Şcoala Gimnazial “ANDREI MURE ANU”, Cehu Silvaniei
Scurt istoric
Prezentarea ora ului Cehu Silvaniei

Primul atestat documentar al localit ţii dateaz din anul 1319. În acest document apare
denumirea de “Castrum Cheevar” - cetate de pământ - proprietatea lui Elefánti Dezsõ, primită în dar
din partea regelui. Se pare că a avut rolul de a apăra aşezarea din vatra actualului oraş Cehu Silvaniei.

Ora ul Cehu Silvaniei, aflat in judetul Salaj, este localizat pe harta la intersecția
paralelei 47° 25.1' latitudine nordică cu meridianul 23° 17.2' longitudine estică.
Macrogeografic, teritoriul administrativ al oraşului Cehu Silvaniei se încadrează în partea de
nord a “Platformei Sălăjene” care, prin poziţia şi geneza ei, aparţine dealurilor pericarpatice
vestice. Platforma Salăjană este cea mai joasă (150-300 m altitudine medie) şi cu cea mai
redusă energie de relief (între 60-100 m) dintre toate subunităţile Podişului Someşan.
Dealurile sunt domoale, în cea mai mare parte despădurite, cultivate, fiind strabătute de câteva
văi importante (Barcău, Crasna, Sălaj). Microgeografic, teritoriul administrativ al oraşului
Cehu Silvaniei este situat în bazinul superior al Văii Salajului şi se caracterizează prin:
- altitudini medii coborâte (în jur de 250 m): altitudinea minimă de 175 m se află în lunca Văii
Sălajului, iar altitudinea maximă de 356 m în Măgura Morii din partea de sud - est a oraşului;
- culmi domoale, teşite sau uşor ondulate, cu orientarea generală vest – est, dată de reţeaua
hidrografică;
- pante din versanţi, în general, prelungi, cu declivitate ce variază între 5 grade şi 20 grade;
- formaţiunile geologice dominante sunt marnele şi argilele (friabile);
- Valea Sălajului, cu o direcţie de scurgere sud - nord, şi-a creat o luncă largă cu caracter
mlăştinos, cu o extensiune până la 500-600 m (folosinţă este fâneaţă);

- Afluenţii mărunţi ai Văii Sălajului au generat, la trecerea lor prin formaţiunile friabile, mici
bazinete depresionare favorabile cantonării de vetre de aşezări (cazul localităţilor Cehu
Silvaniei, Ulciug, Nadiş şi Horoatu Cehului).
Raportându-ne la a ezările importante din jur, Ora ul Cehu Silvaniei este situat în nordvestul ţării, în nordul judeţului Sălaj, având vecini comuna Sălăţig la Sud, comuna Hodod la
Vest, comuna Benesat la Est, comuna Someş Uileac la Nord. Oraşul Cehu Silvaniei, situat la
34 km faţă de Zalău, împreună cu cele patru localităţi componente – Horoatu Cehului, Motiş,
Nadiş şi Ulciug, formează o unitate administrativă cu o suprafaţă totală de 67,77 km² situată
din punct de vedere geografic la contactul Depresiunii Sălaj şi a Culmii Sălajului cu
Depresiunea Guruslău, în bazinul hidrografic al râului Sălaj.
Economia
De i economia ora ului este una predominant agricolă, ramurile industriale de tradiție
pentru acest ora , respectiv industria mobilei i industria textilă sunt prezente i în continuă
dezvoltare. Sectorul terțiar a avut în ultimii 14 ani cel mai mare ritm de dezvoltare din cadrul
economiei locale.
Sistemul educaţional al ora ului Cehu Silvaniei
Reţeaua şcolară a ora ului Cehu Silvaniei în anul şcolar 2017-2018 reflectă structura geografică,
socială şi economică a ora ului, aceasta fiind următoarea, pe tipuri de unităţi: numărul unităţilor
şcolare este de 2 şcoli generale cu personalitate juridică, în subordinea Şcolii Gimnaziale ”Andrei
Mure anu” intrând şi Şcoala cu clasele I-IV Nadiş, Şcoala ”Gheorghe incai” Motiş; cea de a
doua coala gimnaziala este

coala Gimnazială ”Gyulaffy László” i un grup şcolar: Grupul

Şcolar ”Gheorghe Pop de Băseşti”.

La nivel naţional, între 1990 şi 2017 numărul total al populaţiei şcolare, s-a redus, numărul
cadrelor didactice s-a redus, iar numărul unităţilor de învăţământ s-a redus prin comasarea
colilor

gimnaziale.

Populația
Potrivit datelor preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică

i conform

recensământului efectuat în 2011, populația ora ului Cehu Silvaniei se ridică la 7.214
locuitori ( în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
8.008 locuitori) din care:
•



a) după sex i grupe de vârstă:
Copii 340
colari 950
Adulți 4,464
Bătrâni 1,207

b) după confesiune:

Componența confesională a ora ului Cehu Silvaniei
Ortodoc i (46.09%)
Romano-catolici (3.6%)
Reformați (43.13%)
Martori ai lui Iehova (1.85%)
Necunoscută (2.3%)
Altă religie (3.0%)

c) după etnie:

Componența etnică a ora ului Cehu Silvaniei
Români (43.7%)
Maghiari (49.4%)
Romi (4.75%)
Necunoscută (2.21%)
Altă etnie (0.15%)

PREZENTARE GENERAL
Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar cehan,
Şcoala Gimnazială „ ANDREI MURE ANU " din Cehu Silvaniei ar ocupa cu siguranţă un loc
fruntaş, bucurându-se de prestigiu şi notorietate dobândite prin întreaga activitate a colectivului şcolii,
de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea întregii comunităţi locale.
Activitatea şcolii se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a pregăti
această generație să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine.
Elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului
românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi menţinerii
notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară.

DATE DE IDENTIFICARE
Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala Gimnazială,,Andrei Mureşanu”
Nivelurile de învăţământ existente în unitate: pre colar, primar şi gimnazial
Forma de finanţare: de stat
Adresa unităţii de învăţământ: P-ţa Trandafirilor, nr. 39
Localitate/ judeţ: Cehu Silvaniei, jud. Sălaj
Cod poştal: 455100
Telefon/Fax : 0262650309
E - mail: a muresanu@yahoo.com
Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică: Şcoala cu clasele I-VIII, Şcoala Gimnazială
,,Ady –Şinacai’’
PREZENT ŞI VIITOR
Şcoala Gimnazială „ANDREI MURE ANU" nume de referinţă în învăţământul cehan imaginea unei şcoli cu rezultate bune, chiar deosebite.

Cine suntem?
SCURT ISTORIC
Şcoala a fost înfiinţată în anul 1898, Corpul A având destinația inițială de Tribunal, apoi
în timp i de Consiliu popular. Corpul B, a fost dat în folosinţă în acelaşi an, cu destinaţia
iniţială de loc de detenţie. În anii ‘70, clădirea nr. 1 a fost transformată în spaţiu de
învăţământ. În 1984 au loc lucrări de reparaţii capitale la clădirea nr.1. In general starea
cladirii este bună, aceasta fiind menţinută în ultimii ani prin lucrări de reparaţii curente.
Unității colare i-a fost reînnoită autorizația de funcționare. Corpul B al clădirii principale a
fost reabilitat, transformându-se în spaţii administrative la parter şi un modern Centru de
Documentare şi Informare (dat în funcţiune în 23 februarie 2009) la etaj.
Cladirea nr.2 funcționează tot din 1898, cu destinație inițială de coală. Recent a
beneficiat de lucrări de reparații ( gardul). Cladirea nr.3, dată în folosință în acela i an, e
structurată pe un nivel, cu destinația inițială de coalî. i această cladire a beneficiat de lucrări
de reparații (învelitoarea), starea ei fiind bună.
În anul 2009, pe 16 noiembrie, unitatea şcolară se redenumeşte luând numele marelui
poet, originar din zona Bistriței, Andrei Mure anu, în concordanţă cu spiritul inovator şi
revoluționar al celui care devine "patronul spiritual” al instituţiei.
Primul director al şcolii a fost profesorul Robu Gheorghe, succesorii fiind prof. Stan
Vasile, Radu Olga şi Cormoş Ioan.
Profesorii şi elevii noştri au obţinut rezultate deosebite în urma instituirii
examenelor de capacitate şi apoi a evalu rilor naţionale, unitatea fiind nominalizat
printre instituțiile cu cele mai bune rezultate din judeţ. Suntem deci o unitate de
înv ţ mânt bine înr d cinat pe aceste plaiuri, cu rezultate bune, dorit de populaţie.
Suntem un colectiv a c rui principal calitate este dorinţa de foarte bine materializat
prin munca d ruit idealurilor de performanţ ; suntem elevii care ştiu ce vor de la
viitor şi se preg tesc pentru acest scop; suntem simbolul d ruirii profesionale, suntem
NOI, Şcoala Gimnazială „ ANDREI MURE ANU ” din Cehu Silvaniei.

Ce vom fi?
Vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi a dorinţei de foarte bine
deoarece suntem conştienţi că ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor
pe care ni le-am propus.

O şcoală care se vrea europeană cu o bază materială, putem spune modern , înscrisă pe
traiectoria ascendentă spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor
convergente ce vor avea la îndemână 3 elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot
ceea ce vom întreprinde, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.
Principiile ce stau la baza dezvoltării colare i instituţionale sunt:
- Principiul consensualității se regăseste la nivelul tuturor proiectelor i activităților
- Principiul solidarității răspunde nevoilor de educare a copiilor în spiritul demnității,
libertăţii si respectului față de categoriile defavorizate

i față de minorităţile etnice,

acordându-se atenție prioritară intăririi coeziunii sociale în abordarea problematicii referitoare
la copil.
-Principiul educaţiei timpurii - vizează începerea educaţiei copiilor de la vârsta de 3-4
ani, determinată de adevărul fundamental conform căruia baza dezvoltării personalității o
constituie vârstele mici.
- Principiul desegregării - asigură cadrul necesar combaterii fenomenului de segregare
la nivelul unităţilor de învățământ.
Finalit ţi educaţionale
Unitatea de învăţământ preuniversitar, Şcoala Gimnazială „ ANDREI MURE ANU
” Cehu Silvaniei , are ca finalităţi educaţionale în formarea personalităţii umane:
 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme
pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
 valorizarea propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru
piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul liceal
 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socioculturale diferite: familie,
mediu
profesional, prieteni etc.
 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare,
gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii
complexe;
 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării
unei vieţi de calitate;
 formarea autonomiei morale.

Prin politica educaţională pe care o promovează Şcoala Gimnazială „ ANDREI
MURE ANU ” Cehu Silvaniei favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi
educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit
Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a
Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.

