metode 

interactive de predare – învățare – evaluare; 

 Pregătire planificată, organizată și sistematizată pentru: examenele naționale, 

concursuri școlare și pentru recuperarea unor deficienţe de învățare ale elevilor; 

 Completarea fondului de carte din dotarea bibliotecii, dotarea cu mijloace de 

învățământ, echipamente didactice și auxiliare curriculare specifice.  

 

Obiective:  

O1– Utilizarea noilor tehnologii în procesul de învățare (manuale digitale și metode 

interactive de învățare – predare – evaluare, platforme E-learning ș.a.); (corelare cu Reperul 

comun nr. 6 din Planul Managerial ISJ B-N 208-2019 și Reperul Tematic nr. 1 al MEN 2018-

2019) 

O2- Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de 

evaluare/examinare care să permită dobândirea de competențe relevante pe piața muncii 

inclusiv pentru elevii cu CES, prin adaptarea curriculum-ului la situațiile specifice din fiecare 

școală; (corelare cu Reperul comun nr. 3 din Planul Managerial ISJ B-N 2018-2019 și Obiectivul 

Strategic 1 din Strategia Educației și Formării Profesionale din România, perioada 2016-2020 și 

Planul Strategic Instituțional al ISJ B-N nr. 7881/14.10.2020) 

O3- Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii (cu talente muzicale, CES); 

(corelare cu Pilonul I al Planului Managerial ISJ B-N 2018-2019 și Reperul Tematic nr. 2 al 

MEN, 2018-2019) 

Resurse: 

 umane: cadrele didactice 

 materiale: cărţi, mijloace de învățământ, echipamente didactice și auxiliare curriculare. 

 

Termene: permanent  

Evaluare: 

 reamenajarea mobilierului în sălile de clasă și de studiu,  dotarea cu instrumente 

muzicale și echipament didactic specific, în vederea facilitării desfăşurării lecţiilor 

interactive și a activităților specifice pregătirii vocaţionale; 

 dotarea claselor cu mijloace moderne de predare (video proiector, tabla multimedia) ;  
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 cel puţin 25% dintre profesori să folosească cel puţin o dată pe săptămână aceste 

metode specifice de predare – învățare – evaluare interactive; 

 alocarea în bugetul anul a unui procent de minim 20 % pentru: completarea fondului 

de carte din dotarea bibliotecii, dotarea cu mijloace de învățământ, echipamente 

didactice și auxiliare curriculare specifice, pentru toate nivelurile și specializările 

propuse (Muzică și  Pedagogic); 

 îmbunătăţirea rezultatelor învăţării cu 5% în fiecare an, reflectată în: rezultate la 

concursuri și examene naționale, în media de promovare a anilor de studiu și în gradul 

de inserţie profesională a absolvenţilor. 

 

 

3. Ridicarea competențelor cadrelor didactice și a personalului școlii, prin 

participarea la stagiile de formare continuă, sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

elaborarea și publicarea de articole și lucrări de specialitate, susținerea unor 

concerte sau activități similare specifice învățământului vocațional (Învățare pe tot 

parcursul vieții). 

 

Activități: 

 întocmirea listelor cu profesorii participanţi la cursuri: director, responsabil cu 

formarea continuă; 

 prezenţa la cursurile de abilitare curriculară a cadrelor didactice să fie de 65%; 

 încurajarea gândirii critice și a comportamentului autonom și responsabil;  

 includerea cadrelor didactice care nu au participat la activități de perfecționare în 

ultimii 5 ani, în cadrul programelor furnizate de  furnizori acreditaţi și obţinerea unui 

nr. de 90 de credite profesionale transferabile, în termen de 5 ani de la susţinerea 

ultimului grad didactic; 

 participarea cadrelor didactice la cursurile metodice, psihopedagogice, la sesiunile de 

comunicări ştiinţifice, la consfătuirile și cercurile pe discipline, la cursuri de calificare 

sau specializare, susținerea unor concerte sau la activități similare specifice 

învățământului vocațional; 

 diseminarea lucrărilor de specialitate, a publicaţiilor elaborate și a rezultatelor 

activităților la care au participat cadrele didactice și elevii din școală. 

Obiective:   
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O1– Sprijinirea cadrelor didactice în demersul formării continue sau a recalificării 

profesionale; (corelare cu Reperul comun nr. 4 din Planul Managerial ISJ B-N și Obiectivul 

Strategic 3 din Strategia Educației și Formării Profesionale din România, perioada 2016-2020) 

O2– Promovarea învățării pe tot parcursul vieții prin activități extrașcolare, documentare 

perioadică în literatura de specialitate, participare la cercetări științifice promovate de 

universități (corelare cu Reperul Tematic nr. 3 al MEN 2018-2019); 

Resurse: 

 umane: cadrele didactice 

 materiale: mijloace audio-video, lucrări de specialitate, publicaţii. 

 Financiare: bugetul local, bugetul de stat, resurse proprii. 

Termene: permanent 

Responsabil: director, responsabilul comisiei pentru perfecționare 

Evaluare: 

 prezenţa la stagiile de formare, sesiunile de comunicări ştiinţifice sau la activități 

similare specifice învățământului vocațional să fie de peste 80% dintre cadrele 

didactice; 

 calitatea lucrărilor, a articolelor, activităților sau a cărţilor de specialitate publicate; 

 importanţa lucrărilor și a contribuţiei de inovare a procesului educativ; 

 alocarea în bugetul anul a unui procent de minim 5 % pentru formarea profesională a 

personalului de conducere, a cadrelor didactice de predare, a personalului didactic 

auxiliar și nedidactic. 

 

4. Reabilitarea și modernizarea celor doua corpuri de clădire și a sălii de sport, în care 

funcţionează în prezent Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” Bistrița 

Activități: 

 cooperarea cu serviciile specializate din cadrul Primăriei mun. Bistrița și Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Bistrița Năsăud 

Obiective:  

O1- desfășurarea în condiții moderne a activităților instructiv educative, specifice 

învățământului vocațional, pentru toate disciplinele și la toate nivelurile și specializările 

propuse (Muzică și  Pedagogic) 

Resurse: 
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  Bugetul local și bugetul de stat, venituri proprii, sponsori, Fondul Social 

European/Fonduri Structurale și de Coeziune, finanțări nerambursabile, cofinanțări. 

Termen: perioada de desfăşurare: 2014 – 2020 

Responsabili: director, Consiliul de Administratie, Serviciul Contabilitate 

Evaluare: 

    întocmirea documentației necesare demarării lucrărilor (termen 2014) 

 recepţionarea lucrării (termen 2018) 

 creşterea siguranţe și a eficienţei activităților instructiv educative 

 impactul asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice și comunității locale 

 creşterea calității actului educațional. 

 

Misiunea, Viziunea și Țintele strategice vor fi puse în aplicare prin intermediul 

următorului Curriculum: 

 

La toate nivelurile de învățământ se va aplica curriculumul național și curriculum diferențiat. 

Se vor respecta: 

 

-învățământul primar: 

Ordinul nr. 3371/2013 privind aprobarea planurilor cadru pentru învățământul primar și a 

Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar 

-învățământul gimnazial:  

Anexa 2 la OMEN nr. 3393/ 28.02.2017 privind programele școlare pentru clasa a V-a  

OMENCS nr. 3590/ 5 apr 2016 privind aprobarea Planurilor cadru de învățământ pentru 

gimnaziu 

-învățământul liceal: 

OMEC nr. 3608 și nr. 3410/ 2009 privind disciplinele de specializare, curriculum diferențiat 

clasele IX-XII, filiera vocațională 

Anexa 1 și 2 la OMEC nr. 3608/ 2009 privind disciplinele de specializare, curriculum diferențiat 

clasele IX-XII, filiera vocațională 

 

Nivelul de învățământ: LICEAL, filiera: VOCAŢIONAL, profilul:  PEDAGOGIC, 

specializarea/calificarea profesională* ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOARE, cu forma de învățământ 

ZI: 
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Anexa 1 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ 

pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic 

Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea și completarea OMECTS 

nr.5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, 

filiera vocațională, profilul pedagogic 

Anexa 1 și 2 la OMEN nr. 3608 / 3.IV. 2009, curriculum diferentiat pentru ciclul superior al 

liceului 

Anexa 5 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ 

pentru clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic, completat cu OMEN 

nr.4927 din 29.08.2013, 

Anexa la adresa nr. 59987/ 2015 privind organizarea practicii pedagogice 

 
 

VI. PROGONOZE 

a) Rezultatele la învățătură 

-învățământul primar: 

 

An școlar Procentul -raportate la numărul total de elevi  

DIN CLASA PREGĂTITOARE 

Copii de 6-7 ani care, în raport cu 

sine, înregistrează un progres 

 

Copii de 6-7 ani care, în raport cu sine, 

NU înregistrează un progres 
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2017-2018 100 % 0 % 

2018-2019 100 % 0 % 

2019-2020 100 % 0 % 

2020-2021 100 % 0 % 

2021-2022 100 % 0% 

 

 

An școlar Procentul calificativelor-raportate la numărul total de elevi, Cls. I-IV 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ARTĂ-PROGRAM INTEGRAT: MUZICĂ  

FB B S I 

2017-2018 76 % 20 % 4 % 0 % 

2018-2019 81 % 16 % 3 % 0 % 

2019-2020 85 % 12 % 3 % 0 % 

2020-2021 95 % 5 % 0 % 0 % 

2021-2022 95 % 5% 0% 0% 

 

-învățământul gimnazial - ÎNVĂŢĂMÂNT DE ARTĂ-PROGRAM INTEGRAT: MUZICĂ, 

situaţie raportată la numărul total de elevi 

An școlar  Procentul mediilor-raportate la numărul total de elevi 

9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 

2017-2018 38 % 30 % 27 % 4 % 1 % 

2018-2019 40 % 33 % 24 % 3 % 0 % 

2019-2020 42 % 33 % 23 % 2 % 0 % 

2020-2021 45 % 35 % 19 % 1 % 0 % 

2021-2022 45 % 35 % 19 % 1 % 0 % 

 

-învățământul liceal - filiera: VOCAŢIONAL, profilul:  ARTISTIC,  

An școlar  Procentul mediilor anuale-raportate la numărul total de 

elevi 

9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 

2017-2018 38 % 30 % 27 % 4 % 1 % 

2018-2019 40 % 33 % 24 % 3 % 0 % 

2019-2020 42 % 33 % 23 % 2 % 0 % 

2020-2021 45 % 35 % 19 % 1 % 0 % 

2021-2022 45 % 35 % 19 % 1 % 0 % 
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-învățământul liceal- filiera: VOCAŢIONAL, profilul:  PEDAGOGIC, specializarea/calificarea 

profesională* ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOARE,  

An școlar  Procentul mediilor anuale -raportate la numărul total de 

elevi 

9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 

2017-2018 50 % 42 % 7 % 1 % 0 % 

2018-2019 55 % 37 % 7 % 1 % 0 % 

2019-2020 65 % 31 % 3 % 1 % 0 % 

2020-2021 70 % 28 % 2 % 0 % 0 % 

2021-2022 70 % 28 % 2 % 0 % 0 % 

 

Promovabilitatea la Examenul Naţional de Bacalaureat -raportate la numărul total de 

elevi 

An școlar profilul:  ARTISTIC profilul:  PEDAGOGIC 

2017-2018 87 % 90% 

2018-2019 90 % 93% 

2019-2020 91 % 93% 

2020-2021 92 % 95% 

2021-2022 92 % 95% 

 

Un accent deosebit se va pune pe elaborarea unei strategii a evoluţiei performanţelor 

școlare. În acest sens se va aplica procedura de monitorizare a performanţelor școlare. 

Prin implementarea procedurii privind performanţele școlare se vor identifica cauzele 

absenteismului prin intermediul unor metode și instrumente interne, la nivelul fiecărei clase 

de elevi, de către cadrele didactice responsabile; se va urmări rata de absenteism/abandon, se 

vor înregistra pentru fiecare situaţie problematică măsurile specifice în documentele de 

evidenţă internă ale școlii și se vor identifica elevii care se află în situaţie de abandon datorită 

unor problene de natură materială și/sau familială defavorizată, cât și datorită unor probleme 

de natură psiho-fizică. 

Privind strategia evoluţiei performanţelor școlare se vor stabili la nivelul școlii criterii 

clare și cunoscute de către profesori, elevi și părinții acestora privind succesul școlar și 

recompensarea rezultatelor școlare deosebite, precum și privind insuccesul școlar și 

consecinţele acestuia. Privind insuccesul se vor organiza programe remediale. 
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În cadrul procedurii de monitorizare a performanţelor școlare vor fi specificate 

modalităţile de diseminare a informaţiilor cu privire la performanţele școlare în rândul 

beneficiarilor direcţi și indirecţi ai educației fie direct, în timpul desfăşurării unor activități 

comune, fie prin mijloacele mass-media, pe site-ul școlii. 

Resurse materiale și umane. Materiale și mijloace de învățământ, auxiliare curriculare 

Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare utilizate în procesul educațional 

sunt în conformitate cu planul de școlarizare prognozat, cu oferta educațională și cerinţeţe 

programelor școlare. 

Mijloacele de învățământ respectă cerinţele de dotare minimală iar auxiliarele 

curriculare utilizate sunt prezentate în anexa la PDI. 

În vederea creşterii calității actului educațional vom aloca pentru îmbunătăţirea bazei 

materiale cel puţin 25% din veniturile proprii realizate, respectiv alocarea  a cel puţin 20 % în 

bugetul anul pentru: completarea fondului de carte din dotarea bibliotecii, dotarea cu mijloace 

de învățământ, echipamente didactice și auxiliare curriculare specifice, pentru toate nivelurile 

și specializările propuse (Muzică, Coregrafie, Artă dramatică și  Pedagogic). 

c) Prognoză bugetară 

Anul școlar Cheltuieli de personal (mii 

lei) 

Bunuri, servicii, investiții 

(mii lei) 

Nr 

personal 

2017-2018 3540 694 78 

2018-2019 3600 770 81 

2019-2020 3600 1000 81 

2020-2021 3600 1000 81 

2021-2022 3600 1000 81 

Anul școlar Cheltuieli de personal (mii 

lei) 

Bunuri, servicii, investiții 

(mii lei) 

Nr 

personal 

 

 

c) Resursele umane 

Normarea personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic 
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Anul școlar Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

2017-2018 5 6 

2018-2019 6 6 

2019-2020 6 6 

2020-2021 6 6 

2021-2022 6 6 

 

Comisii metodice și de lucru 

La nivelul școlii se vor constitui comisii metodice la nivel de arii curriculare și 

următoarele comisii de lucru (constituirea acestora se va face în funcție de numărul de 

cadre didactice): 

În cadrul Consiliului Profesoral, la nivelul fiecărei comisii și prin decizia directorului se 

vor stabili sarcini la nivelul fiecărei comisii și a fiecărui membru și elaborarea unei proceduri 

sau regulament de organizare și întocmirea unui plan operaţional. 

 

Comisia de evaluare și asigurare a calității 

Comisia pentru curriculum 

Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

Comisia pentru sănătate și securitate în muncă și pentru situații de 

urgență 

Comisia pentru controlul managerial intern  

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității 

Comisia pentru programe și proiecte educative 

 

Consiliul artistic 

Comisia de inventariere  

Comisia casare 

Comisia de selecționare a documentelor ce urmează a se arhiva 

Comisia de gestionare SIIIR 

Comisia pentru promovarea imaginii școlii și a rezultatelor școlare 
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Normarea personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic se va face conform 

Legii bibliotecilor, O.M.3250/1998 împreună cu Notificarea nr.44990/28.12.1999 privind 

normativele actualizate de personal didactic auxiliar și de personal de administraţie din 

învățământul preuniversitar salarizat de la bugetul de stat și a H.G.281/1993. 

Relaţiile de muncă în cadrul Liceului de Muzică Tudor Jarda Bistrița sunt 

reglementate de Legea nr. 53 din 2003 privind Codul Muncii, republicat, Contractul colectiv de 

muncă unic la sector de activitate învățământ preuniversitar nr. 59273 din 5.11.2012, respectiv 

Legea 62/2011 modificată, (a dialogului social). 

 

Formarea continuă a personalului 

În baza identificării nevoilor de formare, activitate realizată la începutul fiecărui an 

școlar se vor stabili și cursurile la care să participe personalul didactic și nedidactic. 

Ne propunem ca până în anul școlar 2019-2020 toate cadrele didactice să aibă grad 

didactic, precum și alocarea în bugetul anul a unui procent de minim 5 % pentru formarea 

profesională a personalului de conducere, a cadrelor didactice de predare, a personalului 

didactic auxiliar și nedidactic. 

 

 
 

VII.  Elevi. Populația școlară- prognoză 

Comisia paritară 

Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare 

Comisia de realizare a orarului 

Comisia de selecție a ofertelor 
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 Nivelul de învățământ 

Primar 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ARTĂ-

PROGRAM INTEGRAT: 

MUZICĂ 

Gimnazial 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE 

ARTĂ- PROGRAM 

INTEGRAT: MUZICĂ 

Liceal - filiera: 

VOCAŢIONAL, 

profilul:  ARTISTIC-

MUZICĂ și     

PEDAGOGIC 

C.P. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2017-2018 22 

 

21 20 17 17 17 23 13 22 25 

28 

23 

26 

28 

30 

30 

28 

2018-2019 22 22 

 

21 20 17 17 17 23 13 22 

28 

25 

28 

23 

26 

28 

30 

2019-2020 22 

 

22 22 

 

21 20 17 17 17 23 20 

28 

22 

28 

25 

28 

23 

26 

2020-2021 22 

 

22 25 22 

 

21 20 17 17 17 23 

28 

13 

28 

22 

28 

25 

28 

 

381 

elevi 

2021-2022 22 

 

22 25 22 

 

21 20 17 17 17 23 

28 

13 

28 

22 

28 

25 

28 

 

381 

elevi 

 

S-au preconizat aceste efective de elevi luând în considerare scăderea natalității din 

județul B-N și considerând ca acest număr oferă cadrelor didactice eficientă în procesul 

instructiv educativ și posibilitatea personalizării activităților în funcție de potenţialul fiecărui 

elev, respectarea art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 precum și a normelor 

metodologice în vigoare pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea 

finanţării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat. 
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Înscrierea elevilor se va face conform regulamentului intern și pe baza procedurii de 

înscriere, conform programului de înscrieri aprobat, a metodologiei și a calendarului de 

admitere în vigoare. Vom înscrie orice elev indiferent de religie, etnie și nivel social familial 

sau dacă va dori un elev cu cerinţe educaționale speciale / persoane defavorizate / vulnerabile. 

Conducerea școlii și cadrele didactice se vor preocupa de integrarea elevilor în 

învățământul gimnazial, liceal și universitar (sau integrarea pe piaţa forţei de muncă) pe baza 

unei proceduri realizată la nivelul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității-CEAC. 

Anual se vor face situaţii privind școlile la care se vor înscrie elevii urmărindu-se traiectul 

profesional. 

 

Prognoză privind traiectul școlar 

 

Nivelul de 

învățământ 

Absolvenți 

-2017 

Continuarea 

studiilor la 

Liceul 

de Muzică 

Tudor Jarda 

Continuarea 

studiilor la 

alte instituții 

de 

învățământ 

preuniversitar 

liceal / 

postliceal 

Continuarea 

studiilor la 

alte 

instituții de 

învățământ 

universitar 

Încadrarea 

pe piata 

forţei de 

muncă 

primar 22 20 2 - - 

gimnazial 22 20 2 - - 

liceal 28 - 2 26 2 

 

Se va monitoriza traiectul școlar al elevilor școlii prin intermediul unor metode și 

instrumente interne, de către cadrele didactice responsabile și direcţiunea școlii. Se vor utiliza 

rezultatele statistice interne privind traiectul școlar și profesional ulterior al elevilor școlii 

pentru promovarea imaginii unității de învățământ și dezvoltarea instituțională. La nivelul 

Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii se va realiza o procedura pentru 

monitorizarea traiectului școlar. 

Sistemul de comunicare internă și externă nu va fi reprezentat numai prin 

modalităţi de promovare a ofertei educaționale ci și prin: 

1 sistemul de comunicare formală internă cu personalul propriu și elevii (toate spaţiile 

vor fi indentificate prin însemne); 
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2 sistemul de comunicare formală externă cu părinții și cu alte instituții și grupuri 

semnificative de interes- prin întâlniri, şedinţe, activități organizate de școală cu prilejul unor 

evenimente, a mijloacelor de informare mass-media, a panourilor, reclamelor personalizate; 

3 sistemul de comunicare instituțională cu alte instituții și organizaţii cu rol în 

conceperea, furnizarea și evaluarea serviciilor educaționale oferite: ISJBN, MEN, CCD- 

Comunicare directă (întâlniri, sedinţe) cât și indirectă(adrese, note oficiale, etc). 

 

Calitatea managementului școlar – directorul școlii împreună cu echipa de cadre 

didactice, vor iniţia și dezvolta activități (relații) de parteneriat cu alte instituții de învățământ 

din tara și din străinătate, cu comunitatea locală. Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița va 

funcționa după un plan managerial / operaţional propriu, stabilit și aprobat anual. 

În fiecare an, fiecare cadru didactic va fi motivat pentru participa la cel puţin un 

curs de perfecționare, finalizat sau nu cu credite profesionale transferabile. Deasemenea vor 

avea sarcina, prin fişa postului de a participa periodic, în timp de trei ani, la cel puţin un 

proiect, acţiunea „mobilităţi individuale - formarea continuă pentru personalul din 

învățământul preuniversitar”. Astfel, cadrul didactic, va fi încurajat să-și îmbunătăţească 

cunoştinţele și competenţele de predare și să cunoască mai bine modul în care se realizeaza 

educația școlară în Europa. 

 

 

 

 

 
 

VIII. Cultura organizaţională 
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1. Va fi caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante vor fi : 

munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul față de elevi, respectul pentru profesie, 

libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, conștiinciozitate, entuziasm, dorinţă 

de afirmare. 

2. Consiliul de Administrație va elabora Regulamentul intern care va respecta structura 

Regulamentului de organizare și funcţionare a învățământului preuniversitar și va cuprinde 

atribuţii și drepturi privind atât activitatea elevilor cât și a cadrelor didactice. 

3. În ceea ce priveşte climatul organizaţiei noastre, vom promova un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a personalului școlii; va fi un climat 

stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice vor fi deschise, colegiale, de 

respect și de sprijin reciproc. 

4. Directorul trebuie să fie un profesionist în management educațional, o persoană 

deschisă, având datoria de a face aprecieri frecvente și sincere la adresa activității prestanţei 

profesionale a acestora. Va respecta competenţa cadrelor didactice, le va oferi o largă 

autonomie în realizarea demersului didactic. 

5. Întreaga activitate va fi organizată de asa manieră încât să se creeze în școală un 

mediu educațional profesionist, ce calitate, la standarde educaționale și morale înalte, cu 

accentul pus pe monitorizarea gradului de satisfacere a beneficiarilor direcţi și indirecţi ai 

actului educațional, a partenerilor sociali. 

 

- Elaborarea documentelor de proiectare managerială (la nivelul comisiilor de lucru și a 

echipei manageriale). 

- Cuprinderea în proiectul de dezvoltare și în planurile de implementare a scopurilor, 

obiectivelor și programelor stabilite la solicitarea beneficiarilor.  

- Comunicare permanentă cu personalul angajat, beneficiari  și comunitate prin evidenţierea 

transparenţei decizionale. 

- Realizarea integral a scopurilor și obiectivelor stabilite în proiectul de dezvoltare. 

- Întreg personalul școlii să demonstreze un nivel mai ridicat de cunoaştere a reglementărilor 

interne, a modului de organizare, de luare a deciziilor, de comunicare și de raportare, precum 

și optimizarea relaţiei elev-profesor-părinţi. 
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- Utilizarea feed-back-ului obţinut de la beneficiarii educației și de la părinţi pentru 

optimizarea circulaţiei informaţiei în școală. 

- O foarte bună cunoaştere de către beneficiarii relevanţi pentru unitatea școlară, a 

informaţiilor privind curriculumul național, procesul de învățământ și viața școlară.  

- Raportarea rezultatelor școlare la Sistemul Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE), 

corespunzător  tipului de unitate școlară și categoriei de risc. 

-  Participarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare științifică prin şcoli doctorale, 

masterate, publicaţii metodico-ştiinţifice, sesiuni de comunicări și vaorificarea acestei 

activități în activitatea didactică. 

- Comunicare și colaborare bună cu părinții elevilor, deschiderea școlii spre comunitate. 

Existenţa și funcţionarea Asociaţiei de Părinţi ca persoană juridică. 

-  Buna colaborare cu autorităţile administraţiei locale, ONG-uri și instituţiile descentralizate. 

-  Existenţa și funcţionalitatea unor parteneriate  cu alte instituții de învățământ, cu ONG și cu 

reprezentanţii comunității. 

- Stabilitatea organizării interne a furnizorului de educație  (disciplină, curăţenie, program de 

dimineaţă, rigurozitatea și dinamismul echipei manageriale, a comisiilor metodice și a 

comisiilor de lucru în întocmirea documentelor de proiectare și de evidentă) 

- Accesul beneficiarilor educației la serviciile medicale prin cabinet propriu.  

- Educabilii, părinții și cadrele didactice se vor simții în siguranță în incinta școlii și spațiile 

școlare. 

- Proiectarea curriculară va lua în considerare achiziţiile anterioare de învățare ale 

educabililor. 

- Folosirea mijloacelor IT în comunicarea cu părinții, în procesul didactic școlar și educațional, 

e-mailuri personale, bloguri ale claselor. 

-  Vor fi promovate sistematic valorile cheie ale organizaţiei școlare. Promovarea permamentă, 

a imaginii școlii. 
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-   Diversificarea C.D.Ş., a parteneriatelor și activităților extraşcolare/ extra curriculare, 

diversificarea activităților nonformale, centrarea activităţior pe formarea de competente și 

abilități practice, educație civică, îmbunăţăţirea dotării laboratoarelor.  

- Realizarea spaţiilor școlare proprii, la înalte standarde calitative.  

- Promovarea unor proiecte de finanţare pentru activitatea de formare a personaului angajat, 

pentru activități extraşcolare și extra curriculare, întreținerea spaţiilor școlare, dotarea 

cabinetelor, sălilor de clasă și a laboratoarelor cu mobilier şcoar modern și eficient, mijoace de 

învățământ, resurse educaționale clasice și IT. 

- Participarea vizibila, a tuturor beneficiarilor relevanţi pentru unitatea școlară, la procesul de 

autoevaluare instituțională, la activitatea structurilor responsabile cu evaluarea internă a 

calităţi, la revizuirea ofertei școlare, a P.D.I., la stabilirea/îmbunătătirea procedurilor de 

evaluare a rezultatelor învătării, a procedurilor de optimizare a evaluării învățării și asigurare a 

calității catului educațional. 

- Evaluarea anuală a cadrelor dicatice în conformitate cu toate prevederile Ordinului MECI nr. 

4595/22.07.2009 privind acordarea calificativelor (cuprinderea în fişa individuală de evaluare a 

criteriilor de acordare a calificativelor). 

- Alegerea organelor reprezentative (C.A., CEAC, comisii de lucru) prin consultarea tuturor 

reprezentanţilor și/sau beneficiarilor actului educațional, consemnarea propunerilor, a 

rezultatului votului și/sau deciziei organului reprezentativ (Consiliul Părinţilor, Consiliul 

Local, Primăria).  

- Respectarea art. 96, lit. b din Legea 1/2011 a Educației Naționale, privind numărul de membrii 

în C.A. și reprezentatitvitatea acestora. 

Toate acestea se vor reflecta pozitiv în activitatea instructiv-educativă și în conduita 

cadrelor didactice. 

Ethosul școlar 

Relaţia dintre diferitele categorii de personal va fi următoarea : 

- relaţia director - personal se va baza pe principii democratice, realizânduse întregirea 

autorităţii instituţionalizate cu cea persuasivă; 

- relaţia profesor - profesor se bazează pe o comunicare multidirecţională cu beneficii de 

partea ambelor părţi, atât în plan intelectual cât și afectiv ; 

http://www.didactic.ro/materiale/fisa-de-evaluare-a-cadrelor-didactice-in-conformitate-cu-ordinul-459522072009
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Deoarece școala funcţionează și va funcționa ca un mediu de învățare deschis, 

profesorii școlii vor colabora cu membrii comunității locale precum și cu profesorii din alte 

şcoli. Se vor promova programele europene și internaționale ca mijloc optim de participare a 

cadrelor didactice la cursuri de perfecționare și schimburi de experiență. 

 

 

IX. Parteneriate și colaborare 

Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița întreţine și își va dezvolta parteneriate cu diverse 

instituții similare din județ, din tara și străinătate, cooperări și schimburi de experiență. Aceste 

parteneriate va oferi dascălilor noștri şansa de a se perfecţiona iar elevilor de a vizita alte şcoli 

și de a cunoaşte alte sisteme educaționale, de a se bucura de prezență publică și prestigiu în 

comunitate prin susţinerea în colaborare, a unor producţii artistice, organizate cu 

diferite ocazii: spectacole, concerte și evenimente cultural – artistice de interes public. 

În atenţia managerului școlii va sta colaborarea cu diferite instituții care pot oferi 

sprijin financiar și material pentru îmbunătăţirea bazei materiale a școlii. 

Ne propunem să ne implicăm în programe educaționale menite să îmbunătăţească 

calitatea și să crească volumul cooperării între instituţiile sau organizaţiile care oferă 

oportunităţi de învățare, întreprinderi, parteneri sociali și alte organisme din întreaga Europă. 

 

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională (P.D.I), realizat pentru perioada 

octombrie 2017 – octombrie 2022 cuprinde un Plan managerial/ operaţional elaborat și 

întocmit anual și este fundamentat pe următoarele principii: 
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 Asigurarea calității proceselor de predare-învățare-evaluare în vederea 

atingerii standardelor existente în Uniunea Europeană în acest domeniu. 

 Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală și profesionala a elevilor. 

 Asigurarea accesului egal și sporit, la educație prin proiecte și programe de 

protecţie și susţinere educațională. 

 Investiţii în educație și formarea și perfecţionarea continuă a personalului 

didactic și a managerilor instituţiilor școlare. 

 Întărirea rolului școlii prin gestionarea eficientă a resurselor umane și 

materiale și realizarea de activități extra curriculare și programe de 

cooperare internaţională. 

 Dezvoltarea unui management de calitate în învățământ. 

 

 

 

 

 

Validat de Consiliul Profesoral în şedinţa din data de 12 octombrie 2017  

Aprobat în şedinţa Consiliul de Administrație din data de 13 octombrie 2017  

Validat de Consiliul Profesoral în şedinţa din data de 12 noiembrie 2018 

Aprobat în şedinţa Consiliul de Administrație din data de 12 noiembrie 2018 
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