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Raport

asupra stării învăţământului

în Colegiul Tehnic “Anghel 

Saligny”

an şcolar 2020 - 2021

 



Unitatea noastră a început activitatea în anul şcolar
2020 -2021 având:

 886 elevi înscrişi în 37 de clase, din care:

 14 clase liceu tehnologic curs de zi

 5 clase liceu tehnologic curs seral

 4 clase liceu vocaţional, 

 1 clasă anul II şcoală de maiştri,

 1 clasă anul I şcoală de maiştri

 12 clase învăţământ profesional
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Au rămas înscrişi 808 de elevi din care :

 Promovaţi:        782..............96,78 %

 Repetenţi: 26 ..............3,22  %

 Abandon /retraşi/plecaţi .

78...............8,80, %

Dintre elevii rămați înscriși au avut nota scăzută la 
purtare 

263.......... 32,55 %

din care                33.............4,08 %- sub 7 
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Evaluarea rezultatelor şcolare trebuie să ţină cont 
de rezultatul evaluării iniţiale sau a mediilor de 
admitere astfel încât să putem aprecia progresul 
sau regresul unui elev sau colectiv de elevi. 

Raportarea performanțelor elevilor la:

1. Media de intrare la liceu/profesională;

2. Rezultatele testelor inițiale;

3. Performanțe la concursuri școlare și extrașcolare;

4. Examene finale.
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23 de clase au avut procentul de 
promovabilitate de 100%

Clasele cu cele mai mari medii

Nr.

Crt.
Clasa

Media

clasei

1. XI H 8.82

2. X H 8.81

3. IX H 8.32

4. XII H 8,10

55
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Cele mai multe absenţe 

Nr.crt. Clasa
Total 

absenţe

1 ÎP-9D 3596

2 X A 2615

3
XI  A

SERAL 1823

4 XI D 1820

5 XI C 1792



În acest an şcolar, fiecare compartiment al şcolii a întocmit 
raport de activitate, a identificat nevoia de formare, a propus 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii:

Secretariat :

 Este necesară în continuare perfecţionarea personalului din 
compartimentul secretariat;

 Deficit de 0.5 norme la secretariat;

 Atenţie sporită în relaţia cu publicul, componentă importantă 
a muncii de secretariat având în vedere că aici se formează 
prima impresie a vizitatorului;

Contabilitate:

 Activităţile propuse au fost realizate în proporţie de 95%;

 Bursele sunt achitate la zi;

 Colaborare cu responsabilii comisiilor din școală pentru 
estimările bugetare!
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Au fost finalizate, cu finanţare de la Consiliul Local- Primăria Baia Mare:

 Reparații curente la ateliere – hidroizolație;

 Achiziție pompă centrală termică – de la ateliere;

Prin eforturi proprii , cu contribuţia elevilor, maiştrilor instructori şi a 
unor sponsorizări: am realizat: 

 Reparații trepte internatul școlii;

 Echipare săli de clasă cu infrastructură pentru predarea online;

 Dotare P6 cu resurse materiale obținute prin proiectul ”Cariere de 
succes prin stagii de practică și orientare profesional” 

Cod POCU/633/6/14/132019

 Achiziție obiecte de inventar (cos menajer cu pedale și dispenser
dezinfectanți, distrugător documente, imprimanta secretariat).
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 60 de laptopuri obținute prin ROSE;

 Mese și scaune cantina (80 + 80 buc) –
sponsorizare primărie;

 Paturi, saltele și dulapuri în internatul școlii 
– sponsorizare primărie;

 11 stingătoare – achiziționate din fonduri 
proprii;

 Imprimantă 3D, echipamente IT, laptopuri și 
dotare 2 smartlab-uri prin POCU (154.000 
lei);



 Proiect de parteneriat cu Asociația Vasile Pogor din Iași

• Parteneriate cu JA România si fundaţia HHC România;

• Parteneriat cu Liceul Tehnologic Rasnov.(T.T)

• Inspectoratul pentru situații de urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului

Maramureș;

• Asociația eLiberare, București, pentru derularea activităților din cadrul proiectului

extracurricular, cu finanțare extrabugetară de prevenirea traficului de persoane și a

exploatării sexuale în România;

• Liceul Teoretic ”Marin Preda” București

 Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare 

• Parteneriat educațional de orientare școlară și profesională cu: Școala ,,Vasile 

Alecsandri”, Baia Mare Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare,Școala Gimnazială ”A. 

Buzura” Copalnic Mănăștur, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Baia Mare,Școala

Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Baia Mare,Școala Gimnazială ”Al.I. Cuza” Baia

Mare,Școala Gimnazială Cicârlău
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 ACORD DE COLABORARE FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR 
NEGUVERNAMENTALE DE TINERET DIN MARAMUREŞ

 CONTRACT CADRU UAC DUMBRĂVIŢA

 ASOCIAȚIA ELIBERARE

 JANDARMERIA MARAMUREȘ

 PROTOCOL DE COLABORARE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ MM

 COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” BAIA MARE

 CJRAE MM

 CPECA MM

 S.C. General Euro CO BM SRL,  S.C.  Chilia SRL, SC Garden SRL                        



MULŢUMIM PENTRU COLABORARE
Materialele de analiză şi planificare în format tipărit, împreună cu 
anexele lor sunt la dispoziţia Dv. in sala profesorală şi se regăsesc şi
pe site-ul liceului

Mulţumesc pentru atenţie!
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