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Prezentul raport a fost realizat de echipa managerială formată din: 

prof. Giurgiu Cornelia-Elena - director  

prof. ing. Creţu Gabriel Mircea – director adjunct 

 

cu contribuţia următoarelor cadre didactice/personal didactic auxiliar: 

prof. Chita Simona Monica – coordonator pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare,  

prof.Feștilă Rodica – responsabil CEAC  

prof. Nistor Adela - responsabil comisie metodică Limbă și comunicare  

prof. Popa Mihaela - responsabil comisie metodică Matematică și științe, responsabil comisie pe probleme 

prof. Țîrc Ștefania Teodora - responsabil comisie metodică Om și societate 

prof. Plaian Liana - responsabil comisie metodică Tehnologii, responsabil comisie pe probleme 

m.i. Lupaș Ioan - responsabil subcomisie metodică Maiștri 

prof. Hudrea Floarea - responsabil formare continuă 

prof. Feştilă Rodica - responsabil comisie pe probleme 

prof. Osváth-Boros Péter – responsabil comisie pe probleme 

prof. Boancă Vasile - responsabil comisie pe probleme 

prof. Ancău Dorina - organigrama 

prof. Jenei Elemer - responsabil comisie pe probleme 

Călian George - informatician 

Prodan Rodica - bibliotecar, responsabil comisie pe probleme 

ec. Chişu Florina - administrator financiar 

Macaria Daciana - techician cu atribuţii de administrator patrimoniu 

Kozma Peti Aurora - secretar șef 

Bothaza Simona - secretar 

Socaciu Daniela - pedagog 

 

Rapoartele responsabililor comisiilor metodice/ariilor curriculare au fost fundamentate pe rapoartele 

individuale transmise de către cadrele didactice, membre ale acestora. 
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1. Argument 

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice 

şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice şi a rapoartelor furnizate de către compartimentul 

secretariat, administrativ, financiar-contabil şi a rapoartelor bibliotecii şi internatului, având ca perioadă de 

referinţă semestrul I al anului şcolar 2019-2020. Activitatea analizată s-a desfăşurat în baza prevederilor 

Planului managerial 2019 - 2020, elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective strategice: 

 Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, examene de absolvire, 

olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 
 Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor 

educative şi a instruirii practice a elevilor la agenții economici parteneri 

 Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi 
creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 

 Sprijinirea evoluției ȋn carieră a ȋntregului personal, creșterea calității actului educațional și sporirea 

gradului de atractivitate a orelor de curs 

 Dezvoltarea componentei de marketing educaţional şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea 
locală, naţională şi internaţională 

 Încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ 

Activitatea desfășurată s-a axat pe calitate, echitate şi eficienţă prin structura standardelor educaţionale în 

cele trei domenii: capacitate instituţională, eficacitatea educaţională si managementul calităţii. 

2. Capacitatea instituțională 

 

2.1 Date de identificare a școlii 

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca 

Str. Bistriței. Nr.21 

 www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/ 

contact: 0264 449645; fax 0264 449644; colegiultransilvania.cluj@yahoo.com 

 

Managementul unităţii a fost asigurat de:  

prof. Giurgiu Cornelia-Elena - director  

prof. ing. Creţu Gabriel Mircea – director adjunct 

prof. Chita Simona Monica - coordonator pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare, în 

colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a diriginţilor. 

 

 

2.2. Organigrama 

http://www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/
mailto:colegiultransilvania.cluj@yahoo.com


Nr. 2250/29.08.2019 
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Comisia 

diriginţilor 
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al elevilor 

 

Comisia de gestionare SIIIR 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Comisia de 

inventariere 
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educative 

 

Comisia pentru 

perfecţionare şi 

formare continuă 
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Comisia de securitate și 

sănătate în muncă și pentru 

situații de urgență 

 

Comisia de 

organizare şi 

monitorizare a 

şcolii de şoferi 

Comisia pentru 

estetică şi 

imagine 

 

Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea 

interculturalității 

 



2.3. Specializări/Calificări acreditate/autorizate. Niveluri de învățământ 

Nivel de 

învăţământ 
Filieră 

Profil/ 

Domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

Formă 

de 

învăţământ 

Durată/Nivel Autorizat/acreditat 

Liceu Tehnologică 

Tehnic / 

electric 

Tehnician 

electrician 

electronist 

auto 

zi / seral 

l. română 

4 ani/nivel 4 

Acreditat 

4038/2013 

Tehnic / 
electronică 

şi 

automatizări 

Tehnician în 

automatizări 

zi 

l. română 

Acreditat 

5770/2006 

Tehnician 
operator 

tehnică de 

calcul 

Acreditat 
5770/2006 

 

Tehnician 

roboţi 

industriali 

Autorizat 

5175/2015 

Tehnic / 

mecanică 

Tehnician 

transporturi 

zi / seral 

l. română/ l. 

maghiară 

Acreditat 

5770/2006 

Tehnic / 

mecanică 

Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreținere și 

reparații 

zi / seral 

l. română 

Autorizat 

5175/2015 

Şcoală 

profesională 
 Mecanică 

Mecanic auto 
l. română/ l. 

maghiară 

3 ani/nivel 3 

Acreditat 

5770/2006 

 
Tinichigiu 

Vopsitor auto 

Operator la 

maşini cu 
comandă 

numerică 

l. 
română/l.maghiară 

Acreditat 
4945/2018 

Şcoală 

postliceală 
 

Transporturi 

Tehnician 

transporturi 

auto interne şi 

internaţionale 
l. română 

 

1,5 ani/nivel 5 

 

Autorizat 

5175/2015 

 

 

Autorizat 

4039/2013 

 

Maistru 

electromecanic 

auto 

Informatică 
Analist 

programator 
l. română 1,5 ani/nivel 5 

Acreditat 

4945/2018 



2.3.1. Realizarea planului de școlarizare 

liceu – zi Tehnician electrician electronist auto 110.71 %  

Tehnician transporturi  103,58 % 

 
liceu –seral Tehnician electrician electronist auto 89.29 % 

 

școala profesionala Mecanic auto + Operator la mașini cu comandă numerică –înv. dual (lb. română) 

100,00%+100,00% 
Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual (lb.   română) 100,00%     

                                       Mecanic auto (lb. maghiară) 71,43% 

 
școala postliceală Tehnician transporturi auto interne si internaționale 110,72%  

 

Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2019-2020 a fost de 

97,96%, faţă de 94,38% în anul şcolar 2018-2019 şi faţă de 97,32 % în anul şcolar 2017-2018. 

 

2.3.2. Efective de elevi pe nivel 

Nr. 

crt. 
Clasa Diriginte Specializare 

 

Domeniul 

Liceu-zi 

1.  IX A Mihali Ileana Tehnician electrician electronist auto Electric 

2.  IX B Popa Mihaela Tehnician transporturi Mecanică 

3.  X A Ganea Ioan Tehnician electrician electronist auto Electric 

4.  X B Nistor Adela Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

5.  XI A Țîrc Ștefania Tehnician electrician electronist auto Electric 

6.  XI B Boancă Vasile Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

7.  XII A Ancău Dorina Tehnician operator roboţi industriali Electronică automatizări 

8.  XII B Hudrea Floare Tehnician transporturi Mecanică 

Şcoala profesională 

9.  IX G Moldovan Vasile Mecanic auto + Operator la mașini cu 
comandă numerică  – înv. dual 

Mecanică 

10.  IX H Plaian Liana Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual Mecanică 

11.  IX K Szekely Sandor Mecanic auto 

(lb. maghiară) 
Mecanică 

12.  X G Loșonți Mircea Mecanic auto – înv. dual Mecanică 

13.  X H Stanciu Mircea Operator la mașini cu comandă numerică+ 

tinichigiu vopsitor auto– înv. dual 
Mecanică 

14.  X K Osvath-Boros 

Peter 

Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto 

 (lb. maghiară) 
Mecanică 

15.  XI G Bocereg Deian Mecanic auto + tinichigiu vopsitor auto Mecanică 

16.  XI H Lupas Ioan Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică 

17.  XI K Jenei Elemer Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto 
 (lb. maghiară) 

Mecanică 

Liceu seral 

18.  XI M Hatfaludy Agneta Tehnician electrician electronist auto Electric 
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Anul şcolar 2019 - 2020 a debutat cu un efectiv de 544 de elevi repartizaţi în cadrul a 24 de clase, liceu zi şi  

seral, şi şcoala postliceală cu predare în limbile română sau maghiară, după cum urmează: 

Din cei 544 de elevi: 

- 14 elevi orfani 

- 15 elevi declaraţi de etnie rromă 

-9 elevi din mediul urban, din care 8 elevi cu un părinte plecat în străinătate şi 1 elev cu ambii părinţi plecaţi 

-12 elevi din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 11 elevi cu un părinte plecat, iar  1 elev cu 

ambii părinţi plecaţi. 

Evoluţia efectivelor de elevi pe parcursul sem I al anului şcolar 2019-2020: 

Nivel  Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Liceu-zi 202 202 201 201 

Liceu-seral 82 82 82 83 

Școală 

profesionala 

213 213 213 213 

Școala 

postliceală 

47 46 45 45 

Total 544 543 541 542 

Evoluţie total efective de elevi, pe niveluri de învăţământ, prin raportare la numărul de elevi înscrişi la 

începutul fiecăruia din ultimii şase ani şcolari: 

Nivel  de învăţământ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Liceu zi şi seral 272 233 228 269 277 284 

Școala profesională 239 249 249 237 240 213 

Scoala 

postliceală/maiştri 

- 46 58 45 34 47 

Total 511 528 535 551 551 544 

 

seral (lb. maghiară) 

19.  XII M 

seral 
Gereb Elisabeta Tehnician electrician electronist auto  

(lb. maghiară) 
Electric 

20.  XIII R 

seral 
Lunca Dorina Tehnician mecanic pentru întreținere și 

reparații 
Mecanică 

21.  XIIIM 

seral 

Chita Simona Tehnician  electrician electronist auto 

 (lb. maghiară) 

Electric 

Şcoala postliceală 

22.  P1 T Feștilă Rodica Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 
Transporturi 

23.  P2 T Corpodean Simona Tehnician transporturi auto interne și 
internaționale 

Transporturi 
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Situații speciale (abandon, exmatriculări) 

Abandon: - 

Risc abandon: cazurile speciale absenteism: 18 elevi 

Retrași: 2 elevi  

Exmatriculaţi: 3 elevi 

2.4. Resurse umane 

2.4.1.Personal didactic 

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2019-2020 

Personal 

didactic 

51 Fără grad didactic: 4 

Cu definitivat: 13 

Cu gradul didactic II: 8 

Cu gradul didactic I:  26, dintre care cu doctorat 2 

Personal 

didactic 

auxiliar 

9 

Personal 

nedidactic    

6 

 

Personal didactic 

Număr  

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

întregi 

Număr de cadre 

didactice cu norma de 

bază în unitatea de 

învăţământ/ procent 

din număr de norme 

întregi 

Număr de 

titulari/ 

procent din 

număr de 

norme 

întregi 

 

Număr de cadre  

calificate/procent 

din număr de 

cadre didactice 

 

Modalitatea 

angajării pe post 

 

51 28 33 17/61% 51/10% 

Concurs: 16 

Detasare: 1 

Suplinire: 19 

Transfer: 11 

Completare de 

catedra: 1 

Asociați: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

Total cadre 

didactice 

existente la 

începutul anului 

școlar anterior: 

2018-2019  

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală în anul 

şcolar  

2019-2020 

Număr 

cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi în 

anul şcolar  

2019-2020 

Total cadre 

didactice la 

ȋnceputul 

anului 

şcolar 

curent (sept. 

2019) 

Total cadre 

didactice în 

anul şcolar 

curent la sf. 

sem. I  

55 38 17 13 50 51 

 

Personal didactic auxiliar 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

Bibliotecar 1 1    

Administrator 

financiar 
1 1    

Secretar sef 1 1    

Secretar 1 1    

Tehnician (cu 

atributii de 

administrator 

patrimoniu) 

1 1    

Informatician 1 1    

Laborant 1 1    

Pedagog scolar 1 1    

Supraveghetor 

de noapte 
1 1    

 

Personal nedidactic 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 
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Ingrijitor 

curatenie 
2 2    

Muncitor 4 4    

 

Posturile vacante (didactic - auxiliar şi nedidactic): 

Posturi vacante: 3 

Servicii externalizate: 2 

Posturi plătite din venituri proprii: 1,50 

 

 

2.5. Baza materială 

2.5.1. Spații școlare, administrative și auxiliare 

Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: 

suprafaţa totală de teren aflat în administrarea şcolii = 6.8 ha 

 

Nr. 

crt.  

Destinaţia clădirii 

 

Forma de administrare 

1. 2 clădiri de şcoală proprie 

2. internat proprie 

3.  Etaj 2 și 3 cămin  proprie 

4. sală de sport proprie 

5. atelier  proprie 

6. service-auto proprie 

7.  spălătorie proprie 

8. cantină închiriată 

 

 

Structura bazei materiale: 

 două clădiri de şcoală: 21 săli de clasă şi 17 laboratoare (3 - informatică, 2 - electrotehnică, 3 - 

electronică digitală, 1 - automatizări, 2 - automobile, 1 - mecanică, 3 - fizică, 1 - chimie, 1- 

legislaţie rutieră); 

 8 ateliere pentru instruire practică (un atelier prelucrări prin aşchiere, 3 ateliere lăcătuşerie, un atelier 

mecanică auto, un atelier tinichigerie auto, un atelier sudură, atelier electromecanică) 

 service auto pentru elevi (atelier  şi două săli de clasă) 

 14 cabinete pentru profesori/maiştri de instruire practică; 

 sală multimedia; 

 cabinet psihologic; 

 bibliotecă; 

 sală CEAC; 

 sală festivă (aproximativ 100 locuri); 

 sală de sport şi sală de fitness 

 3 terenuri de sport; 



12 
 

 poligon auto; 

 parc; 

 cabinet medical; 

 internat pentru elevi (148 locuri de cazare); 

 secretariat (2 săli); 

 contabilitate (2 săli + caserie).
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2.5.2 Activitatea secretariatului 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I  

 

1.  Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar ca obiectiv general 

2.  Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importanată a muncii secretarului având în vedere că 

aici se formează prima impresie a vizitatorului, de aici pleacă corect informat 

3.  Analiza, completarea dosarelor de personal a persoanelor nou venite în unitate conform calendarului 

mobilității personalului didactic 

4.  Încheierea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat precum și pentru toate cadrele didactice 

care au plata cu ora 

5.  Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic pt. anul școlar 2019/2020, 

macheta normării personalulul, verificarea concordanței dintre normare și statul de personal, intocmirea 

și predarea la I.S.J. a fișei încadrării pentru anul școlar 2019/2020 

6.  Intocmirea de decizii pentru întreg personalul școlii urmare schimbărilor intervenite sau a majorărilor 

salariale 

7.  Întocmirea lunară a statelor de plată, validarea lor, intocmirea decl.112 

8.  Intocmirea formularului L153, validarea si depunerea lui 

9.  Completarea și eliberarea de adeverințe de sănătate, cu venitul net, etc. de câte ori este nevoie 

10.  Intocmirea formularelor, efectuarea circuitului tuturor documentelor legate de concediile de odihnă 

 

 

 

2.5.3 Activitatea financiar-contabilǎ 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I  

 

1.  Întocmirea documentelor de casa și de bancă pentru toate operațiunile financiare desfășurate în cadrul 

instituției : salarii, burse, asistență socială, naveta efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, depunerea și 

ridicarea numerarului de la bancă, întocmirea statelor de plată și efectuarea viramentului bancar.    

2.  Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea sintetică și analitică, întocmirea fișelor de cont, a 

balanțelor de verificare sintetice și analitice. 

3.  Realizarea operațiunilor legate de școala de șoferi: întocmirea contractelor, facturarea și încasarea taxelor 

de școlarizare și sponsorizare pentru elevii școlii de șoferi, conducerea evidenței pe elevi.    

4.  Efectuarea lunară a operațiunilor de închidere de lună, verificarea statelor de salarii și a centralizatorului, 

întocmirea ordonanțărilor și a ordinelor de plată, virarea contribuțiilor și prezentarea lunară la control 

salarii. Întocmirea, verificarea și depunerea la Casa de Asigurări  de Sănătate a decontului pentru 

recuperarea concediilor medicale. 

5.  Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului instituției de învățământ, inventariereia tuturor elementelor 

de activ și de pasiv din balanța de verificare, deplasarea pe teren pentru inventarierea gestiunilor în școli, 

la ateliere, la cabinetul medical, la catedre. 

6.  Întocmirea proiectului de buget și a bugetului pe anul 2020 pe articole, alienate, surse; fundamentarea 
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acestuia și transmiterea la Primăria Cluj-Napoca.  

7.  Pregătirea documentelor și întocmirea situațiilor solocitate de auditul din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. 

8.  Întocmirea situațiilor solicitate de Primăria Cluj-Napoca în cursul semestrului I: rectificări de buget, 

situația lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe venituri proprii, cereri pentru 

deschiderea de credite bugetare pentru venituri proprii, situația privind bursele, situaía privind 

regularizarea sumelor cu bugetul de stat la sfârșitul anului financiar, solicitări de deschidere de credite 

pentru luna ianuarie 2020 și trimestrul I, situația privind excedentul la venituri la sfârșitul anului financiar 

2019. 

9.  Întocmirea situațiilor solicitate de ISJ Cluj:situația privind execuția bugetară la titlul 10 aferentă perioadei 

ianuarie-septembrie 2019, necesarul lunar de credite pentru salarii, bursa profesională, bani de liceu, 

bursa elevi străini proiectul de buget pentru anul 2020 pe sursa buget de stat.  

10.  Întocmirea situațiilor financiare lunare și depunerea în sistemul național de raportare ForExeBug-CAB   

pe cele 2 surse de finanțare buget local și buget de stat; închiderea anului precedent și deschiderea anului 

curent în aplicație . 

11.  Întocmirea situațiilor financiare trimestriale pe surse de finanțare, respective buget local, buget de stat și 

transmiterea la ordonatorul de credite ierarhic superior. 

12.  Primirea, verificarea și vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor justificative, întocmirea, 

verificarea și prezentarea oricăror altor situații cu caracter financiar contabil și economic solicitate de 

conducerea instituției.   

 

Nr. burse, pe categorii (se raportează sub formă de tabel) 

Ȋn sem I al anului şcolar 2019-2020, de la bugetul de stat au fost achitate  potrivit programelor de 

finanțare aprobate, abonamente elevi, cadre didactice şi burse, după cum urmează: 

Nr. 

crt.  

Tip abonamente/burse Număr 

abonamente/burse 

Suma plătită 

/cuantum (în lei) 

Sursa de 

finanţare 

1 Bani de liceu 4         2.312 Bugetul de stat 

2 Bursa profesională 213     105.433 Bugetul de stat 

3 Burse elevi R. Moldova 5         5.755 Bugetul de stat 

4 Burse sociale 75       22.425 Bugetul local 

5 Burse de merit 16         5.296 Bugetul local 

6 Burse de studiu 4         1.124  Bugetul local 

7 Abonamente elevi 

navetiști 

60       20.802 Bugetul de stat 

8 Abonamente cadre 

didactice 

5            875 Bugetul local 
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Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei 

materiale (sem. I, an şcolar 2019-2020) 

Au fost efectuate achiziții şi investiţii de la bugetul  local, potrivit bugetului aprobat, 

planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:  

 Au fost achiziționate de la bugetul local 10 laptop-uri HP 250 G7 15.6 în valoare de 

17.992,80 lei și 10 buc. mouse în valoare de 488 lei 

 S-a achiziționat lenjerie de pat-20 bucăți pentru căminul de elevi toate în valoare de 

2.000 lei 

 Au fost achiziționate pentru întreținere cazmale, lopeți, sape, lopeți de zăpadă în 

valoare de 467 lei 

 Au fost achiziționate următoarele materiale: membrană bituminoasă, amorsă, pastă 

bituminoasă în valoare de 1.315 lei pentru hidroizalație service auto 

 Au fost efectuate lucrări de reparații curente constând în: rașchetat și lăcuit parchet în 

săli de clasă, zugrăvit interior vestiare, hol și băi la sala de sport, zugrăvit băi și 

grupuri sanitare în internatul de elevi, refacere gard vecinătate cu Colegiul Tehnic 

Energetic și FSEGA, toate în valoare de 180.850 lei.                   

De la venituri proprii: 

 Manuale aflate la bibliotecă constând în:  Masurări electr. în curent continuu, 

Circuite electrice, Tehnologia lucr.mecanice,  Aparate electrice., Reprez. organelor 

de mașini,  toate în valoare de 550 lei 

 Mânere metalice pentru cămin în valoare de 465 lei . 

La școala de șoferi  

 Au fost achitate din veniturile școlii de șoferi: ITP remorcă, autoturism  în valoare de 

450 lei, asigurări RCA și de persoane 610 lei 

 Reparații auto CJ 17 CTT 2020 lei și CJ 18 CTT 6.998 lei 

 S-au achiziționat carburanți în valoare de 10.000 lei.   

 

Total încăsări venituri proprii: sem I, 2019-2020. Se va preciza sursa (închirieri, sponsorizări, 

cazări – cu realizarea unui tabel simplu, centralizator) 

Nr. 

crt. 

Încasări venituri proprii Valoare  (lei) 

1 Venituri din concesiuni și închirieri 23.570 

2 Venituri din fond cămin 6.660 

3 Venituri din cazări ocazionale 1.470 

4 Venituri din taxe parcare 3.100 
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5 Școlarizare școala de șoferi 4.360 

6 Venituri din acte studii 460 

7 Sponsorizare 8.100 

 

 

2.5.4. Activitatea compartimentului administrativ 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I  

 

1.  s-au eliberat și rearanjat obiectele din 10 săli de clase în  care urma să fie reparat parchetul existent ( 

rașchetat și lăcuit ) 

2.  s-au înlocuit tuburile arse de neon sau corpuri de neon ( după caz ) din săli de clase, coridoare, atelierul 

electric. 

3.  s-au efectuat lucrări de reparații la unul din pereții sălii 4B 

4.  s-au executat lucrări de reparații la hidroizolația de pe clădirea service-ului auto  

5.  s-a facut curățenie generală după lucrările de zugrăvit din cămin și sala de sport. 

6.  s-a introdus cablu pentru internet la sala de sport și sălile de clase 21A, 23A ,1B 

7.  s-a refăcut pervaz deteriorat (din exterior ) al sălii de la parter, clădirea A 

8.  s-a înlocuit  acoperișul deteriorat de la intrarea în căminul de elevi 

9.  s-au confecționat panouri pentru afișare diverse , în sala 11B 

10.  s-a asigurat în permanență curățenia în incinta școlii precum și în curtea interioară. 

11.  s-au curățat zilnic sălile de clase ( la încheierea programului elevilor ), coridoarele, băile. 

12.  s-au spălat hainele elevilor și ale studenților cazați în internatul școlar. 

13.  s-a asigurat zilnic curățenia în înternatul școlar ( camere, săli de meditații , sala de mese, oficii, băi, 

coridoare , casa scării ) 

14.  s-au rezolvat diverse  urgenţe apărute ( la instalaţiile electrice, sanitare)  

15.  s-a făcut curățenie generală în școli și în internat ; spălarea geamurilor, spălarea pardoselilor, a băncilor, a 

ușilor, a covoarelor. 

16.  s-a asigurat aprovizionarea magaziei de materiale a școlii (materiale de curățenie, materiale electrice, de 

instalatii sanitare, papetărie ). 

17.  s-a asigurat raportarea zilnică la ARR a orelor de conducere efectuate de elevii înscriși la școala de șoferi, 

s-au întocmit fișe de școlarizare (sau adeverințe pentru 6 ore suplimentare), la încheierea școlarizării. 
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3. Eficacitatea educațională 

3.1 Managementul procesului de predare - învățare – evaluare 

În perioada analizată întregul proces educaţional a fost susţinut de către cadre didactice calificate, majoritatea 

având gradul didactic II sau I. Şcoala dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor educative - 

cursuri teoretice şi practice. 

Aspecte pozitive / Dovezi 

 Proiectarea didactică respectă, la toate disciplinele, formatul impus şi programele şcolare în vigoare. 
Există planificări pe unităţi de învăţare care demonstrează, prin adnotările făcute, adaptarea 

conţinuturilor/metodelor la nivelul de pregătire al elevilor şi la particularităţile fiecărei clase 

(portofoliile cadrelor didactice, fişe de asistenţă la ore, rapoarte de verificare periodică ale 
portofoliilor cadrelor didactice). 

 Există cadre didactice, la fiecare arie curriculară care utilizează strategii si metode alternative, 

centrate pe elev, de predare, învăţare şi evaluare, dar şi materiale didactice corespunzătoare, „up-
datate” acestor cerinţe (rapoarte ale cadrelor didactice, fişe de asistare a lecţiilor, exemple de bune 

practici prezentate în CP - conform registrului de procese-verbale, fişe de lucru şi materiale suport 

sau fotografii făcute la lecţii). 

 În anul şcolar 2019-2020, toti elevii de la liceu şi şcola profesională au primit manuale gratuite 
(necesarul de manuale pe discipline, statistici de evidenţă ale diriginţilor cu distribuirea şi preluarea 

manualelor, rapoarte ale comisiei pentru manuale şcolare). 

  Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale / de progres / sumative de către majoritatea cadrele 
didactice. Rezultatele acestor teste au fost analizate în şedinţele comisiilor metodice, în CP, în CA şi 

la şedinţele cu părinţii pe clase (rapoarte şi portofolii ale cadrelor didactice, rapoarte ale 

responsabililor comisiilor metodice, ale responsabilului CEAC, procese verbale ale comisiilor 

metodice, ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale CEAC, CP şi CA, planuri de îmbunătăţire la nivel de 
catedre şi la nivel de untate şcolară). 

 Pentru evaluarea formativă şi sumativă s-au folosit atât instrumente tradiţionale cât şi alternative: 

proiectul, portofoliul elevilor, eseul, referatul, jurnalul, studiul de caz, postere, etc., imprimate sau în 
format digital, ppt-uri, etc 

 De la începutul lunii octombrie 2019, s-au organizat pregătiri suplimentare pentru pregătirea 

examenului de bacalaureat (atât pentru elevii claselor a XII-a, cât şi pentru elevii claselor a XI-a) sau 
pentru performanţă la olimpiade şi diferite tipuri de concursuri şcolare sau extraşcolare. Programele 

de pregătire a examenului de bacalaureat sunt evaluate şi revizuite periodic şi aduse la cunoştinţa 

părinţilor/aparţinătorilor legali interesaţi. (Rapoarte ale cadrelor didactice, liste de prezenţă ale 

elevilor, diplome ale elevilor la olimpiade şi concursuri, planuri de îmbunătăţire a rezultatelor 
şcolare, analize şi planuri de îmbunătăţire a rezultatelor la bacalaureat, orare de pregătire avizate de 

director, registre de procese-verbale ale CP, CA şi ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, procese-

verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase). 
 Profesorii  folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica 

discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată valorifica potenţialul, cunoştinţele şi experienţa de viaţă 

de care dispun. S-au utilizat strategii de lucru diferenţiate, în funcţie de nevoile diferite ale elevilor. 
Existǎ cadre didactice care monitorizează temele elevilor, verifică sistematic caietele şi portofoliile 

acestora, utilizează catalogul personal pentru cuantificarea corectă a evoluţiei elevilor şi păstrează pe 

tot parcursul anului şcolar lucrările scrise ale acestora. (Fişe de asistare a lecţiilor, cataloagele 

personale ale profesorilor, lucrările scrise ale elevilor). 
 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu părinţii, cu 

ceilalţi membri ai personalului şi cu echipa managerială (Fişe de asistare a lecţiilor, procese-verbale 

ale întâlnirilor cu părinţii, fişele de autoevaluare şi rapoartele cadrelor didactice, registrul de procese 
verbale al CP şi CA, rapoarte de evaluare externă, procese-verbale ale Consiliului Elevilor).  

 Implicarea elevilor într-o gamǎ variată de proiecte şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

pentru stimularea motivaţiei intrinseci pentru învăţare şi dezvoltare personală, dar şi pentru 

îmbunătăţirea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare. (rapoarte ale responsabililor de proiecte, ale 
coordonatorului de proiecte şi programe eductive, planificarea anuală a proiectelor şi activităţilor 

educative ale Consiliului elevilor, rezultate la concursuri, CAEJ Cluj, CAERI, fotografii - expoziţii 

cu produse ale elevilor, registrul de procese-vebale al Lectoratului cu părinţii pe şcoală, al CP şi CA, 
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reviste ale elevilor, site-ul şcolii, articole în presă). 

 Reprezentantul elevilor în CA transmite şi susţine aprecierea elevilor la adresa actului educaţional, 

sugestii şi propuneri de îmbunătăţire, care se regăsesc în acţiuni proiectate în documentele 
manageriale ale şcolii (Registrele de procese-verbale ale Consiliului elevilor, ale CA, Planul 

managerial, rezultate ale unor chestionare adresate elevilor). 

 Elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii 

despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile de învăţare. 
(Rapoarte de analiză a testelor iniţiale, de progres, finale, pe baza criteriilor de evaluare stabilite 

împreună cu elevii, procesele verbale ale comisiei privind discutarea rezultatelor testelor, grafice de 

progres, rapoarte de urmărire a notării ritmice, catalogul profesorului, orarul pregătirilor 
suplimentare şi a al consultaţiilor). 

 La unele discipline, elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea 

formativă şi feed-back-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea 
progresului elevilor. (Grafice de progres,  grafice comparative, evidenţa notelor parţiale înregistrate 

în  cataloagele personale ale profesorilor, teste de autoevaluare, portofoliile elevilor, cataloage, 

revizuirea planificărilor în funcţie de rezultatele obţinute). 

 Elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare, sunt îndrumaţi 
pentru a-şi identifica şi dezvolta propriile puncte tari şi pentru a-şi îmbunătăţi punctele slabe şi la 

mai multe discipline li se prezintă tehnici şi metode eficiente de învăţare (Proiecte cu termen de 

refacere, lista cu temele de proiecte la diferite discipline, lista cu temele de lucrări practice pentru 
examenele de certificare a competenţelor profesionale). 

 Elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 

finală să aibă loc şi sunt încurajaţi să se autoevalueze. (Grafice ale tematicii evaluărilor anuale afişate 

în unele săli de clasă, lucrări practice, teste, proiecte, portofolii, care conţin rubrica: “autoevaluare”, 
grile/bareme de evaluare). 

 Programele de învăţare urmează un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor (registre matricole, 

cataloage, bază de date, arhivă, documentele comisiei metodice şi ariei curriculare, rezultatele la 
concursuri şi olimpiade, portofolii ale elevilor şi ale cadrelor didactice). 

 Prezenţa elevilor de clasa a XI-a la pregătirile suplimentare de Bacalaureat (liste de prezenţă la 

română şi matematică). 

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Nu toate cadrele didactice au respectat termenul fixat de prezentare, pentru avizare, a planificărilor 

calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare (tabel cu monitorizarea datei de prezentare, pentru avizare 
a planificărilor). 

 Nu toate cadrele didactice respecră termenele fixate pentru verificarea notării ritmice a elevilor de către 

Comisia de urmărire a ritmicităţii notării. Astfel, acolo unde s-a identificat lipsa notelor sau note 

insuficiente s-au anunțat colegii respectivi, dar nu toți au remediat situația. La engleză notele au fost 
trecute în catalog la sfârșitul semestrului. 

 Notele mici sau medii pe clase nesatisfăcătoare la testele iniţiale, fapt care demonstrează o pregătire 

iniţială slabă şi un bagaj redus de cunoştinţe teoretice al elevilor, lipsa lecturii particulare şi a 
competenţelor de înţelegere a textului, deficienṭe ȋn comunicare, calcul ṣi scriere (rapoarte de analiză şi 

interpretare ale rezultatelor testelor iniţiale la nivel de cadre didactice, comisii metodice, responsabil 

CEAC, planuri de îmbunătăţire, procese verbale ale comisiilor metodice, ale CP şi CA). 
 Motivarea elevilor pentru învaţare şi dezvoltare personală (Rezultatele şcolare ale unor elevi) 

 Număr destul de mare de absenţe nemotivate la orele de curs şi participarea nu în totalitate a elevilor de 

clasa a XII-a, la pregătirile suplimentare ale examenului de bacalaureat). 

 Utilizarea insuficientă a  metodelor alternative de predare, învăţare şi evaluare şi a noilor tehnologii, 
care să  asigure o atmosferă dinamică in timpul orelor de curs, să capteze atenţia şi interesul elevilor şi 

care să utilizeze la maxim baza materială a scolii (Fişe de asistare a lecţiilor, rapoarte ale şefilor de 

catedre, numărul de ore de curs ţinut în service-ul auto al şcolii, rapoarte ale responsabilului cu 
formarea continuă privind impactul implementării cursurilor şi programelor de formare continuă urmate 

de cadrele didactice). 

 Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, în monitorizarea progresului elevilor şi în urmărirea frecvenţei 
acestora la şcoală şi la programele de învăţare remedială sau de pregătire a examenului de bacalaureat si 

de certificare a competenţelor profesionale. (Statistici cu numărul părinţilor plecaţi la muncă în 

străinătate, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, 
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portofoliul,  şi rapoartele lunare, semestriale şi anuale ale Comisiei de monitorizare, prevenire şi 

reducere a absenteismului, fişele lunare ale profesorilor diriginţi de înregistrare şi monitorizare  a 

evoluţiei elevilor raportaţi ca şi „cazuri speciale”, adrese, înregistrate şi avizate de director, ale 
profesorilor diriginţi către DGASPC, primării sau poliţii locale, numărul elevilor navetişti care nu sunt 

lăsaţi de către părinţi să locuiască în internatul de elevi al colegiului). 

 Situaţia materială precară a unor elevi şi numărul elevilor care lucrează pentru a-şi întreţine sau susţine 

familia. (Rapoarte ale profesorilor diriginţi, adeverinţe de încadrare în muncă, anchete sociale privind 
situaţia materială a familiilor unor elevi, raportul comisiei de acordare a burselor/programelor sociale, 

registrul de procese-verbale al internatului de elevi, rapoarte ale pedagogului şef privind numărul 

elevilor interni care participă la Programul „Clujul are suflet”, în special pentru masa caldă gratuită, 
oferită în fiecare zi). 

 

3.1.1. Oferta curriculară 

Raportul comisiei pentru curriculum - responsabil, prof. ing. Plaian Liana: 

 Elaborarea de noi  CDL-uri (curriculum în dezvoltare locală): 

 “ Organizarea ergonomică și norme de securitate și sănătate în atelierul de instruire practică”, 

clasa a IX-a liceu tehnologic,  domeniul pregătirii de bază: mecanică, specializarea: ”tehnician  

transporturi”, (Crețu Gabriel Mircea ,Stanciu Mircea, Loșonți Mircea); 

 ”Circuite și echipamente de electronică profesională”,clasa  a-XI-a liceu tehnologic, domeniul: 

electronică automatizări, specializarea ”tehnician  operator tehnică de calcul”, (Boancă Vasile);  

 „Autovehicule electrice în transportul public”, clasa a XI-a liceu tehnologic, domeniul  electric, 

”tehnician electrician electronist auto”, (Feștilă R); 

 „Aplicații ale roboților industriali”, clasa a XII-a liceu tehnologic, domeniul electronică 

automatizări, specializarea ”tehnician operator roboți industriali”(Ancău Dorina, Ganea Ioan); 

  „Legislație, contracte și documente de transport”, clasa a XII-a, liceu tehnologic, domeniul 

mecanică, specializarea ”tehnician transporturi”, (Crețu Gabriel Mircea, Stanciu Mircea, Loșonți 

Mircea)
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Alte activităţi ale comisiei pentru curriculum: 

 Prezentarea spre aprobare catre ISJ Cluj  a ofertei curriculare a școlii pe anul școlar 2019-2020; 

 Elaborarea subiectelor si examinarea elevilor care au sustinut examene de diferență  pentru elevii 

scolii profesionale și liceu. 

 Finalizarea examenelor de diferențe pentru elevii care provin din alte școli. 

 

3.1.2 Rezultatele învățării. Situația notelor la purtare. Statistici realizate de către 

informatician Călian George, pe baza statisticilor pe clase, întocmite de către profesorii 

diriginţi la sfârşitul semestrului I.
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Clasa Nivel 

Total elevi la 

inceputul 

anului 2019 - 

2020 

Numărul de 

elevi la 

sfîrșitul 

semestrului I 

Total 

elevi 

corigenți 

Numărul 

elevilor 

corigenți la 

1 disciplină 

Numărul 

elevilor 

corigenți 

la 2 

discipline 

Numărul 

elevilor 

corigenți la mai 

mult de 2 

discipline 

Număr 

elevi cu 

situația 

neîncheiată 

Număr 

elevi 

promovați 

Procent de 

promovabilitate 

IX A LICEU ZI 31 31 2 2 0 0 1 28 90,32% 

IX B LICEU ZI 29 29 8 4 2 2 0 21 72,41% 

X A LICEU ZI 25 25 3 2 1 0 2 20 80,00% 

X B LICEU ZI 28 28 13 6 5 2 2 13 50,00% 

XI A LICEU ZI 27 26 1 0 1 0 0 25 96,30% 

XI B LICEU ZI 23 23 1 0 1 0 0 22 95,65% 

XII A LICEU ZI 21 21 11 6 3 2 5 5 23,80% 

XII B LICEU ZI 18 18 6 3 2 1 3 9 50,00% 

XI M LICEU SERAL 25 25 0 0 0 0 0 0 - 

XII M LICEU SERAL 23 21 0 0 0 0 3 18 85,71% 

XIII M LICEU SERAL 19 19 1 1 0 0 10 8 42,10% 

XIII R LICEU SERAL 16 16 0 0 0 0 10 6 37,50% 

IX G PROFESIONAL 31 31 10 9 1 0 2 19 61,29% 

IX H PROFESIONAL 22 22 4 3 1 0 0 18 81,81% 

IX K PROFESIONAL 20 20 1 1 0 0 7 12 60,00% 

X G PROFESIONAL 21 21 7 7 0 0 0 14 66,66% 

X H PROFESIONAL 29 29 6 4 1 1 4 19 65,51% 

X K PROFESIONAL 20 20 1 0 1 0 12 7 35,00% 

XI G PROFESIONAL 22 22 0 0 0 0 6 16 72,72% 

XI H PROFESIONAL 25 25 1 1 0 0 4 20 80,00% 

XI K PROFESIONAL 23 23 0 0 0 0 9 14 60,86% 

P1 POSTLICEAL 31 26 0 0 0 0 5 21 80.76% 

P2 POSTILCEAL 15 15 0 0 0 0 0 12 80% 

Total pe şcoală 544 536 76 49 19 8 85 360 70.45% 
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Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului I 

Nr. elevi cu 

situația 

neînchiată sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a A 31   
 

  
 

31 3 28 90,32% 

Clasa a IX-a B 29   
 

  
 

29 8 21 72,41% 

clasa a IX-a 60 0 0 0 0 60 11 49 81,66% 

Clasa a X-a A 25     0 
 

25 5 20 80,00% 

Clasa a X-a B 28        28 14 14 50,00% 

clasa a X-a  53 0 0 0 0 53 19 34 64,15% 

Clasa a XI-a A 27     1   26 1 25 96,30% 

Clasa a XI-a B 23 
 

  
 

  23 1 22 95,65% 

clasa a XI-a 50 0 0 1 0 49 2 47 95,91% 

Clasa a XII-a A 21   
  

  21 16 5 23,80% 

Clasa a XII-a B 18         18 9 9 50,00% 

clasa a XII-a 39 0 0 0 0 39 25 14 35,90% 

 
      

    

TOTAL Liceu 202 0 0 1 0 201 57 144 71,64% 

 

Observație: Calculul procentului de promovabilitate s-a făcut ținând cont de mișcarea elevilor. 

Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul semestrului I 
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Statistici promovabilitate - Şcoala profesională 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului I 

Nr. elevi cu 

situația 

neînchiată sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a G 31     31 12 19 61,29% 

Clasa a IX-a H 22     22 4 18 81,81% 

Clasa a IX-a K 20     20 8 12 60,00% 

clasa a IX-a 73 0 0 0 0 73 24 49 67,12% 

Clasa a X-a G 21     21 7 14 66,66% 

Clasa a X-a H 29     29 10 19 65,51% 

Clasa a X-a K 20     20 13 7 35,00% 

clasa a X-a  70 0 0 0 0 70 30 40 57,14% 

Clasa a XI-a G 22     22 6 16 72,72% 

Clasa a XI-a H 25     25 5 20 80,00% 

Clasa a XI-a K 23     23 9 14 60,86% 

clasa a XI-a 70 0 0 0 0 70 20 50 71,42% 

 
      

    

TOTAL 

Profesională 
213 0 0 0 0 213 

74 139 
65,25% 
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Statistici promovabilitate – Liceu seral 
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Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului I 

Nr. elevi cu 

situația 

neînchiată sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

Clasa a XII-a M 23   2  21 3 18 85,71% 

Clasa a XII-a 23 0 0 2 0 21 3 18 85,71% 

Clasa a XIII-a M 19     19 11 8 42,10% 

Clasa a XIII-a R 16     16 10 6 37,50% 

Clasa a XIII-a 35 0 0 0 0 35 21 14 40,00% 

 
      

    

TOTAL Liceu 

Seral 
58 0 0 2 0 56 24 32 57,14% 

   

Clasa XI-a M seral (25 elevi) încep cursurile din semestrul II (13 Ianuarie) 
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului 

I 

Nr. elevi 

cu situația 

neînchiată 

sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

P 1 AP 32   
 

2 4 26 5 21 80.75% 

P 2 AP 15   
 

0 0 15   12        80.00% 

P AP 47 
  

2 4 41 5 33 80.48% 

 
         

TOTAL Școală 
Postliceală 

47 
  

2 4 41 5 33 80.48% 
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Clasa Nivel 

Elevi cu media 

la purtare între 

7 - 9 

Elevi cu 

media la 

purtare < 7  

Elevi cu 

media la 

purtare 10  

Numărul 

elevilor 

sancționați 

disciplinar 

Medii semestriale-promovați între 

500 – 699 700 – 899 900 – 10 

IX A LICEU ZI 1 0 30 0 1 25 2 

IX B LICEU ZI 6 0 23 4 1 19 1 

X A LICEU ZI 1 3 21 0 1 18 1 

X B LICEU ZI 10 2 16 6 2 11 0 

XI A LICEU ZI 3 0 23 0 1 22 2 

XI B LICEU ZI 3 0 20 0 0 20 2 

XII A LICEU ZI 13 0 8 7 0 4 1 

XII B LICEU ZI 9 3 6 0 1 8 0 

XII M LICEU SERAL 10 0 11 0 8 10 0 

XIII R LICEU SERAL 7 6 3 0 3 3 0 

XIII M LICEU SERAL 8 0 11 0 1 7 0 

IX G PROFESIONAL 2 1 28 2 0 19 0 

IX H PROFESIONAL 3 1 18 0 0 18 0 

IX K PROFESIONAL 9 2 9 4 4 7 1 

X G PROFESIONAL 13 1 7 5 3 11 0 

X H PROFESIONAL 10 14 5 11 9 10 0 

X K PROFESIONAL 5 7 8 0 0 4 3 

XI G PROFESIONAL 5 6 11 0 3 13 0 

XI H PROFESIONAL 4 6 15 1 8 12 0 

XI K PROFESIONAL 6 10 7 0 5 9 0 

P1 POSTLICEAL 0 3 12 0 0 9 3 

P2 POSTILCEAL 5 11 10 0 2 13 6 

Total pe şcoală 133 86 302 40 53 272 22 
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Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor 

de şcoală postliceală 

Raport Atestate certificări profesionale nivel 5 

Nivel calificare 
Denumire 

calificare 

Nr. 

elevi la 

început 

de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi 

2019 

Atestat 

profesional 

NIVEL 5- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 5 -

admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 

2019 

Procent 

promovare 

prin 

raportare la 

numărul de 

elevi înscrişi 

la atestat 

2020 

NIVEL 5 

Tehnician 

transporturi 

auto interne 

și 

internaționale 

15 12 12 11 91,66% 

 

 

91,66 % 
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3.1.3. Frecvența elevilor 

Raportul Comisiei de monitorizare, prevenire și combatere a absenteismului – responsabil 

prof. ing. Ioan GANEA 

Situația absențelor pe sem. I, an școlar 2019-2020 

Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de an 

scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

Nivel liceal 

IXA 31 47 1.52 681 21.97 

IXB 29 151 5.21 640 22.07 

XA 25 444 17.76 1137 45.48 

XB 28 1178 42.07 2433 86.89 

XIA 27 352 13.04 1075 39.81 

XIB 23 164 7.13 935 40.65 

XIIA 21 428 20.38 1202 57.24 

XIIB 18 652 36.22 1784 99.11 

XIMs 24 Incep cursurile in semestrul II 

XIIRs      

XIIMs 23 571 24.83 2602 113.13 

XIIIRs 16 1027 64.19 1949 121.81 

XIIIMs 19 208 10.95 1881 99.00 

Nivel profesional 

IXG 31 438 14.13 1518 48.97 

IXH 22 320 14.55 799 36.32 

IXK 20 611 30.55 1700 85.00 

XG 21 342 16.29 870 41.43 

XH 29 1293 44.59 2071 71.41 

XK 20 891 44.55 1573 78.65 

XIG 22 1194 54.27 1695 77.05 

XIH 25 1144 45.76 1616 64.64 

XIK 23 491 21.35 1134 49.30 
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Nivel postliceal 

P1T 32 753 23.53 1207 37.71 

P2Ap 15 327 21.80 759 50.60 

 

Clasamentul claselor după numărul total de absențe/elev pe sem. I, an școlar 2019-2020 

 

Nr. crt. Clasa 
Nr. elevi la inceput de an 

scolar 
Total absente Total absente/elev 

1 IXA 31 681 21.97 

2 IXB 29 640 22.07 

3 IXH 22 799 36.32 

4 P1T 32 1207 37.71 

5 XIA 27 1075 39.81 

6 XIB 23 935 40.65 

7 XG 21 870 41.43 

8 XA 25 1137 45.48 

9 IXG 31 1518 48.97 

10 XIK 23 1134 49.30 

11 P2Ap 15 759 50.60 

12 XIIA 21 1202 57.24 

13 XIH 25 1616 64.64 

14 XH 29 2071 71.41 

15 XIG 22 1695 77.05 

16 XK 20 1573 78.65 

17 IXK 20 1700 85.00 

18 XB 28 2433 86.89 

19 XIIIMs 19 1881 99.00 

20 XIIB 18 1784 99.11 

21 XIIMs 23 2602 113.13 

22 XIIIRs 16 1949 121.81 

Total 544 31261 57,57 
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Clasele cu cele mai puține absențe/elev pe sem. I, an școlar 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de 

an scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 IXA 31 47 1.52 681 21.97 

2 IXB 29 151 5.21 640 22.07 

3 IXH 22 320 14.55 799 36.32 

 

Clasele cu cele mai multe absențe/elev  pe sem. I, an școlar 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de 

an scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 XIIB 18 652 36.22 1784 99.11 

2 XIIMs 23 571 24.83 2602 113.13 

3 XIIIRs 16 1027 64.19 1949 121.81 

 

Clasamentul claselor după numărul de absențe nemotivate/ elev  pe sem. I, an școlar 

2019-2020 

 

Nr. crt. Clasa 
Nr. elevi la inceput de an 

scolar 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

1 IXA 31 47 1.52 

2 IXB 29 151 5.21 

3 XIB 23 164 7.13 

4 XIIIMs 19 208 10.95 

5 XIA 27 352 13.04 

6 IXG 31 438 14.13 

7 IXH 22 320 14.55 

8 XG 21 342 16.29 

9 XA 25 444 17.76 

10 XIIA 21 428 20.38 

11 XIK 23 491 21.35 
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12 P2Ap 15 327 21.80 

13 P1T 32 753 23.53 

14 XIIMs 23 571 24.83 

15 IXK 20 611 30.55 

16 XIIB 18 652 36.22 

17 XB 28 1178 42.07 

18 XK 20 891 44.55 

19 XH 29 1293 44.59 

20 XIH 25 1144 45.76 

21 XIG 22 1194 54.27 

22 XIIIRs 16 1027 64.19 

Total 544 13026 23,99 

 

Clasele cu cele mai puține absențe nemotivate/elev pe sem. I, an școlar 2019 - 2020 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de 

an scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 IXA 31 47 1.52 681 21.97 

2 IXB 29 151 5.21 640 22.07 

3 XIB 23 164 7.13 935 40.65 

 

 

 

Clasele cu cele mai multe absențe/elev  pe sem. I, an școlar 2019 - 2020 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de 

an scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 XIH 25 1144 45.76 1616 64.64 

2 XIG 22 1194 54.27 1695 77.05 

3 XIIIRs 16 1027 64.19 1949 121.81 
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Raport comparativ după numărul total de absențe pe sem. I din anii școlari 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

 

AN 

ȘCOLAR 

ABSENȚE 

TOTAL 

ABSENȚE 

TOTAL/ELEV 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE/ELEV 2014-2015 25121 51.16 9897 20.16 

2015-2016 19851 39 7568 14.86 

2016-2017 25996 52.62 11303 22.2 

2017-2018 27327 55,31 12803 25,91 

2018-2019 37279 67,78 15907 28,92 

2019-2020 31261 57,57 13026 21,80 

 

3.1.4. Prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

școlar responsabil comisie, prof. Osvath Boros Peter 

Consideraţii privind aplicarea Regulamentului comisiei la nivelul şcolii 

Sunt îndeplinite obiectivele incluse în Regulamentul de ordine interioară și Planul operativ privind siguranța 

în unitate. 

Când au fost convocaţi, membrii comisiei s-au întâlnit, lunea, în intervalul orar: 11.10-12.00, ori de câte ori 

au fost solicitaţi. Fiecare întâlnire a comisiei este consemnată în registrul de procese verbale. 

Consideraţii privind aspectul preventiv al activităţii comisiei  

Comisia desfășoară activități de informare, prevenire și combatere a violenței. 

 

Tabel centralizator pentru sem. I / anul şcolar 2019-2020 

Nr. 

crt

.  

Nume şi 

prenume elev 

convocat la 

comisie 

Clasa Categorie act 

de violenţă 

(conform 

anexei) 

Tipul de 

violenţă 

(conform 

anexei) 

Data la 

care s-a 

produs 

incidentul 

Data 

întrunirii 

comisiei 

Sancţiunea 

propusă 

Observaţii 

  Revnic Horațiu 10H Comportament 

neadecvat 

 09/09/19 16.09.2019 Mustrare 

scrisă 

5p 

  Kita Geza 10H Comportament 

neadecvat 

 09/09/19 16.09.2019 Mustrare 

scrisă 

2p 

  Fărcaș Robert 9H Comportament 

neadecvat 

 26.09.2019 07.10.2019 Observație 

individuală 

2p 

  Janko 

Szabolcs-Lehel 

9H Comportament 

neadecvat 

 26.09.2019 07.10.2019 Observație 

individuală 

2p 

  Jasko Hunor 9H 1 8 26.09.2019 07.10.2019 Mustrare 

scrisă 

3p 

  Lăpăzan 

Cristian 

9G Comportament 

neadecvat 

 15.10.2019 21.10.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 
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  Binetti 

Cristian 

9G Comportament 

neadecvat 

 15.10.2019 21.10.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 

  Crăciun 

Mircea 

9B Comportament 

neadecvat 

 24.10.2019 28.10.2019 Mustrare 

scrisă 

3p 

  Bereczki Raul 9B 1 8 22.10.2019 28.10.2019 Mustrare 

scrisă 

2p 

  Chiș Ionuț 9B Comportament 

neadecvat 

 31.10.2019 04.11.2019 Observație 

individuală 

2p 

  Abrudan Călin 9B Comportament 

neadecvat 

 31.10.2019 04.11.2019 Observație 

individuală 

2p 

  Cristea 

Marian-Dan 

9B Comportament 

neadecvat 

 31.10.2019 04.11.2019  3p 

  Illyefalvi Pal 11K 1 8 30.10.2019 04.11.2019 Mustrare 

scrisă 

5p 

  Csakany 

Csaba 

11K 1 8 30.10.2019 04.11.2019 Mustrare 

scrisă 

8p 

  Antal Ioan 11K Comportament 

neadecvat 

 30.10.2019 04.11.2019 Mustrare 

scrisă 

4p 

  Jinan Peter 10H 1 8 29.10.2019 04.11.2019 Observație 

individuală 

3p 

  Husar David 10H 1 8 29.10.2019 04.11.2019 Observație 

individuală 

3p 

  Gergely 

Sandor 

9K Comportament 

neadecvat 

 06/11/19 11.11.2019 Observație 

individuală 

2p 

  Cămărășan 

Daniel 

11H 1 8 12/11/19 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

2p 

  Nergheș 

Cătălin 

10H Comportament 

neadecvat 

 21.11.2019 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

4p 

  Deji Sergiu 10H Comportament 

neadecvat 

 21.11.2019 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

4p 

  Morea Raul 10H Comportament 

neadecvat 

 21.11.2019 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

4p 

  Șom Gabriel 10G Comportament 

neadecvat 

 06/11/19 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 

  Ciurtea 

Sebastian 

10G Comportament 

neadecvat 

 06/11/19 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 
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 Activităţi şi impact 

 Dificultăţi întâmpinate 

Familiile elevilor care săvârșesc abateri nu întotdeauna colaborează cu comisia. 

 Sugestii şi propuneri legate de activitatea comisiei 

O mai promptă sesizare a abaterilor, informarea diriginților, comunicarea imediată a 

propunerilor de sancționare. 

 Situaţie comparativă faţă de semestrul I al anului şcolar anterior 

 

Activităţi 2018-2019 

sem. I 

2019-2020 

sem. I 

Numărul de intâlniri ale comisiei de disciplină 4 8 

  Iancu Marian 10G Comportament 

neadecvat 

 06/11/19 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 

  Mândrușca 

David 

10G Comportament 

neadecvat 

 06/11/19 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 

  Mariș Cătălin 10G Comportament 

neadecvat 

 06/11/19 25.11.2019 Mustrare 

scrisă 

6p 

  Cioban 

Marius-

Sebastian 

10B Comportament 

neadecvat 

 12/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

2p 

  Moldovan 

Daniel 

9G Comportament 

neadecvat 

 11/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

 

  Lăpăzan 

Cristian 

9G Comportament 

neadecvat 

 11/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

 

  Saba Edmund 9G Comportament 

neadecvat 

 11/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

 

  Oltean Gavril 9G Comportament 

neadecvat 

 11/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

 

  Orzac 

Sebastian 

10H Comportament 

neadecvat 

 09/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

5p 

  Revnic Horațiu 10H Comportament 

neadecvat 

 09/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

5p 

  Mic Alexandru 10H Comportament 

neadecvat 

 09/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

5p 

  Cociș Nicolae 10H Comportament 

neadecvat 

 09/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

5p 

  Bala Ioan-

Raymon 

10K Comportament 

neadecvat 

 09/12/19 16.12.2019 Observație 

individuală 

2p 
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Elevi aduşi in fata comisiei din care  11 35 

                        - pentru comportament neadecvat 7 28 

                       - pentru violenţe verbale şi fizice 4 7 

                       - pentru absenţe nemotivate 0 0 

Total elevi aduşi în faţa comisiei 11 35 

 

3.1.5 Situații speciale (abandon, exmatriculări) 

Abandon: nu sunt situații 

Risc abandon: cazurile speciale absenteism: 18 elevi 

Retrași: 2 elevi 
Exmatriculări: 3 elevi
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3.2 Managementul performanței 

Rezultate ale elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 

 

  

Nr. 

crt. 

Concursul Faza/Etapa/ 

Secțiunea 

Numele elevilor 

câștigători 

Clasa Premiul/ Locul Profesor coordonator 

1 La ville de demain regională Grecu Vadim IX A II Nistor Adela 

2 La ville de demain  Muntean Andrei A XI-a A III Țîrc Ștefania 

3 La ville de demain  Muntean Andrei A XI-a A Mențiune Țîrc Ștefania 

4 Colind la Poarta Raiului  locală Grup de colindători  I Țîrc Ștefania 

Chita Simona Monica 

 

 

3.3 Managementul carierei 

3.3.1 Formarea continuă a personalului didactic – raport întocmit de RFC, prof. Hudrea Floare 

Activităṭi ale comisiei / responsabilului cu formarea continua: 

Prelucrarea Metodologiei de perfecţionare prin grade didactice 

Informări cu privire la programul de perfecţionare periodică la 5 ani şi înscrierea cadrelor didactice la cursuri 
Afişarea informaţiilor la Panoul formare continuă 

Evidenţa cadrelor didactice care au participat la cursuri de perfecţionare şi care sunt înscrişi la grade didactice. Acțiuni în scopul urmăririi impactului produs de 

programele de formare 
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Întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiei 

Informări cu privire la Ghidul de înscriere online la programele de formare din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic pentru anul şcolar 2019 – 2020 

Realizarea unui acord de parteneriat  între CTTT şi CCD  
Realizarea unei situaţii pentru ISJCJ, referitoare la nr. de credite obţinute de  fiecare cadru didactic în cincinalul în care se află  

Participarea la activitatea metodică “Managementul formării continue cu responsabilii cu dezvoltarea profesională” din zona Cluj Napoca, organizată de CCD 

 

Cursuri de formare ale cadrelor didactice: 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Nume şi 

prenume cadru 

didactic 

Numele cursului/ 

programului de 

formare 

Tipul 

perfecţionării, 

specializării, 

activităţii susţinute 

Organizator Perioada 

Seria si 

numarul 

certificatului 

 

Nr.credite  

profesionale 

transferabile 

 

Nr. 

ore 

Nota 

obţinută/ 

Calificativ 

 

 

Obs. 

1.  Stanciu Micea 
Cadrul normativ 

privind organizarea 

procesului de 

invatamant in Anul 

Scolar 2019-2020 

PERFECTIONARE 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

„AUREL 

VLAICU” CLUJ-

NAPOCA 

21.10.2019      

2.  Tesa Laura 

Apprendre le francais 

en chancons, le plaisir 

et efficacité  

RENCONTRE 

VIRTUELLE FLE 

EDITIONS 

MAISON DES 

LANGUES, 

PARIS, FRANCE 

27 novembre 

2019 
  1  Curs On-line 

3.  Apostol Călin (MIRND) 

Managementul integrat 

al resurselor naturale şi 

al deşeurilor 

MASTERAT UTCN 2018-2020    9,83 

Bursă 

științifică 

academică 

4.  Sturza Ionel 
Diagnosticarea inject. 

Piezo common rail 

bosch 

ACADEMIA  \AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   
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5.  Sturza Ionel 
Diagnosticarea 

filtrrelor de particole 

disel DFP/FAP 

ACADEMIA  \AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   

6.  Sturza Ionel 
Constructia,functionare

a si intretinerea cutiilor 

de viteze automate DSG 

ACADEMIA  \AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   

7.  Sturza Ionel 
Constructia,functionare

a si intretinerea 

sistemelor de suspensie 

ACADEMIA  \AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   

8.  Micle Sorin Educatie sociala-
curriculum si 

competente 

Program de formare 
Casa corpului 

didactic-cluj 
1.11-6.12.2019 

Nr.455/16/06.

12.2019 
15 60 F.bine  

9.  Țîrc Ștefania 

Literație și gândire 

critică pentru învățare 

seminar internațional 

Asociația 

,,Lectura și 

scrierea pentru 

dezvoltarea 

gândirii critice” 

21 septembrie 

2019 
- - 9   

10.  Nistor Adela Metode Learning by 

doing de predare în 

programele de educație 

antreprenorială 

specializare 

Junior 

Achievement 

Romania 

21.10. 

2019 

  2   

11.  Hatfaludy 

Agneta-

Anamaria 

”Adaptarea strategiilor 

educaționale-factor 

esențial de reducere a 

absenteismului și 

prevenirea fenomenului 

de părăsire timpurie a 

școlii” 

PSIHOLOGIE, 

PEDAGOGIE, 

METODICĂ, 

1. FACTORII DE 

ABANDON ȘCOLAR 

2. TIPUL DE 

PROFESOR BUN. 

3.CLASA CARE 

ÎNVAȚĂ. 

CCD-CLUJ. 
Sept-Nov.. 

2019 

La cabinet, în 

portofoliu. 
15 60 admis  
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4.ȘCOALA 

PĂRINȚILOR. 

12.  Gereb Elisabeta 

Masterat -2015 

METODE 

ALTERNATIVE 
UBB       

13.  Corpodean 

Simona 
Construcția, 
funcționarea și 

întreținerea cutiilor de 

viteze automate DSG 

Specializare 

Asociația 

Specialiștilor 

Auto din 

România în 

parteneriat cu 

Garage Training 

2.11.2019 - - - - 
Diplomă de 

participare 

14.  Corpodean 

Simona 
Construcția, 

funcționarea și 

întreținerea sistemelor 

de suspensii 

Specializare 

Asociația 

Specialiștilor 

Auto din 

România în 

parteneriat cu 

Garage Training 

2.11.2019 - - - - 
Diplomă de 

participare 

15.  Corpodean 

Simona 

Diagnosticarea filtrelor 

de particule Diesel 

DFP/FAP 

Specializare 

Asociația 

Specialiștilor 

Auto din 

România în 

parteneriat cu 

Garage Training 

2.11.2019 - - - - 
Diplomă de 

participare 

16.  Chita Simona Conversie Profesională 

Istorie 

Istorie UBB  2018/2020      

17.  Chita Simona 
Metode learning by 

doing  

Educație 

antreprenorială 

JUNIOR 

ACHIEVMENT 

Noiembrie 

2019 
  2   
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Participări ale cadrelor didactice la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane  
 

Nr. 

Crt. 

Sesiunea de comunicări, 

conferinţa, simpozionul 

Nivel (local, 

judeţean, naţional, 

internaţional) 

Participant cu 

lucrare/articol 

sau 

Audient 

Titlul articolului/lucrării Autor sau 

coautor 

Publicaţie cu ISSN/ISBN 

(titlu volum, CD, revistă) 

1.  Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences 

and                                     

Arts SGEM, 3-9 Septembrie 

2014,                                   

Albena, Bulgaria 

 

 

 

 

INTERNAȚIONAL 

 

 

 

LUCRARE 

ȘTIINȚIFICĂ 

 

“Eurovision – a competition of 

marketing campaigns”, 

International  

 

 

 

 

    AUTOR 

Apostol Călin 

 

 

IS BN 978-619-7105-30-8, F92 

Tehnology Ltd., 

2.  

SUPER TEACH 

CLUJ-NAPOCA, 

3.NOV, 2019 

Seminar-Colocviu Educația juridică în școli. 

 

Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 

3.  

SUPER TEACH 

CLUJ-NAPOCA, 

3.NOV, 2019 

Masa rotundă Fermitate cu empatie. Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Ziar, Protv, Facebook, 
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Agneta 

4.  

SUPER TEACH 

CLUJ-NAPOCA, 

1.NOV, 2019 

Masa rotundă Gestionarea controverselor în 

școli. 

Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 

5.  Conferința Națională 

Multidisciplinară "Profesorul 

Ion D. Lăzărescu, Fondatorul 

Școii Românești de Teoria 

Așchierii" 

Național Participant cu 

lucrare 

Cercetarea sistemului de retractare 

a acoperișului la Mercedes E Class 

Coautor  

Corpodean 

Simona 

ISBN 978-606-037-064-2 

6.  Volumul de poezii Tanerőtlen 

lansat la Targul International 

de  Carti Targu-Mures in 

noiembrie 2019 

international  Tanerőtlen-volum de poezii despre 

cariera si viata dascalilor- 

Székely Katalin ISBN 978-973-165-223-8 

Editura Koinónia Cluj-Napoca 

7.  

Conferința Geographia 

Napocensis 

international lucrare ETNOGRAFIA ȘI FOLCLORUL 

– ROLUL LOR ÎN PĂSTRAREA 

IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI 

 

Autor 

Chita Simona 

 

8.  Conferința Super Teach național audient  Chita Simona  

 

Alte publicaţii ale cadrelor didactice: 
 
 

Sesiunea de comunicări, 
Nivel (local, 

judeţean, naţional, 

Participant cu Titlul articolului/lucrării Autor sau Publicaţie cu ISSN/ISBN 
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Nr. 

Crt. 

conferinţa, simpozionul internaţional) lucrare/articol 

sau 

Audient 

coautor (titlu volum, CD, revistă) 

1.  Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences 

and                                     

Arts SGEM, 3-9 Septembrie 

2014,                                   

Albena, Bulgaria 

 

 

 

 

INTERNAȚIONAL 

 

 

 

LUCRARE 

ȘTIINȚIFICĂ 

 

“Eurovision – a competition of 

marketing campaigns”, 

International  

 

 

 

 

    AUTOR 

Apostol Călin 

 

 

IS BN 978-619-7105-30-8, F92 

Tehnology Ltd., 

2.  

SUPER TEACH 

CLUJ-NAPOCA, 

3.NOV, 2019 

Seminar-Colocviu Educația juridică în școli. 

 

Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 

3.  

SUPER TEACH 

CLUJ-NAPOCA, 

3.NOV, 2019 

Masa rotundă Fermitate cu empatie. Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 

4.  SUPER TEACH CLUJ-NAPOCA, Masa rotundă Gestionarea controverselor în Audient Ziar, Protv, Facebook, 
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1.NOV, 2019 școli. Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

5.  Conferința Națională 

Multidisciplinară "Profesorul 

Ion D. Lăzărescu, Fondatorul 

Școii Românești de Teoria 

Așchierii" 

național Participant cu 

lucrare 

Cercetarea sistemului de retractare 

a acoperișului la Mercedes E Class 

Coautor  

Corpodean 

Simona 

ISBN 978-606-037-064-2 

6.  Volumul de poezii Tanerőtlen 

lansat la Targul International 

de  Carti Targu-Mures in 

noiembrie 2019 

international  Tanerőtlen-volum de poezii despre 

cariera si viata dascalilor- 

Székely Katalin ISBN 978-973-165-223-8 

Editura Koinónia Cluj-Napoca 

7.  

Conferința Geographia 

Napocensis 

international lucrare ETNOGRAFIA ȘI FOLCLORUL 

– ROLUL LOR ÎN PĂSTRAREA 

IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI 

 

Autor 

Chita Simona 

 

8.  Conferința Super Teach național audient  Chita Simona  



 

3.3.2 Perfecționarea prin grade didactice 

 

Nr. 

Crt. 

 

Nume şi prenume cadru 

didactic 

Gradul didactic 

pentru care s-a 

înscris 

 

Sesiunea 

Susţinere lucrări 

pentru gradul 

didactic I (data şi 

titlul lucrării) 

1.  Tesa Laura I 2022  

2.  Chiorean Marius II 2020  

3.  Matei Ioana Definitivat Iulie 2020  

4.  Dicuță Tănase Ionela  II 2022  

5.  Pădurean Bianca I 2022  

6.  Aurori Adina Definitivat Iulie 2020  

7.  Gereb Elisabeta II 2022  

8.  Ganea Ioan II 2020  

3.3.4.Activitate de mentorat 

Nume, prenume cadru didactic mentor Nr. studenţi îndrumaţi Facultatea parteneră 

Plaian Liana 6(șase) Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

 

3.4 Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate 

3.4.1 Activități educative extrașcolare și extracurriculare – coordonator proiecte şi programe 

educative, şcolare şi extraşcolare, prof. Chita Simona Monica 

Activităţi realizate conform planului managerial (pe domenii de activitate, conform Planului 

managerial) 

I. Acţiuni preliminare de proiectare şi organizare: 
 Participarea la şedinţele consilierilor educativi la nivel de ISJ şi la întrunirile cu metodistul educativ 

(coord de programe și de proiecte educative prof Chita Simona Monica, prof metodist specializare 

educaţie permanentă Popa Mihaela ). 

 Diseminarea informațiilor primite la consfătuiri în cadrul  ședinței Comisiei diriginților. 

II. Activitǎţi privind educaţia pentru însuşirea sistemului de valori ale moralei, 

culturii, democraţiei şi civismului 

 participare slujba de Te Deum, dedicată începutului anului școlar, la Catedrala Ortodoxă – prof. Țîrc 

Ștefania 

 „Balului Bobocilor” în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, organizatori prof. Chita 

Simona Monica și prof. Hoaghia Anamaria, profesori participanți: dir. adj. Crețu Mircea Gabriel, 

Adela Nistor, Popa Mihaela, Țîrc Ștefania 

 Programului Național JA: prof.Nistor Adela - ,,Finanțe personale și servicii financiare”,  prof.Țîrc 

Ștefania - ,,Succesul profesional”, prof.Chita Simona Monica - ,,Mini-companie” și ,,Alimentație 
sănătoasă”, 
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 Proiect Erasmus+ „Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”, concurs La ville de 

demain ( concurs regional),  concursul național interdisciplinar Bucuri@ Crăciunului , coordonator 

prof. Teșa Laura 

 9 octombrie 2019- ziua comemorării Holocaustului pe teritoriul României – vizită la Muzeul 

Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei, prof. Hoaghia Anamaria și elevii clasei a XI-
a A 

 Ziua Naţională a României, prof. Hoaghia Anamaria, au  participat elevi din clasele a IX-a G, a IX-a 

A şi B, a XI A şi a X-a B, prezentări power-point și dezbateri 

 proiectului educativ „Pentru un zâmbet de copil” (Târgul de Crăciun) –prof. Chita Simona  Monica 

(coordonator), prof. Popa Mihaela, prof. Horvath Zsuzsanna, prof. Feștilă Rodica, prof. Aurori 
Adina, prof. Plaian Liana, prof. Pădurean Bianca, prof. Ciobanu Camelia, Bothaza Simona, Kosma-

Peti Aurora 

 „Unim trăirea, trăim Unirea”, organizată de doamna bibliotecar Rodica Prodan, prof. Popa Mihaela, 

elevii clasei a IX-a B 

 „În așteptarea Crăciunului”, dir. Giurgiu Elena, dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, Țîrc Ștefania, 

Hoaghia Anamaria, Popa Mihaela, preot Cismaș Iacob  

 Serbarea de Crăciun – coordonatori Chita Simona Monica, Țîrc Ștefania, Ciobanu Camelia 

 proiectului educativ „Punţi spre prietenie”, realizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială – Centru de 

Resurse şi Documentare Privind Educaţia  Incluzivă/ Integrată, prof. Popa Mihaela 

 Festivalul de artă electronică Clujtronic, 27-29.09.2019 -  prof. Plaian Liana, elevii clasei a IX-a H 

 Activitatea ,,Citește cu mine”, organizată de Asociația Profesorilor de Română - prof. Țîrc Ștefania 

și  elevii claselor a XI-a A și a XI-a B.  

 ,,Cea mai mare lecție din lume”, organizată de UNICEF, cu privire la drepturile copiilor – prof. Țîrc 

Ștefania și elevii clasei a XI-a A 

 Participarea la Concursul Național de Lectură “Bătălia cărților”,organizat de BJOG,împreună cu  9 

elevi din cl.aX-a A, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar Prodan Rodica 

 Activitate de lectură în proiectul de parteneriat cu Liceul”Al.Borza”- “Să citim împreună” – clasa a 

X-a A,a X-a B,a IX-a B, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar Prodan Rodica 

 Prezentare de carte “Să nu spui niciodată pentru totdeauna”, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar 

Prodan Rodica 

 Activitate de promovare a cititului în proiectul de parteneriat cu Șc.Gen.”Ion Creangă” Cluj-Napoca 

- lecturare “Oscar și tanti Roz” de E.E.Schmith-clasele a IX-a G și a IX-a H, prof. Pădurean Bianca, 

bibliotecar Prodan Rodica 

 Luna octombrie-luna bibliotecilor școlare-activități de promovare a cărții și cititului; Brâncuși-

prezent în viețile noastre-prezentare viața și opera, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar Prodan Rodica 

 Arta electronica. Exersam limbile modern – Prodan Rodica, Plaian Liana, Moldovan Vasile, Mihali 

Ileana, Danci Diana 

 Ziua Limbii române – Prodan Rodica, Mihăilă Anamaria 

 La journeé europénne des langues – Teșa Laura  

  

III. Activităţi de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar 
 Campania „10 pentru siguranță”, prof. Chita Simona, prof. Nistor Adela, prof. Ganea Ioan, Szekely 

Sandor 

 activitatea de „Educaţie Juridică”, moderată de studenţi de la Facultatea de Drept a Universităţii 

Dimitrie Cantemir, cu elevii claselor XI A si XI B; prof. Chita Simona Monica (organizator), prof. 

Țîrc Ștefania, prof. Boancă Vasile 

 activitatea juridică pe tema Traficului de persoane organizată in cadrul şcolii de către Fundaţia 

„Eliberare”,  prof. Chita Simona Monica (organizator), dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, prof. Aurori 
Adina, prof. Popa Mihaela, prof. Țîrc Ștefania, prof. Ciobanu Camelia, prof. Jenei Elemer  

 „18 Octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane” -  prof. Popa Mihaela, 

elevii clasei a IX-a B 

  Campania Naţională  „19 Zile de Luptă Împotriva Violenţei asupra Copiilor”, prof. Chita Simona 

Monica, prof. Popa Mihaela, clasa a IX-a B, a X-a B 
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 Riscul si consumul de etnobotanice si droguri - ședințele cu părinții claselor a IX-a și a X-a, la 

Lectoratul cu părinții, prezentare realizată de dna Viorelia Birlădeanu de la Asociația Preventis. 

 Proiect educational „Viitorul meu”, prof. consilier Edveș Daniela 

 

    IV . Activităţi privind educaţia pentru sănătate 

 Liga liceelor de Volei, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora  

 Liga liceelor de Baschet, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora 

 Liga liceelor de Fotbal, prof. Bocereg Deian și prof.  Cionca Teodora 

 Cupa liceelor Tenis de masa, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora 

 Campionat de Fotbal si Volei pe scoala, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora 

 

V.Activităţi privind educaţia pentru mediu 

 ,,Să păstrăm curtea școlii curată!”- confecționarea de materiale care motivează păstrarea unui mediu 

curat și sănătos, coordonator prof. Chita Simona 

 Activități în cadrul proiectului ,,Eco-schools”, prof. Chita Simona, prof. Popa Mihaela (pe tot 

parcursul anului școlar) 

 

 VI.Activităţi privind orientarea şcolară şi profesională 

 „Târgul pe meserii” - prof. Plaian Liana, prof. Aurori Adina, prof. Jenei Elemer, prof. Szekely 

Sandor, prof. Ganea Ioan, Moldovan Vasile 

  “Ziua porților deschise”,  Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Cluj-Napoca 19.10.2019  - 

prof. Lunca Dorina, prof. Popa Mihaela 

 Vizită la Expo Transilvania cu clasa XI K cu tematica Târgul mașinilor agricole, prof. Jenei Elemer 

 Ateliere de tehnologii în domeniul modelării și imprimării 3D – Biblioteca Județeană “Octavian 

Goga”, bibliotecar Prodan Rodica, prof.Popa Mihaela, prof. Mihali Ileana 

 Săptămâna Europeană a Programării - Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, bibliotecar Prodan 

Rodica, Chita Simona Monica 

 

        

Monitorizarea activităţilor educative din şcoală (enumerare instrumente tip/modalităţi 

utilizate) 

 
 activități educative din școală au fost monitorizae prin completarea de către coordonator a unui 

proces-verbal și a unei fișe de prezență, fișă care cuprinde numele participanților, clasa și semnătura 

fiecăruia. Pe fișa de activitate au fost trecute pe scurt obiectivele desfășurării activității, rezultatele 

așteptate precum și modul de evaluare a activității: chestionare, premii (cadrul concursurilor), 
postere, prezentări power-point etc. 

Documentele au fost completate fie de coordonatorul activităților, fie de coordonatorul de proiecte și 

programe educative. 

 

3.4.2.Parteneriate pentru dezvoltare instituțională și pentru formare profesională 

Nr. 

crt. 

Denumire 

proiect / 

activitate 

Organizator 

/Coordonator 

Partener Acord de 

parteneriat/ 

protocol de 

colaborare 

Nr. de 

înregistrare 

1 Implementare 

programe Junior 

Achievement 

JA România Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

2161/29.09.2018 

2040/17.09.2018 

2074/18.09.2018 
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2 Proiect 

educational 

„Colind la Poarta 

Raiului” 

Liceul Tehnologic 

„Alexandru 

Borza”, Cluj-

Napoca 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

 

Acord de 

colaborare 

 

3367/13.12.2019 

3 Concurs județean 

de cultură și 

civilizație 

britanică și 

americană 

„Teens Quiz” 

Colegiul Tehnic 

Energetic, Cluj-

Napoca 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

3335/11.12.2019 

4 Stagii de practică Universitatea 

Tehnică din Cluj-

Napoca 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Contract-cadru de 

colaborare 

3308/10.12.2019 

5 Educație juridică Universitatea 

Creștină „Dimitrie 

Cantemir” 

Facultatea de 

Drept, Cluj 

Napoca 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

2085/10.12.2019 

6 Activități de 

prevenire a 

traficului de 

persoane 

Asociația Eliberare Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

3172/22.11.2019 

7 Activități de 

prezentare a 

ofertei școlare  

Universitatea de 

Științe Agricole și 

Medicină 

Veterinară, Cluj-

Napoca  

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord bilateral de 

colaborare 

3158/20.11.2019 

8 Proiect 

educational 

„Punți spre 

prietenie” 

Școala Gimnazială 

Specială-Centru de 

Resurse și 

Documentare 

privind Educația 

Incluzivă Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

parteneriat 

educațional 

2976/04.11.2019 

9 Elevii mei 

consumă 

droguri? 

Părinții, 

adolescenții și 

Asociația 

Preventis 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

2769/11.10.2019 
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drogurile 

10 Apa-elementrul 

essential al vieții 

Colegiul Tehnic 

„Apullum” Alba 

Iulia 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

educațional 

2990/05.11.2019 

11 Educație formală Consiliul 

Județean Cluj, 

Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și Protecția 

Copilului 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

2646/30.09.2019 

 

   



Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici 

An şcolar 2019-2020 

Învățământ PROFESIONAL 

NR. 

CR

T 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA 

DE CONTACT 
TELEFON 

NR. 

INREGISTRARE 
DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1 S.C.PRELMET S.A 

CLUJ-NAPOCA 

str.PRIMAVERII 

nr.2/361 

VERESEJAN 

EMIL 
0744519075 2064/07.11.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI H-2-operator la masini cu 

comanda numerica 

2 S.C.SEKO SIETA S.A 
CLUJ-NAPOCA 

str.1MAI nr.45 

DUMITRU 

IOAN 
0765145553 2063/07.11.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI H-8-operator la masini cu 

comanda numerica 

3 
EUROPEAN 

FABRICATION 

CLUJ-NAPOCA 

str.ORASTIE nr.5 
NAP NATALIA 0743/933198 1040/23.05.2018 

1AN 

SCOLAR 

XI H-2-operator la masini cu 

comanda numerica 

4 
S.C. BG.CNC.PRO 

SRL 

CLUJ-NAPOCA 

str.B-dul MUNCII 

nr.12 

TRIPON 

MARIA 
0738381520 1042/23.05.2018 

1AN 

SCOLAR 

XI H-2-operator la masini cu 

comanda numerica 

5 S.C. NAPOMAR S.A 

CLUJ-NAPOCA 

str.B-dul MUNCII 

nr.14 

CANDEA 

CALIN 
0264415021 2065/07.11.2017 

1AN 

SCOLAR 

XI H-7-operator la masini cu 

comanda numerica 

6 
S.C. BRIZARD 

ROMANIA .S.A 

CLUJ-NAPOCA 

str.VRANCEA 

nr.24 

MARC VASILE 0743/060505 2152/15.11.2017 
1AN 

SCOLAR 

XI H-4-operator la masini cu 

comanda numerica 

7 
S.C.AUTOWORLD 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.CALEA 

FLORESTI nr.145 

OPREA 

ALEXANDRU 
0742/924346  

3ANI 

SCOLARI 

IX K-6-mecanic auto 

X K-2-mecanic auto 
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8 
S.C.COMPEXIT 

TRADING S.R.L. 

CLUJ-NAPOCA 

CALEA TURZII 

nr.223 

SORIN NISTE 0264/438820 2675/01.10.2019 
3ANI 

SCOLARI 

IX K-7-mecanic auto 

X-K-6-mecanic auto 

       -3-tinichigiu vop.auto 

XI K-1-mecanic auto 

XI G-2-mecanic auto 

        -1-tinichigiu vop.auto 

9 
S.C.RMB.INTER 

AUTO S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str. CALEA 

TURZII nr.172 

 

 

EMANUEL 

FARCAS-

tinichigii 

 

 

0741/333762 

 

2081/08.11.2017 
3ANI 

SCOLARI 

IX K-4-mecanic auto 

 X K-2-mecanic auto 

        -2-tinichigiu vop.auto 

XI K-1-mecanic auto 

        -3-tinichigiu vop.auto 

XI G-2-mecanic auto 

10 S.C.PROFI S.R.L. 

CLUJ-NAPOCA 

str.CALEA 

TURZII nr. 

TANTAU IOAN 0722/513146 2074/08.11.2017 
3ANI 

SCOLARI 

IX K-2- mecanic auto 

XI K-1-mecanic auto 

XI G-1-mecanic auto 

        -1-tinichigiu vop.auto 

11 S.C.AUTO CSI S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

Str. LIVIU 

REBREANU nr.27 

DAVID VASILE 0745/315029 2079/08.11.2017 
3ANI 

SCOLARI 

XI G-3-mecanic auto 

        -2-tinichigiu vop. auto 

X K-2-mecanic auto 
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12 
SC.AUTOCOMPLET 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.TRAIAN VUIA 

BERETEU 

LIVIU 
0740/145714 2075/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 

XI G-1-mecanic auto 

        -1-tinichigiu vop.auto 

13 ATP MOTORS 

CALEA 

CLUJULUI 

SINNICOARA 

ROMITAN 

VASILE 
0725/354926 2078/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 

XI G-2-mecanic auto 

XI K-2-mecanic auto 

14 EVW HOLDING SRL 

GILAU str. 

PRINCIPALA 

nr.1333 

REDNIC 

GHEORGHE 
0728/136490 2047/17.09.2018 

3ANI 

SCOLARI 
XI G-2-mecanic auto 

15 
S.C.STIM SERVICE 

SRL 

FLORESTI str. 

CETATII FERMA 

6 

BORA 

BOGDAN 
0264/266111 2072/03.10.2019 

2ANI 

SCOLARI 
XI G-2-mecanic auto 

16 
S.C.MEGASERVICE 

SRL 

CLUJ-NAPOCA 

str.PARIS nr. 120 

GADALEAN 

MIRCEA 
0740/575630 2703/03.10.2019 

1AN 

SCOLAR 
XI G-1-mecanic auto 

17 
SC.SERVICE TRNS 

AUTO  

CLUJ-NAPOCA 

str.ALBAC nr.2 

BUNGARDEAN  

LUMINITA 
0729/308116 2924/25.10.2019 

1AN 

SCOLAR 
XI G-1-tinichigiu vop.auto 

18 
S.C.ELITE COLOUR 

S.R.L 

BACIU str.VIILOR 

nr.8 

GAZNER 

ROBERT 
0744/799907  

3ANI 

SCOLARI 
X K-2-mecanic auto 

19 S.C.RIRIANA 
Com.TURENI sat 

MICESTI nr.237 

CHICINAS 

OVIDIU 
0757/234234  

3ANI 

SCOLARI 
IX K-1-mecanic auto 

20 PFA DEZSO DENES 

CAPUSUL MARE 

str.PRINCIPALA 

nr.64 

DEZSO DENES 0749/975205 1714/14.09.2018 
3ANI 

SCOLARI 

XI K-1-tinichigiu auto 

 X K-1-tinichigiu auto 

21 
S.C. RMB.INTER 

AUTO S.R.L(FORD) 
SINICOARA 

str.CLUJULUI 
DAN BORHA 0754/920326 2082/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-2-mecanic auto 
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nr.15 

22 S.C.AUTODIAS S.R.L 
CALEA TURZII 

nr.195 

CAMPIAN 

STEFAN 
0726/174181  

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

23 
S.CAUTOSERVICEFK

D S.R.L. 

TRAIAN VUIA 

nr.182A 
SZASZ ISTVAN 0722/620540 1730/14.09.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

24 S.C.ELAMARIS S.R.L  
ALIN 

MARGINEAN 
0741/116152  

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

25 
S.C.BIMOTOR 

SERVICE S.R.L 
    

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

26 
S.C.ATTILAS 

SERVICE S.R.L. 
    

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-tinichigiu auto 

27 
S.C.MERCH SERVICE 

AUTO S.R.L 
 IONUT CUCU 0727/730308  

1AN 

SCOLAR 
XI K-2-mecanic auto 

28 S.C.HAL AUTO S.R.L. 
CLUJ str. 

PLEVNEI nr.8 

HALAI 

ALEXANDRU 
0740/150273  

1AN 

SCOLAR 
XI K-2-tinichigiu auto 

29 
S.C.BIFCOM S.R.L 

SUCEAGU 

Loc.SUCEAGU 

nr.1B 

FERENCZ 

BIKALI 
0724/565650 1711/14.09.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

30 
S.C.PWG SERVICE 

S.R.L 

CLUJ 

str.OASULUI 

nr.293 

DUMBRAVAN 

RODICA 
0264/436821 1660/08.09.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

31 BMV.SERVICE  
PAVEL 

CATALIN 
0730/017976  

1AN 

SCOLAR 
XI K-1-mecanic auto 
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Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici  

An şcolar 2019-2020 

Învățământ dual 

NR. 

CR

T 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA 

DE CONTACT 
TELEFON 

NR. 

INREGISTRARE 
DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1. SC PRELMET SRL 

CLUJ NAPOCA,  

Primăverii, nr. 

2/361 

VEREȘEZAN 

EMIL 
0744519075 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -2 operator la mașini cu 

comandă numerică 

2. S.C. MATEX SRL 

CLUJ NAPOCA ,  

str. P-ța 1 Mai, nr. 

415 

SAVU VIRGIL 0745359343 14/09.01.2018 3 ANI 

X H -4 operator la mașini cu 

comandă numerică 

 

3. 
S.C. BRIZARD 

ROMÂNIA SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str. Vrancea, nr. 24 
RUS DANIEL 0743060505 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -5 operator la mașini cu 

comandă numerică 

 

4. 
S.C. ULMA  

PACKAGING  SRL 

Com. APAHIDA, 

str.Constructorilor, 

nr. 24 

LAURA 

SĂPLĂCAN 
0755-018012 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

 

 IX G -3 operator la mașini 

cu comandă numerică 
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5. 
S.C. BG CNC PRO   

SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str.b-dul Muncii, 

nr. 12 

TRIPON 

MARIA 
0738381520 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -2 operator la mașini cu 

comandă numerică 

6. S.C. NAPOMAR SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str.b-dul Muncii, 

nr. 14 

CÂNDEA 

CĂLIN 
0264-415021 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -6 operator la mașini cu 

comandă numerică 

7. S.C. AUTO CSI SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. CAMPINA, 

NR.51-53 

DAVID VASILE 07450315029 24/11.01.2019 
3 ANI 

SCOLARI 

IX G – 2 mecanic auto 

IX H – 2 tinichigiu vopsitor 

auto 

8. S.C. MIPA SRL 

CLUJ NAPOCA 

, str. Traian Vuia, 

nr.91 

PIPAȘ 

ALEXANDRU 
0754327342 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -3 mecanic auto 

IX H -3 tinichigiu vopsitor 

auto  

9. 
S.C. PROFI AUTO 

SRL 

CLUJ-NAPOCA 

CALEA TURZII 

176-178 

TANTAU IOAN 0722-513146 

24/11.01.2019 

14/09.01.2018 

 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -2 mecanic auto 

IX H -2 tinichigiu vopsitor 

auto 

X H -2 tinichigiu vopsitor 

auto 

10. 
SC AUTO DIAS 

SERVICE SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str. Calea Turzii, 

nr.195 

CÎMPEAN 

ȘTEFAN 
0726174181 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2 mecanic auto 

11. 
SC RIRIANA SERV. 

SRL 

com. TURENI, sat 

MICEȘTI, nr.237 

CHICINAȘ 

OVIDIU 
0757234234 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -1 mecanic auto 

IX H -1 tinichigiu vopsitor 

auto 
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12. 
S.C. ATP MOTORS 

SRL 

SINICOARA 

STR.CLUJULUI 

NR.48 

DAMIAN 

MIHAI 
0737020699 

14/09.01.2018 

24/11.01.2019 

2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -10 mecanic auto 

IX H – 10 tinichigiu vopsitor 

auto 

X H -5 tinichigiu vopsitor 

auto 

X G 1- mechanic auto 

13. 
S.C. R.M.B. INTER 

AUTO SRL 

 

CLUJ-NAPOCA 

str. Calea Turzii, 

nr.172 

IONUȚ 

BOGDAN IOAN 
0264-438121 

14/09.01.2018 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -4 tinichigiu vopsitor 

auto 

14. 
S.C. AUTOCOMPLET 

SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. TRAIAN 

VUIA, NR.130 

BERETEU 

LIVIU 
0740145714 

14/09.01.2018 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -1 tinichigiu vopsitor 

auto 

15. 

 

 

 

S.C.  ELITE COLOUR 

SRL 

LOC.BACIU 

Str.VIILOR NR.8 

GAZNER 

ROBERT 
0744799907 14/09.01.2018 

1 AN 

SCOLAR 

 

X H -3 tinichigiu vopsitor 

auto 

 

16. 
SC ALEX AUTO 

SERVICE SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str.Maramureșului, 

nr.140 

ALEXANDRU 

VAIDA 
0744599938 2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -1 mecanic auto 
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17. 
S.C. AUTO SPORT 

SYSTEM SRL 

CLUJ-NAPOCA 

str. Popa Stănescu, 

nr. 10 A 

FRĂȚILĂ 

NICOLAIE 
0744242623 2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -1 mecanic auto 

18. 
S.C.  VOLVO 

ROMÂNIA SRL 

com.GILĂU, str. 

Principală FN 

CAPĂTA 

DORIN 
0724232924 2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -2 mecanic auto 

19. 
S.C. AUTOWORLD 

SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str. Calea Florești, 

nr.145 

KALLO 

STEFAN 
0264-207400 

14/09.01.2018 

24/11.01.2019 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X G -5 mecanic auto 

X H -3 tinichigiu vopsitor 

auto 

IX H -4 tinichigiu vopsitor 

auto 

20. 

COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC 

CLUJ 

CLUJ-NAPOCA, 

str. B-dul 21 

Decembrie 1989, 

nr.128-130 

NEAG LIVIU 0264-430917 14/09.01.2018 
3 ANI 

SCOLARI 
X G – 11 mecanic auto 



3.4.3. Colaborare cu părinții 

 Organizarea Comitetului de părinţi pe şcoală.  

 Stabilirea orelor de consiliere a părinților de către diriginți (orarul este afișat la avizierul colegiului). 

 Organizarea unui lectorat pe școală (director Giurgiu Elena, dir. adj. Crețu Gabriel Mircea și coordonator 

de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare Chita Simona Monica) 

 Ședințe cu părinții pe clase pentru: analiza rezultatelor obţinute la simularea probelor scrise ale 

examenului de Bacalaureat, propuneri activități din Școala altfel, stabilirea Comitetului de părinți pe 

clase, acordul părinților pentru activități educative. La unele clase s-au organizat câte două ședințe, la 

altele câte o ședință, în funcție de specificul și nevoile fiecărui colectiv al clasei și în funcție de decizia 

dirigintelui. 
Pentru a da rezultate, eforturile şcolii trebuie susţinute de către părinţi. Aşa cum rezultă din 

statisticile prezentate şi din copii ale proceselor verbale de la şedinţe cu părinţii ale altor clase, mulţi dintre 

părinţi nu răspund la solicitările profesorului diriginte sau ale conducerii colegiului şi nu sunt interesaţi de 
prezenţa copiilor la orele de curs şi/sau la pregătirile suplimentare pentru Bacalaureat, pentru concursuri şi 

olimpiade sau la pregătirea remedială în vederea prevenirii eşecului şcolar. 



 

 

3.4.4. Proiecte europene – responsabil comisie pentru programe şi proiecte europene, prof. 

Feştilă Rodica 

 Septembrie 2019 

Scrierea aplicației pentru proiectul international „C’est ma ville” în colaborare cu Institutul francez din 

Bucuresti.Partenerul în acest proiect va fi o altă școală francofonă- Instituto Nuestra Señora de la Asunción, 

Cali, Columbia. Proiectul se va finaliza în sem II cu o expoziție cu informații despre școala parteneră (aceste 

expoziții se realizează în fiecare școală parteneră). (prof. Laura Teșa) 

 Septembrie – octombrie 2019 

Realizarea evaluarii interne a primului an al proiectului Erasmus Patrimoines: s’engager au présent pour 

sauver l’avenir” (prof. Laura Teșa, Ștefania Țîrc) 

 7 octombrie 2019  

Elevii clujeni învaţă despre patrimoniul european printr-un proiect Erasmus+, articol apărul în 

Monitorulcj.ro (prof. Laura Teșa) 

 8 octombrie 2019  

Proiect european la Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania articol aparul în ClujToday sub 

semnătura ziaristului Claudiu Pădureanu (informații transmise de prof. Adela Nistor)  

 10 octombrie 2019 

Masă rotundă pe tema: „Nous mettons une lutte contre la nature. Si nous la gagnons, nous serons 

perdus”-moderată de dna Mălina Petrescu-Mag  din partea Facultății de Știința și Ingineria Mediului din 

cadrul UBB (prof. Simona Chita) 

 Octombrie 2019 

Pregătirea monitorizarii externe a proiectului Erasmus Patrimoines: s’engager au présent pour sauver 

l’avenir”, din partea Agenției Naționale (23 octombrie) (prof. Laura Teșa, Adela Nistor) 

 Octombrie 2019 

Pregatirea prezentărilor ppt/ materialelor pentru întâlnirea transnațională din Italia împreună cu elevii 

participanți 

 Octombrie 2019 

Aplicarea unui quizz Que sais-je sur les sources d’énergie despre diferitele surse de energie, elaborat de 

scoala coordonatoare a proiectului (prof. Laura Teșa) 

 Octombrie 2019 

Realizarea Raportului final pentru Programul de parteneriat strategic ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-

035556_2: „Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe” (prof. Elena Giurgiu, Camelia 

Ciobanu) 
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 4 – 8 noiembrie 2019 

Participare la întâlnirea transnațională de proiect care a avut loc la Liceul “M.F.Quintiliano” Siracuza, Italia ( 

4 elevi însoțiți de dnele prof. Laura Teșa, Ștefania Țîrc) 

Noiembrie 2019 

Diseminarea activităților desfășurate în cadrul întâlnirii transnaționale de proiect prin prezentarea unui 

filmulet și a unei prezentari ppt in Consiliul profesoral  

22 noiembrie 2019 

Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania, Cluj-Napoca, întâlnire transnațională în 

cadrul proiectul Erasmus + ,,Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”, articol publicat 

în Monitorulcj.ro  (prof. Laura Teșa, Ștefania Țîrc) 

Noiembrie-decembrie 2019 

Lansarea și pregătirea concursului regional: „ La ville de demain dans mon imagination” cu secțiunile: afișe 

(suport electronic), machete, eseuri, desene. Publicarea rezultatelor concursului. 

 

3.5. Programe de protecție socială 

Activităţi / acţiuni realizate de către Comisia de acordare a burselor și programe sociale 

responsabil, prof. Boancă Vasile 

 Comisia a informat diriginții despre condițiile prevăzute de lege în acordarea burselor și în 

participarea la programele sociale; 

 Coordonatorul comisiei a reactualizat cererile pentru toate tipurile de burse și le-a distribuit 

diriginților; 

 Membrii comisiei  au informat direct elevii interesați / (viitori beneficiari ai diferitelor tipuri de 

burse) despre condițiile de acordare a burselor și respectiv de participare la programele sociale; 

 Coordonatorul comisiei a întocmit un orar de preluare și verificare a dosarelor pentru diferite tipuri 

de burse; 

 Membrii comisiei au preluat toate dosarele elevilor, care au fost revizuite la sfârșitul perioadei 

alocate, sub aspectul condițiilor impuse de legislație. 
Tipuri de burse şi sume alocate: 

 De la bugetul de stat au fost decontate: 

-abonamente navetă pentru 65 elevi 
-bani de liceu pentru 4 elevi. 

-bursa profesională pentru 213 elevi. 

-5 burse elevi Republica Moldova. 

 Bursele de la Consiliul Local au fost acordate astfel: 

- 16 burse de merit. 

- 4 burse studii. 

- 8 burse orfani/medicale, 67 rurale.  

Dificultăţi întâmpinate 

Au fost semnalate întârzieri / greutăți în procurarea/strângerea documentelor necesare pentru completarea 

dosarelor de burse. 

 

Sugestii, propuneri legate de activitatea comisiei 
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La începutul semestrului al II-lea diriginții să informeze secretariatul dacă au intervenit modificări privind 

situația la învățătură și purtare a elevilor bursieri, sub aspectul respectării condițiilor impuse de legislație 

pentru diferite tipuri de burse și respectiv să anunțe numele altor elevi care se încadrează în criteriile anunțate 
la începutul anului școlar (dacă există asemenea cazuri), pentru un anumit tip de bursă. 

 

 

4. Managementul comisiilor metodice 

 

4.1.Limbă și comunicare -  responsabil, prof. Nistor Adela 

Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primate, în termenul 

fixat, de la următoarele cadre didactice: Bianca Pădurean, Laura Teșa, Ștefania Țîrc, Gereb 

Erzsebet, Androne Brigitta, Szekely Katalin, Horvath Zsuzsanna, Adela Nistor. 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: Ciobanu Camelia.  

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

-Analiza activităţii din anul şcolar precedent, inclusiv a rezultatelor obţinute de elevi la cele două 

sesiuni ale examenului de Bacalaureat 2019.  

-Realizarea diagnozei şi stabilirea obiectivelor comisiei metodice pentru anul şcolar 2019-2020.  

-Studierea curriculum-ului si selectarean manualelor alternative / auxiliarelor curriculare necesare 

pentru anul şcolar curent la clasele de liceu şi la cele de şcoală profesională. 

-Elaborarea, aplicarea  şi interpretarea testelor iniţiale. 

-Elaborarea, aplicarea  şi analiza testelor de progres,, a căror interpretare se realizează prin raportare 

la rezultatele evaluării iniţiale. 

-Pregătiri suplimentare pentru bacalaureat, cu elevii claselor a XI-a (prof. Ștefania Țîrc) și a XII-a 

(prof. Adela Nistor).  

Impactul activităţilor realizate 

-Implicarea membrilor comisiei metodice în îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale a avut 

rezultate semnificative. 

-Valorificarea potenţialul creativ al elevilor prin programe de învăţare suplimentară a fost, de 
asemenea, un obiectiv atins. 

-Cunoştinţele elevilor,  imaginaţia și potenţialului lor creativ au fost implicate în activitățile catedrei . 

Activităţi propuse şi nerealizate: 

-nu au existat 

Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/ Activităţi didactice realizate în 

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

A fost organizată trupa de teatru a școlii, care a participat la serbarea de Crăciun, atât la Colegiul 

Tehnic de Transporturi, cât și la Colegiul Tehnic “Raluca Ripan”  

Evaluarea rezultatelor învățării: 

Toți membrii catedrei au îndeplinit, pe parcursul semestrului I, următoarele obiective: 

-testele iniţiale şi cele finale au fost aplicate şi interpretate 

-cadrele didactice pot descrie pentru fiecare clasă, punctele tari şi cele slabe privind realizarea 

obiectivelor curriculumului. 

-instrumentele de măsurare a achiziţiilor dovedesc utilizarea mai multor metode de evaluare (tipuri 

de evaluare utilizate) 

-autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite sistematic în activitatea de învăţare (există modele de 

teste care dovedesc asta) 
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Nr. 

crt 

Concursul/

olimpiada 

Faza/Etapa/ 

Secţiunea 

Numele elevilor 

câṣtigători 

Clasa Premiul/

Locul 

Profesorul/Profesorii 

coordonator/i 

1. La ville de 

demain 

regional 

secțiunea eseu 

Grecu Vadim IX A II Adela Nistor 

2. La ville de 

demain 

regional 

secțiunea desen 

Simion Dorian 

Vălean Karina 

IX A mențiune Adela Nistor 

3. La ville de 

demain 

regional Suciu Narcis XI B I Laura Teșa 

4. La ville de 

demain 

regional Iancu Sonia X B I Laura Teșa 

5. La ville de 

demain 

regional Meseșan Tudor X B II Laura Teșa 

6. La ville de 

demain 

regional Vlasov Ana X B mențiune Laura Teșa 

7. La ville de 

demain 

regional Berar Călin X B mențiune Laura Teșa 

8. La ville de 

demain 

regional Man Raul X B mențiune Laura Teșa 

9. La ville de 

demain 

regional Morar Alex X B mențiune Laura Teșa 

10. La ville de 

demain 

regional Olar Florențiu XI H mențiune Laura Teșa 

11 La ville de 

demain 

regional Hancu Ioan-Florin XI H mențiune Laura Teșa 

12. La ville de 

demain 

regional 

 

Stoica Ionuț XI A mențiune Laura Teșa 

13. La ville de 

demain 

regional Vagner Robert XI B mențiune Laura Teșa 

14. La ville de 

demain 

regional Bojan Andrei XII A mențiune Laura Teșa 

15. La ville de 

demain 

regional Doboș Arpad XII A mențiune Laura Teșa 

16. La ville de 

demain 

regional Măcicășan Florin XII A mențiune Laura Teșa 

17. La ville de 

demain  

regional Bumbar Dănuț XII A mențiune Laura Teșa 

18. La ville de 

demain  

regional Takacs Imbi XII A mențiune Laura Teșa 

19. La ville de 

demain  

regional 

machete 

Muntean Andrei XI A III Ștefania Țîrc 

20. La ville de 

demain  

regional 

desen 

Muntean Andrei XI A mențiune Ștefania Țîrc 

21. Colind la 

poarta 

raiului  

local grupul de colindători  I Ștefania Țîrc 

Simona Chita 
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-existǎ portofolii complete și complexe ale elevilor, implicarea elevilor ȋn lecții/proiecte 

interdisciplinare 

  În calitate de responsabil al comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare a centralizat, 

d-na prof. Adela Nistor a analizat și interpretat testele inițiale, la nivel de catedră, a întocmit planul 

managerial, raportul semestrial la nivelul catedrei, a organizat ședințele catedrei și a redactat 

procesele verbale. 

Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare cursuri 

de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane) 

D-nele prof. Adela Nistor și Ștefania Țîrc au participat la Consfătuirile profesorilor de limba și 

literatura română, la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, 16.09.2019. 

D-na prof. Adela Nistor a prezentat, în cadrul consiliului profesoral, un exemplu de bune practici, un 

power-point cu titlul Studiul de caz  la CTTT-  29.11.2019. 

Rezultate ale elevilor la concursuri şi  olimpiade şcolare 

       

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 

Cadrele didactice din aria curriculară Limbă și comunicare sunt membre în echipa de proiect 

Erasmus +2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present pour sauver l’avenir, al 

cărui coordonator este d-na prof. de lb. franceză Laura Teșa. 

În cadrul proiectului Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir a avut loc o deplasare 

la o întâlnire de proiect transnațională, la care au participat membrii catedrei, în Italia, Siracuza, 

liceul ,,M.F. Quintiliano”,  în perioada 3-9 noiembrie 2019. 

D-na prof. Laura Teșa a publicat un articol intitulat Proiect European la Colegiul Tehnic de 

Transporturi Transilvania, în ziarul Cluj today, 08.10.2019, în care este prezentat proiectul 

Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir 

Conduita profesională a membrilor catedrei 

Membrii ariei curriculare Limbă și comunicare au îndeplinit următoarele criterii: 

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

Au respectat termenele de predare a documentelor, au participat la Consiliile profesorale, au 

colaborat ȋn catedrǎ și la nivelul clasei în vederea organizării de activități specifice, au  monitorizat 

evoluția claselor la ȋnvǎțǎturǎ și disciplinǎ; 

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

Au respectat orarul, programul activităților școlare și extrașcolare și au îndeplinit sarcinile din fișa 

postului; 

Au participat și organizat şedinţele Consiliilor claselor; 

Au colaborat cu diriginţii, părinţii verbal și prin rapoartele catalogului online; 

  Au participat și organizat şedinţe cu părinții și la lectoratele cu părinţii pe școală. 

 

4.2. Matematică și științe – reponsabil, prof. Popa Mihaela 

Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primite de la următoarele 

cadre didactice: Matei Ioana, Osvath Boros Peter, Hudrea Floare , Mihali Ileana, Danci Diana, 

Lunca Dorina, Popa Mihaela 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: Dancs Laszlo 

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

Stabilirea obiectivelor semestriale şi anuale ale activităţii comisiei, în funcţie de rezultatele obţinute 

în anul precedent 
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Elaborarea testelor inițiale ca reper pentru adaptarea procesului de învățare la particularitățile 

elevului 

Analiza rezultatelor la testele inițiale la nivelul comisiei metodice și stabilirea unor planuri de 
acțiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor școlare 

Valorificarea reţelelor de calculatoare şi a softurilor educaţionale existente în colegiu prin utilizarea 

lor în toate tipurile de lecţii la orice catedră 
Organizarea unei simulări de bacalaureat/pe clase, la matematică 

Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

Respectarea stilurilor de învățare ale elevilor prin folosirea unor metode diverse în procesul de 

predare-învăţare-evaluare 
Ȋncurajarea lucrului în echipă prin ore sau proiecte interdisciplinare 

Stimularea comunicării deschise, participării şi inovaţiei 

Centrarea activităților de învăţare pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 
Proiectarea didactică urmăreşte utilizarea mai multor tipuri de instrumente de evaluare a elevilor 

Prevenirea cazurilor de nereuşită şcolară, corigenţă sau repetenţie  prin identificarea la timp a 

problemelor, colaborarea cu părinţii şi psihologul şcolar 

Organizarea,  pe tot parcursul anului şcolar a activităţilor/programelor suplimentare de învăţare 
remedială, de pregătire a examenelor de absolvire şi de creştere a performanţei şcolare 

Reducerea diferenţelor dintre evaluările interne şi cele externe (examene, concursuri) 

Recompensarea elevilor care îşi fac temele sau frecventează orele de pregătire suplimentară 
Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii şi pentru sprijinirea elevilor 

orfani ai colegiului 

Organizarea şi desfășurarea Concursului interjudeţean de inventică şi experimente “Paşi pe urmele 
lui Edison”, concursuri județene tematice: sănătatea, mediul 

Prevenirea cazurilor de nereuşită şcolară, corigenţă sau repetenţie  prin identificarea la timp a 

problemelor, colaborarea cu părinţii şi psihologul şcolar 

Impactul activităţilor realizate 

A fost realizată analiza SWOT pentru anul şcolar anterior. 

A fost întocmit planul managerial al comisiei. 

A fost întocmit planul de activităţi al comisiei 

Proiectarea didactică (planificări anuale, PUI, proiecte didactice) şi planurile de îmbunătăţire a 

activităţii didactice se bazează pe adaptarea activităților de predare-învățare-evaluare la nevoile 

actualilor elevi. 

Toate clasele/nivel care au participat la testarea iniţială, au primit același test, în aceeași perioadă 
astfel încât s-a putut vedea exact nivelul elevilor. 

Rezultatele testelor au fost interpretate şi au fost identificate măsuri de remediere. Aceste măsuri au 

fost implementate pe tot parcursul semestrului. 
Utilizarea dotărilor IT din fiecare sală de clasă a determinat o mai mare implicare a elevilor în 

activităţile desfăşurate. 

S-au identificat carențele și s-a propus un plan remedial. 

S-a început pregătirea pentru Concursul Haimovici, faza județeană – prof.Hudrea Floare 
Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură. 

Creşterea interesului pentru şcoală. 

Profesorii din comisia metodică fac parte din echipe de proiect şi din echipe de organizare şi 

realizare a mai multor activităţi educative: 

- Programul de parteneriat strategic ERASMUS+: „Patrimoines: s'engager au présent pour saver 

l'avenir” – Mihali Ileana 

- proiectul Paşi pe urmele lui Edison”-prof. Lunca Dorina, Mihali Ileana, Popa Mihaela; 

-proiectul Eco-şcoala - prof. Danci Diana, Popa Mihaela; 

-proiectul “Punţi spre prietenie” (prof. Popa Mihaela); 

Membrii comisiei au colaborat pentru pregătirea elevilor în vederea remedierii situaţiei şcolare sau 

pentru obţinerea unor rezultate bune la examenul de bacalaureat 

În şedinţa comisiei a fost stabilit planul de dotare. 

Cadrele didactice au participat la întâlniri ale Consiliilor clasei, atunci când au fost solicitate. 
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Planificările pe unităţi de învăţare, proiectele didactice, resursele folosite, caietele şi portofoliile 

elevilor demonstrează că proiectarea didactică ţine cont de achiziţiile anterioare ale elevilor, fapt ce 

se reflectă în rezultatele la învăţătură ale elevilor. 
Instrumentele/metodele de evaluare utilizate de către cadrele didactice (fişe, proiecte, referate, 

portofolii) facilitează înţelegerea materiei şi asigură progresul elevilor, fapt confirmat de rezultatele 

la învăţătură ale elevilor. Toate documentele se găsesc în portofoliile profesorilor. 
Cadrele didactice au ţinut legătura cu diriginţii, cu consiliul profesorilor clasei şi cu părinţii elevilor 

(prin intermediul diriginţilor). Au utilizat metode diverse, adaptate nivelului elevilor, reuşind în 

multe cazuri să-i ajute  pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură 

S-au organizat pregătiri suplimentare pentru examenul de bacalaureat la matematică (cls. a XI-a- 

prof.  Osvath Boros Peter, a XII liceu - prof. Hudrea Floare) şi biologie (cls. a XII-a liceu- prof. 

Danci Diana). 

S-au organizat pregătiri remediale (două şedinţe) la chimie, prof. Popa Mihaela. 

Exerciţiile şi problemele propuse spre rezolvare în timpul orelor de curs, ca şi teme de casă sau în 

cadrul evaluărilor orale şi scrise au avut, în mare parte, drept model, subiectele  de la examenele de 

bacalaureat. 
Elevii care îşi fac temele de casă sunt recompensaţi de către  domnii profesori . Aceste bonificaţii 

influenţează notele elevilor. 

Profesorii diriginţi, Mihali Ileana, Osvath Boros Peter, Popa Mihaela au participat cu elevii claselor 
IXA, IXB, XK la activităţile organizate în cadrul liceului pentru sprijinirea elevilor orfani – au 

cumpărat produse de la Târgul de Crăciun, au plătit bilete pentru Serbarea de Crăciun (banii adunaţi 

din aceste activităţi sunt oferiţi elevilor orfani). 
Doamna profesoară Popa Mihaela, membru în echipa de proiect, a colaborat cu coordonatorul 

proiectului, domnul Boancă Vasile, pentru completarea aplicaţiei proiectului, depusă în vederea 

includerii acestui proiect în CAERI 2020. 

Un număr mic de elevi sunt corigenţi sau cu situaţia şcolară amânată la disciplinele biologie, fizică şi 

chimie. 

Pentru disciplina matematică, numărul elevilor corigenţi   sau cu situaţia amânată este mic în raport 
cu numărulnotelor mai mici de 5, de  la testele iniţiale. 

Activităţi propuse şi nerealizate: 

-nu este cazul 

Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/ Activităţi didactice realizate în 

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

Evaluare la simularea examenului de bacalaureat –  Hudrea Floare 

Propunere subiecte pentru  Concursul Interjudeţean de Chimie „Memorial Octavian Larionescu”, 

ediţia a X-a, organizat de ColegiulNaţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj, jud. Timiş – Lunca 
Dorina, Popa Mihaela; 

Vizită la Facultatea de Chimie – “Ziua porţilor deschise” – Lunca Dorina, Popa Mihaela; 

Evaluarea rezultatelor învățării 

În funcție de nivelul elevilor și numărul de ore alocat, în cadrul ședințelor de catedră s-a decis 

strategia de lucru pentru a avea un parcurs unitar al materiei, necesar evaluării pe parcurs la același 

moment prin subiecte unice pe școală. Elevii au fost informați despre modul de parcurgere al 

programei școlare (partea teoretică și testele). Părinții au luat la cunoștință despre evoluția școlară a 

copiilor dacă au participat la ședințele cu părinții organizate atât pe școală, cât și pe clase sau prin 

întâlniri cu profesorii. Există procesele verbale la portofoliul catedrei și al profesorului. 

În funcție de rezultatele de la simulărea la matematică s-a încercat îmbunătățirea prezenței la 

consultații, dar s-a realizat acest deziderat doar parțial. 

Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare 

cursuri de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane) 

Participarea la şedinţele de catedră în şcoală – toate cadrele didactice din comisia metodică. 

Participarea la  consfătuirile profesorilor de chimie din Cluj-Napoca şi  la activitatea metodică a 

cercului profesorilor de chimie – oră deschisă, 
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cu tema „Variaţia caracterului metalic în grupe şi perioade”, organizată la Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” Cluj-Napoca – prof. Lunca Dorina, Popa Mihaela 

Participarea la Conferinţa Internaţională „Arhitecţii Educaţiei”, organizată de Fundaţia „Noi 
Orizonturi” – prof. Popa Mihaela 

Înscriere la examenul de definitivat, sesiunea iulie 2020 – prof. Matei Ioana; 

Participarea la activitatea metodică ”Noul curriculum  la disciplina Fizică pentru clasele aVI-a şi a 
VII-a,organizată de Casa Corpului Didactic Cluj în perioada 18-20 septembrie 2019 (număr de ore 

de formare 4) – prof. Mihali Ileana; 

Participarea la  consfătuirile profesorilor de biologie din Cluj-Napoca şi  la activitatea metodică a 

cercului profesorilor de biologie cu tema”Noul curriculum  la disciplina Biologie pentru clasa a VII-
a” – prof. Danci Diana 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 

profesor metodist, specializarea Educaţie permanentă- Popa Mihaela 

semnarea parteneriatului proiectului educativ „Punţi spre prietenie”, realizat în colaborare cu Şcoala 

Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare Privind Educaţia  Incluzivă/ Integrată, - prof. Popa 
Mihaela; 

organizarea  activităţii “Împreună de sărbători”, din proiectul educativ „Punţi spre prietenie”, 

desfăşurată la Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare Privind Educaţia  Incluzivă/ 
Integrată 

implementarea, la nivelul şcolii, a Campaniei Naţionale „19 Zile de Luptă Împotriva Violenţei 

asupra Copiilor”, prof. Popa Mihaela (IXB) 

Cadrele didactice fac parte, în şcoală, din diferite comisii: 

membru CA – Popa Mihaela;  
responsabil Comisie metodică “Matematică şi ştiinţe”– Popa Mihaela; 

responsabil Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării 

în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii – Osvath Boros Peter; 

coordonator al Comisiei pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală - Osvath Boros 
Peter; 

coordonator al Comisiei pentru ritmicitatea notării – Matei Ioana 

membru în Comisia pentru ritmicitatea notării – Mihali Ileana 
membru în Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar – Popa 

Mihaela 

membru în Comisia pentru estetică şi imagine – Lunca Dorina, Popa Mihaela; 
membru în Comisia pentru acordarea burselor şi programe sociale -  Lunca Dorina, Mihali Ileana; 

membru în Comisia pentru manuale – Danci Diana, Mihali Ileana; 

membru în Comisia pentru verificare a modului de completare a documentelor şcolare şi a actelor de 

studii - Popa Mihaela; 
membru în Comisia diriginţilor - Lunca Dorina, Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros Peter. 

 

Conduita profesională a membrilor catedrei 

Conform regulamentelor în vigoare. 
Își îndeplinesc corect și responsabil atribuțiile din fişa postului. 

 

4.3. Om și societate – responsabil, prof. Ţîrc Ştefania 

Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primite de la următoarele 

cadre didactice: Țîrc Ștefania, Chita Simona Monica, Hoaghia Anamaria, Olah Matyas, Apostol 

Călin-Ionică ,Ghiman George Lorin, Horvath Zsuzsanna Julianna, Husău Simona Dana,Eszenyei 

Farkas Gabor, Bocereg Deian, Cionca Teodora, Edves Daniela Lucia. 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: Ghiman Lorin, Husău Simona Dana, Edves 

Daniela Lucia.  

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

Stabilirea planului de activităţi ale ariei curriculare ,,Om şi societate”  



70 
 

Formularea, aplicarea și analiza testelor iniţiale 

Comemorarea Holocaustului (coord. prof Hoaghia Anamaria) 

Târgul de Crăciun dedicat proiectului ,,Pentru un zâmbet de copil” 

Organizarea unei serbări dedicată ,,Nașterii Domnului” 

Impactul activităţilor realizate 

 Buna organizare a activităților didactice, metodice și educative, în cadrul catedrei 

Stabilirea nivelului de cunoștințe și competențe în ceea ce privește pregătirea școlară a elevilor 

Reamintirea Holocaustului în rândul elevilor și al profesorilor. 

Ajutorul material oferit elevilor orfani ai școlii din fonduri obținute în urma produselor confecționate 

de elevi. 

Cunoașterea semnificației religioase a Crăciunului și a tradițiilor legate de această sărbătoare 

Activităţi propuse şi nerealizate: nu există 

Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/ Activităţi didactice realizate în 

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

La nivelul catedrei  există planificări calendaristice și proiectarea unităților de învățare. Există 

proiecte didactice care conțin metode diferite de învățare, precum și fișe de lucru. Toate documentele 

sunt redactate electronic.  

Orele se desfășoară utilizând atât metode tradiționale cât și moderne, atât metode expozitive cât și 

interactive.  

Majoritatea orelor sunt desfășurate utilizând mijloace IT: laptop, videoproiector (religie, geografie, 

istorie, discipline socio-umane) 

S-au desfășurat următoarele activități extracurriculare în disciplină:  

Proiectul „Eco-şcoala” (coordonator prof. Chita Simona) 

Cu ocazia “Zilei porţilor deschise” (9 octombrie 2019- ziua comemorării Holocaustului pe teritoriul 
României), a avut loc o vizită, împreună cu  elevii clasei a XI A, a  Muzeului Documentar al 

Holocaustului din Nordul Transilvaniei cu tur ghidat și explicații din partea personalului muzeului, 

Au fost vizionate şi interviuri cu supravieţuitori ai Holocaustului din Transilvania de Nord. În urma 
acestei activităţi elevii au realizat postere/colaje despre Holocaustul pe teritoriul României şi şi-au 

exprimat sentimentele în scris sau oral despre acest eveniment nefericit. (prof. Hoaghia Anamaria) 

Participare la concursuri și competiții: Liga liceelor de volei, Liga liceelor de baschet, Liga liceelor 
de fotbal, Cupa liceelor- tenis de masa (prof. Bocereg Deian, prof. Cionca Teodora) 

Organizarea unei mese rotunde, avându-l ca invitat pe preotul paroh Iacob Cismaș, la clasele a IX-a 

A, B, cu titlul ,,În așteptarea Crăciunului”, unde s-au dezbătut probleme precum: dependența, 

motivația pentru școală etc (prof. Țîrc Ștefania) 
Participarea împreună cu 9 elevi, din clasa a 11-a A, la la spectacolul de colinde din cadrul 

,,Festivalului de tradiții și obiceiuri de Crăciun ,,Episcop Nicolae Ivan”, faza pe mitropolie (prof. 

Țîrc Ștefania) 
Participarea la serbarea de Crăciun de la Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, alături de grupul de 

colindători ai colegiului (prof. Chita Simona, prof. Țîrc Ștefania) 

 

Evaluarea rezultatelor învățării 
Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activitatea de învăţare; 

Existǎ proiecte/portofolii ale elevilor, iar aceştia sunt implicaţi în activităţi interdisciplinare (istorie, 

geografie). 

Testele inițiale au fost aplicate și interpretate. 

Evaluarea finală s-a realizat atât în scris, cât și oral. 

S-au utilizat mai multe tipuri de evaluare, scris, oral, alternativ.  

Există note suficiente la disciplinele predate. 

Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare cursuri 

de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane) 
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Membrii catedrei au participat la consfătuirile pe discipline, la activități și cercuri metodice (Țîrc 

Ștefania, Chita Simona) și la ședințele organizate în cadrul comisiei metodice din școală. 

Domnul profesor Bocereg Deian este înscris la gradul didactic I. 

Doamna profesoară Chita Simona este înscrisă la conversie profesională- Istorie 

Domnul profesor Apostol Călin este înscris la masteratul Managementul integrat al resurselor 

naturale şi al deşeurilor, în cadrul UTCN, cu bursa științifică academică. 

 

Elevi participanţi la Olimpiadă  

  
Nr. 

crt 

Concursul/o

limpiada 

Faza/Etapa/ 

Secţiunea 

Numele elevilor 

câṣtigători 

Clasa Premiul/

Locul 

Profesorul/Profe

sorii 

coordonator/i 

1. Colind la 

Poarta 

Raiului 

Locală Grupul de colindători A IX-a A, 

B, a XI-a 

A, a X-a B 

I Chita Simona 

Țîrc Ștefania 

2. La ville de 

demain 

Locală/ machete Florian Robert 

Oltean Paul 

XI A I Chita Simona 

3. ,,La ville de 

demain” 

Locală/ machete Muntean Andrei A XI-a A III Țîrc Ștefania 

4. ,,La ville de 

demain” 

Locală/ desen Muntean Andrei A XI-a A Mențiune Țîrc Ștefania 

 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 
Membrii catedrei au respectat normele și metodologiile MEN, ROFUIP, RI și au ținut cont de 

specificul claselor în ceea ce privește desfășurarea orelor. 

Trei membri ai catedrei (Chita Simona, Hoaghia Anamaria, Țîrc Ștefania) fac parte din proiectul 

,,Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’angager au present pour sauver l’avenir 

Membrii catedrei colaborează cu diriginții și cu părinții elevilor pentru a îmbunătăți procesul 

instructiv-educativ. 

Participarea la concursul ,,Fii pentru o zi profesor de științe” (prof Chita Simona) 

Participarea la activitatea organizată de Asociația Profesorulor de Română cu titlul ,,Citește cu 

mine”, în cadrul concursului ,,Lecturiada elevilor 2019. Istoria unui posibil viitor”, concurs înscris în 

CAEN, nr. 66/ 2019, implicând elevii claselor a XI-a A și a XI-a B (prof. Țîrc Ștefania) 

Alte activităti 
Organizarea  activității „Educaţie Juridică”, moderată de studenţi de la Facultatea de Drept a 

Universităţii Dimitrie Cantemir, cu elevii claselor XI A si XI B (prof.Chita Simona) 

Proiect Educațional Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor ,zile de activism 
împotriva abuzului și violenței față de copii și  tineri,,1-19 noiembrie 2019 (prof.Chita Simona) 

Organizarea „Balului Bobocilor” în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Spiru Haret” (prof. Chita 

Simona) 

Organizarea dezbaterii pe tema Traficului de persoane împreună cu Asociatia Eliberare (prof. Chita 
Simona) 

Organizarea întâlnirii cu reprezentanți ai Fundației Preventis (prof. Chita Simona) 

Ziua Mondială a Traficului de Persoane, 18 octombrie 2019 (prof. Chita Simona) 
Coordonarea a 26 de elevi, din clasa a 11-a A,  în implementarea Programului Național Junior 

Achievement ,,Succesul profesional” (prof. Țîrc Ștefania) 
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Coordonarea elevilor clasei a XI-a la ,,Cea mai mare lecție din lume”, organizată de UNICEF, pe 

tema drepturilor copilului (prof. Țîrc Ștefania) 

Conduita profesională a membrilor catedrei  
S-au respectat termenele de predare a documentelor, prezența la Consiliile profesorale, colaborarea 

ȋn catedrǎ și la nivelul clasei, monitorizarea evoluției clasei/claselor la ȋnvǎțǎturǎ și disciplinǎ; 
A fost  respectat orarul, programul şi toate sarcinile din fișa postuiui; 

Membrii catedrei care sunt diriginți au participat la lectoratul cu părinții pe școală.  

Doamna profesoară Țîrc Ștefania, dirigintă a clasei a 11-a A, a organizat o ședință cu părinții. 
 

4.4. Tehnologii – responsabil, prof. ing. Plaian Liana 

Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primite de la următoarele 

cadre didactice: Feștilă Rodica, Jenei Elemer, Plaian Liana, Stanciu Mircea, Sturza Ionel, Szekely 

Sandor, Ancău Dorina, Chiorean Marius, Boancă Vasile, Micle Sorin, Corpodean Simona, Hudrea 

Floare, Crețu Gabriel Mircea, Aurori Adina, Tănase-Dincuță Ionela, Man Ioan, Lupaș Ioan, Ganea 

Ioan, Moldovan Vasile,Loșonți Mircea, Uifălean Dan Lucian. 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: - 

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 6 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

1.Elaborarea testelor iniţiale pe nivel și specializare (toți inginerii) 

2.Analiza rezultatelor la testele inițiale la nivelul comisiei metodice şi stabilirea planului de acțiune 

pentru ameliorarea rezultatelor școlare (toți inginerii) 
3. Discutarea rapoartelor de autoevaluare pe anul școlar precedent (toți membri catedrei) și stabilirea 

planului de dotare 

3.Preluarea şi distribuirea manualelor subvenţionate de către minister (la clasele de liceu și după caz 
la cele de profesională) 

4. Elaborarea proiectului de activităţi extracurriculare în funcţie de nevoile elevilor, preocupările lor.: 

- profesorii și maiștri au făcut propuneri legate de activitățile din săptămâna ”Școala altfel” (Szekely 

S., Boancă V., Ancău D.,Jenei E.,Hudrea F.,Plaian L.,Stanciu M., Lupaș I.) 
5.Elaborarea temelor pentru Proiectele de certificare a competențelor profesionale nivel 4 pentru 

clasele de liceu profil electric și electronica-automatizari, zi și seral (Boancă V., Ancău D., Feștilă 

R.,) și mecanică, zi și seral (Corpodean S., Stanciu M., Sturza I., Aurori A., Szekely S., Plaian L.) 
6.Elaborarea subiectelor pentru proba practică, subiecte/bareme pentru proba scrisă, și coordonare de  

teme pentru Proiectele de certificare a competențelor profesionale nivel 5, pentru clasa de Tehnician 

transporturi interne și internaționale și evaluarea candidaților la examenul de certificare(Corpodean 

S., Aurori A.) 
7. Încheierea acordurilor de parteneriat cu agenții economici și repartizarea elevilor pentru efectuarea 

practicii la agenții economici(toți colegii maiștri) 

8.Pregătirea elevilor în vederea participării la Olimpiada tehnică profil electric și electronică-
automatizări (Boancă V., Ancău D., Feștilă R., Ganea I) 

9.Utilizarea  platformelor  electronice de învătare şi softuri educaţionale.( Boancă V., Plaian L., 

Ancău D., Szekely S.,Feștilă R., Jenei E., Chiorean M., Crețu G.) 
10.Organizarea,  pe tot parcursul semestrului a activităţilor/ programelor suplimentare de învăţare 

remedială, de pregătire a examenelor de absolvire şi de creştere a performanţei şcolare( toți inginerii 

și maiștri) 

11.Amenajarea cabinetelor şi sălilor de curs cu material didactic (Sturza I., Jenei E.) . Activitati de 
modernizare, igenizare si ecologizare a atelierului Scoala si a atelierului Service auto ,interior si 

exterior și dotarea cu materiale si S.D.V-uri necesare procesului instructiv-educativ(Loșonți M.) 

 

Impactul activităţilor realizate 

Aprecierea corectă a nivelului de înțelegere și predare necesar pentru fiecare clasă 
Facilitarea procesului de predare-învățare 

Adaptare mai bună a activităților extracurriculare la nevoile reale ale elevilor 

Elevii absolvenți au șanse mai mari de integrare pe piața muncii 
Asigurarea locurilor de muncă pentru absolvenții școlii de la învățământul dual 
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Integrarea şi monitorizarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

. Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

Centrarea activităților de învăţare pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 
Facilitarea  învăţării şi înţelegerii cunoștințelor predate 

Adaptarea actului educațional la cerințele moderne ale învățământului tehnic 

Activităţi propuse şi nerealizate: nu există 

 

Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/ Activităţi didactice realizate în 

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

-Toți membri comisiei au întocmit la timp toate planificările calendaristice  anuale şi pe unităţi de 

învăţare (acestea sunt  corelate cu programa disciplinei şi adaptate la nevoile elevilor și ținând cont 
de achiziţiilor anterioare ale elevilor); 

-Există cel puțin un proiect didactic pe fiecare disciplină predată în portofoliul fiecărui inginer,  fișe 

de lucru și de evaluare pe discipline tehnice 

-Elaborarea de noi  CDL-uri (liceu): 

Clasa a IX-a-tehnician transporturi- Organizarea ergonomică și norme de securitate și 

sănătate în atelierul de instruire practică (Crețu Gabriel Mircea ,Stanciu Mircea, Loșonți 

Mircea)Clasa a XI-a-tehnician operator tehnică de calcul-“Circuite și echipamente de 
electronică profesională”, (Boancă V.)Clasa a XI-a , -tehnician electrician electronist 

auto, Autovehicule electrice în transportul public, în colaborare cu CTP Cluj-Napoca, 
Secția Troleibuze și autobuze electrice(Feștilă Rodica) 

Clasa a XII-a-tehnician roboți industriali-Aplicații ale roboților industriali ( Ancău 

Dorina, Ganea I.)Clasa a XII-a-tehnician transporturi-Legislație, contracte și documente 
de transport -(Crețu Gabriel Mircea ,Stanciu Mircea, Loșonți Mircea) 

-Participare la prezentare de carte pentru absolvenții de liceu, organizata de d-na bibliotecară Prodan 

Rodica (Ancău Dorina) 
- Îndrumarea a 8 elevi din clasa a X-a A în realizarea materialelor pentru Concursul La ville de 

demain din cadrul proiectului Erasmus+ (Ancău Dorina). 

-Participarea în 18.10.2019 la „Târgul pe meserii” cu clasa IX H organizat la Casa de Cultură a 

Studenților (Aurori Adina, Plaian Liana, Jenei Elemer, Szekely Sandor) 
-Participant la activitatea cercului metodic de mecanică din 21.10.2019 cu tema:”Cadrul normativ 

privind organizarea procesului de învățămînt în anul școlar 2019-2020” (Plaian Liana, Aurori Adina, 

Sturza Ionel, Corpodean Simona, Crețu Gabriel Mircea, Stanciu Mircea, Szekely Sandor) 
-Participare la activitatea cercului metodic Mecanică pe oraș cu tema: Cerc metodic cu 

tema”Strategii eficiente de evaluare pentru creșterea nivelului de pregătire al elevilor din 

învățământul tehnic și profesional, din perspectiva evaluării inițiale, evaluării continue, evaluării 
finale”. în 21.11.2019) și la lecția deschisă susținută de prof. Corpodean Simona la clasa postliceală 

de tehnician transporturi auto interne și internaționale(Plaian Liana, Aurori Adina, Sturza Ionel, 

Crețu Gabriel Mircea, Stanciu Mircea, Szekely Sandor) 

-Implicare în elaborarea și implementarea proiectului școlar interjudeţean “Paşi pe urmele lui 
Edison”, ediția a XII-a, 2020 (coordonator și responsabil implementare proiect (Boancă Vasile) 

-Participare la  activitatea extrașcolară derulată pe domeniul ”educație juridică”, la inițiativa unității 

de învățământ și prezentată de către studenți de la Facultatea de drept ”Dimitrie Cantemir” Cluj-
Napoca, sub forma unei conferințe/dezbatere pentru elevii claselor a XI-a A și B(Boancă Vasile) 

-Profesor voluntar, Clinica de Oncologie, Fundația "Voluntari pentru educație"(Corpodean Simona) 

-Vizită la Expo Transilvania cu clasa XI K cu tematica ”Târgul mașinilor agricole”(Jenei Elemer) 
-Monitorizarea Școlii de Șoferi de către ARR Cluj (Jenei Elemer) 

-Încheierea  unui Acord de parteneriat cu CTP Cluj-Napoca pentru desfășurarea orelor de laborator 

de către elevii clasei a XI-a A, tehnician electrician electronist auto în incinta spațiilor/ atelierelor 

Secției Troleibuze și autobuze electrice(Feștilă Rodica) 
-Participare  la Zilele SuperTeach Cluj 1-3 noiembrie 2019, eveniment organizat de Fundația 

Romanian Business Leaders, Institutul Dezvoltării Personale și grupul EDUCATIVA(Feștilă 

Rodica) 
-Participarea cu elevii clasei IX H la Festivalul de artă electronică Clujtronic, 27-29.09.2019(Plaian 

Liana) 
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-Prezentarea profilului școlii elevilor de gimnaziu în cadrul activității”Săptămîna meseriilor” în 

perioada 14-15.11.2019 la Școala gimnazială ”N. Titulescu” din Cluj-Napoca și Școala gimnazială 

”Ștefan Pascu”din Apahida împreună cu elevi ai clasei a XI a H (operatori la MCN) (Plaian Liana) 
 

Evaluarea rezultatelor învățării : 
-Au fost aplicate teste iniţiale pentru proiectarea curriculară, ca instrumente reglatoare ale demersului 
didactic pe specializări și clase de către inginerii și maiștri  care predau ; 

-Evaluările pe parcurs s-au făcut de către toți profesorii cu respectarea periodicității notării, utilizând 

instrumentele de evaluare specifice adaptate tipurilor de învățare ale elevilor și specialității, 
promovînd educaţia incluzivă şi egalitatea de şanse. 

-Toți inginerii din cadrul catedrei au elaborat fișe de evaluare, teste , fișe de observație pentru 

realizarea unei evaluări reale a elevilor. 
- În cadrul practicii elevii sunt  evaluati prin testare practica pe module, teste de masurari, interpretari 

si comparare( testari pe simulatoare, machete, ansamble,subansamble). 

-Participarea la 4 vizite de evaluare externă ARACIP ( 1 evaluare + 1 autorizare), în calitate de 

coordonator sau membru în echipa de evaluare.(Feștilă Rodica). 
-Elaborarea subiectelor și evaluarea elevilor care dau examene de diferență în urma transferurilor 

(Jenei Elemer, Stanciu Mircea,Feștilă Rodica, Micle Sorin, Plaian Liana, Boancă Vasile) 

 

Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare 

cursuri de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane): 
-Participare la conferinţa şi la atelierele „Profesorul mindful şi rezilient” şi „Starea de bine a 

profesorilor” în cadrul Zilelor Superteach din 01, 02 şi 03.11.2019(Aurori Adina) 

-Participare la trainingul „Mentalitate Deschisă în Educaţie” organizat de Superteach în 13-
15.12.2019(Aurori Adina) 

-Participare curs de perfecționare ”Managementul formării continue” organizat de CCD Cluj 

(Hudrea Floare) 
-Participare la programul de formare ”Educatie sociala-curriculum si competente”, organizat de CCD 

Cluj (Micle Sorin) 

-Participare la Concursul Național „ Fii o Săptămână Profesor de Științe”, ediția a XVI-a, domeniul 

științific, desfășurat la Colegiul Tehnic „ENERGETIC”, Cluj-Napoca, în calitate de coordonator cu 
lucrarea ” Inversarea sensului de rotație la un motor de c.c.”, noiembrie 2019(Micle Sorin) 

-Membru în Comisia de organizare, desfășurare, evaluare  a concursului pentru ocuparea posturilor 

vacante,discipline tehnice(proba practică,proba orală,probă scrisă) sept. 2019(Crețu Gabriel Mircea, 
Szekely Sandor) 

-Realizarea unei aprecieri asupra tezei de doctorat cu titlul: ”Contribuţii privind îmbunătăţirea 

condiţiilor de aşchiere la prelucrarea materialelor minerale” elaborată de ing. Petre VALEA, - noi. 
2019(Szekely Sandor) 

-curs de specializare” Construcția, funcționarea și întreținerea cutiilor de viteze automate DSG”,” 

Construcția, funcționarea și întreținerea sistemelor de suspensii”, ” Diagnosticarea filtrelor de 

particule Diesel DFP/FAP”, ” Diagnosticarea injectoarelor piezo Common Rail Bosch” organizat de 
Asociația Specialiștilor Auto din România în parteneriat cu Garage Training (Corpodean Simona, 

Sturza Ionel) 

-Participare cu lucrarea ”Cercetarea sistemului de retractare a acoperișului la Mercedes E Class” în 
cadrul Conferinței Națională Multidisciplinară "Profesorul Ion D. Lăzărescu, Fondatorul Școii 

Românești de Teoria Așchierii"(Corpodean Simona) 

-Participare la  cursul de perfecționare ”Administrarea si securitatea sistemelor de calcul” organizat 
de DPIT (Chiorean Marius) 

-Înscriere grad didactic II, sesiunea 2020 (Chiorean Marius, Ganea Ioan) ; definitivat, sesiunea iulie 

2020(Aurori Adina); gradul II, sesiunea iulie 2022(Dincuță-Tănase Ionela). 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 
-Membru în echipa de proiect Erasmus+ Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe , 
respectiv  Patrimoines: s’angager au present pour sauver l’avenir.(Feștilă Rodica) 

-Promovarea ofertei educaționale a școlii pentru anul școlar viitor elevilor de gimnaziu din Școala 

gimnazială ”N.Titulescu”Cluj-Napoca și Școala gimnazială ”Ștefan Pascu”Apahida ( Plaian Liana) 
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Conduita profesională a membrilor catedrei 
Toți profesorii și maiștri s-au preocupat de respectarea și promovarea deontologiei profesionale: 

 respectarea orarului, respectarea programului, respectarea tuturor sarcinilor din fișa postului; 

 participarea la şedinţele Consiliilor claselor(în funcție de solicitări), la Consiliile Profesorale și la 

lectoratele pe școală cu părinții; 
 colaborări cu diriginţii claselor la care predau și cu restul colegilor din consiliile claselor; 

 participare la şedinţele  în catedră; 

 abordarea unei ținute morale și comportamentale adecvate statutului de cadru didactic; 

Activitate de mentorat 

 

Nume, prenume cadru didactic 

mentor 

Nr. studenţi îndrumaţi Facultatea parteneră 

Plaian Liana 6 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

 

4.5. Activitatea bibliotecii 

Nr. total volume: 26.405 

Dotări bibliotecă: 18 volume în valoare de: 830,86 lei 
Nr fișe cititori: 628. Elevi 564; cadre didactice 50; personal auxiliar 8; personal nedidactic 6; 

            Cititori activi: 620 

  Achiziţii:18 volume. 
 Cărţi-donație 4 vol. în valoare de 280 lei; 

Manuale: 14 vol. în valoare de 550,86 lei  
Activităţi / acţiuni realizate de către d-na bibliotecară Prodan Rodica: 

1.Ziua Limbii Române 31 aug, în școala noastră 16-20 sept. 2019. In colaborare cu aria curriculară 

limbă și comunicare. Clasele participante: IXG,H,K, XA, H,K, XIA, XIIB. 

2.Săptămâna Limbilor Străine -23-27 sept, 2019. Promovarea plurilingvismului. Expoziție de carte 
străină. Dialoguri de 5 minute în limbile străine învățate la școală. 

3.Tehnici de documentare. Pregatirea bibliografiilor și studierea temelor pentru lucrarile de diplomă 

la clasele a XII-a. Studierea temelor concursurilor și olimpiadelor școlare. Descrierea bibliografiilor. 
Parcurgerea bibliografiei. Participanți: elevii  claselor absolvente, profesorii îndrumători a lucrărilor 

de absolvire. Lunile sept, oct., noiembire, decembrie. 

  4.Promovarea valorilor culturale românești. Lumea în armonie cu George Enescu. 23-27 sept.2019. 

5.Inedite aventuri in lumi virtuale. Cultură prin artă și tehnologie: poezie româneacă, electro-jazz, 
saxofon, secvențe din filme mute, conversații în limba franceză, englză, germană, jocuri video, 

sculptură video experimentală, forme estetice generate prin tehnici digitale, sunet și imagine. 

Proiecții de activități în perioada 27 sept. -4 oct 2019. Participanți elevii claselor: IXA, IXG, IXH, 
IXK, XK, XIG. Prof. diriginți: Zsuzsana Horvath, Liana Plaian, Deian Bocereg. 

  6. Luna octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare. 

   7.Promovarea serviciilor bibliotecii 

8.Cartea, aproape de suflet – Să citim. Lecturarea în cadrul biblioatelierului a cărții Oscar și tanti   
Roz sau Dumnezeu vorbește cu noi, a autorului contemporan Eric-Emmanuel Schmitt.In colaborare 

cu aria limbă și comunicare prof. Bianca Pădurean, clasele: IXG, H, XG,H. 

9.Susținerea fondului documentar – “O carte pentru biblioteca școlii”. Clasele IX-X din scoală și 
diriginții lor. 

10.Educația digitală- pregătirea tinerilor pentru transformarea societății și a pieței muncii sub 

impactul tendințelor tehnologice. Clasele participante: IXG, H, IXK. 
11.Promovarea valorilor culturale românești-“Brâncuși prezent prin opera sa artistică”. Clase 

participante: IXA, IXB, XA, XB, IXG, IXH, XH. 

12.Ziua Mondială a Educaţiei 05 octombrie 2019. In scoala nostră 7-11 oct.2019. Invențiile 

revoluționare în domeniile-medicină, fizică, economie, literatură. Importanta progresului în știință și 
cercetare. Premiul Nobel oferit în anul 2019 a fost acordat  pentru realizările în domeniul științelor și 

literaturii. Participanți: elevii claselor IXA,B,G,H,K, XA,H,K, XIA, XIIB. Prof.: I. Mihali, M. Popa, 

D. Danci.  
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13.Atelier de tehnologii în domeniul modelării și imprimării 3D. 07 oct.2019 la BJC Cluj. 

Participanți elevi din clasele IXA, IXB si diriginții lor: Mihaela Popa, Ileana Mihali. 

14. Activitate de popularizare și promovare a cărții. Lansare de carte în data de 14 octombrie 2019. 
Anul Cărții – 2019- în biblioteca școlară. Carțea: “Lecturi subiective” a autoarei Lucia-Elena 

Locusteanu, apărută la Editura Risoprint din Cluj Napoca. Intâlnire cu scriitoarea Lucia-Elena 

Locusteanu. Participanți: diriginții și elevi din clasele XIIA, XIIB, IXA, IXB, IXK, XG, XIG. In 
colaborare cu aria curriculară limbă și comunicare, dir. prof. E. Giurgiu, dir. adj. prof G. Crețu, prof. 

D. Ancău, B. Pădurean, D. Bocereg. 

15.Săptămâna Europeană a Programării – Povești animate cu ”FlipaClip”, 16 oct.2019 la BJC 

Cluj. Elevi din clasele XA si XB. 
16.Biblioteca și comunitatea. 30 oct.- Ziua pacientului cu arsuri. Informarea cu Legile care prevăd 

organizarea evenimentelor pentru prevenirea apariției incendiilor. Clasele a IX-X din scoală. 

17. In memoriam Ion Mușlea. Scriitor, din anul 1930 director al BCU Clul, memru corepondent al 
Academiei Române, între 1997-2002 a fost directorul Studioului Televiziunii Publice din Cluj. 

Inlăturat de comuniști activitatea folcloristului este consacrată cercetării științifice. Participanți elevi 

din clasele a X-a. In colaborare cu aria curriculară limbă și comunicare, prof. Adela Nistor. 06 noi. 

2019, la BJC Cluj 
18.Activitate de popularizare și promovare a cărții. Prezentarea resurselor noi achiziționate în 

bibliotecă. Expoziție de carte tehnică în perioada 18-22 noi. 2019 în colaborare cu aria curriculară 

tehnologii. 
19.A fost o data un război. Pentru celebrarea acestui moment în biblioteca s-a organizat expoziție cu 

tema Marelui război-Primul Război Mondial care s-a terminat în data de 11 a 11-a 1918. Data 

expoziției 11-15 noi. 2019. 
20.Concurs de lectură. Bătălia cărților, categoria 14-18 ani. Dezbaterea “Convinge-mă să citesc” 

Prezentarea cărților propuse pentru concurs. Activitate desfășurată la BJC, Cluj, în data de 15 

noimbrie  2019. Participanți: elevi din clasele XA, XB, XK, prof. Pădurean Bianca 

21.Ziua Internaționlă a Drepturilor copilului. 20 noiembrie 2019. Promovarea drepturilor copiilor.  
22.Ziua Națională a României - 1 Decembrie. Activități desfășurate sub genericul „Unim trăirea, 

traim unirea” desfășurate în perioada 25 noi.-03 dec. 2019. Clasele participante: IXA,B, G, H, XA, 

XB, XG,H. Profesori participanți: M. Popa, dir.adj. G. Crețu. 
23.Activitatăţi în cadrul Proiectului  - cerc de lectură – Să citim împreună. Proiect de Parteneriat cu 

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj –Napoca. Cartea – poarta către fiecare. Concurs de 

lectură.. Slavici, “caz singular, de creator cu intuiții geniale”. 
24. Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin 

farmecul lecturii. Proiect de Parteneriat cu Sc. “ I. Creangă” Cluj Napoca. Reprezentanți de marcă ai 

elitei intelectuale românești  din Transilvania. Liga scriitorilor Români-Invitat G. Moisa- autor. 

Librăria Bookstory-Sponsor-Moldovan E. 
25.România, după 30 de ani de libertate. Sacrificul românilor din decembrie 1989 ne-a adus drumul 

spre libertate. Proiecții de filme documentare. Clasele IX-X. 

26.Dăruind vei dobândi. Activitate cultural educativă de lectură și de voluntariat 09-20 decembrie 
2019 clasele IX-X. Cadoul lecturii si al jocului – prezentarea cărții: “Să nu spui niciodată pentru 

totdeauna” a autoarei Jennifer L. Armentrout.  

  Donație de carte și jucării copiilor cu care soarta nu a fost atât de generoasă. 

Activităţi / acţiuni propuse şi nerealizate:- 

Cursuri/programe de formare urmate (nume şi prenume, titlul cursului/programului, nr. ore 

sau credite, organizator, perioada): 
-Activitate de formare în cadrul Zilei Mondiala a Bibliotecilor scolare (13 noi. 2019).  

- Anul cărții la BJC “O. Goga”;  
- Biblioteca școlară - alte vremuri, noi roluri;  

- Prezentarea publicației “Lectura de plăcere de la teorie la exemple de bune practi” editura 

Casa Corpului Didactic, Cluj, 2019 

- Premierea participanților la concursul „Creatori în educație”, ediția 2019 
- Lansare de carte 

            -Activitate organizată de CCD Cluj în colaborare cu BJC Cluj, desfasurata în data de 13 nov. 2019. 

-Activitate de formare în cadrul Conferinței Naționale a Doctoranzilor din consorțiul „Universitaria”  
  București, perioada 26-27 septembrie 2019. 
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 -Activitate de formare în cadrul activității metodice – „Promovarea activităților pedagogice și 

culturale în bibliotecile școlare și CDI” (12 dec. 2019) 

- Lansare de carte 

- Promovarea tradițiilor românești. Concert de colinde. 

- Aspecte ale muncii specifice bibliotecarilor școlari  

-Activitate organizată de CCD Cluj în colaborare cu Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu”, Cluj- 
Napoca, desfasurata în data de 12 dec. 2019. 

 

4.6 Activitatea din internat, responsabil: pedagog-şef, Socaciu Daniela 

 

Activităţi / acţiuni realizate de colectivul de pedagogi/supraveghetori de noapte: 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020, colectivul de pedagogi din internatul de elevi al 

Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” a desfăşurat următoarele activităţi: 

-Supravegherea zilnică a elevilor pentru a respecta, în timpul săptămânii, programul de intrare-iesire în / din 

cămin, programul de somn, programul de meditaţii.  Elevii rămaşi la sfârşit de săptămână în cămin au fost  

notaţi în registrul de procese verbale. 

-De fiecare dată când a fost cazul au fost contactaţi profesorii diriginţi, părinţii şi conducerea şcolii pentru a 

analiza situaţia elevilor cu  abateri comportamentale. 

- În sem I s-au făcut următoarele vizite: 

- prof. Ganea Ioan cls. X A – in data de 23.10.2019; 

- prof. Stanciu Mircea cls. X H -  in data de 19.11.2019 

-  în fiecare săptămînă d-nul director adj. Cretu Gabriel a făcut vizite în cămin în perioada 

meditațiilor A solicitat mai multă curăţenie în camere şi coridor.  

Activităţi realizate cu elevii din internat: 

- Campionatul de fotbal, octombrie 2019 - Pedagog Mureșan Călin,Elev Piper Răzvan 

- Întîlnire cu d-na asistentă, noiembrie 2019 - Pedagog Socaciu Daniela, Elev Bețișor Cristian 

- Vizionarea unui film educative, Decembrie 2019 - Pedagog Socaciu Daniela, Elev Pusztan Marian 
-S-au întocmit tabele, în format electronic, cu numele elevilor cazaţi, şcoala de provenientă, numele 

si numărul de telefon al profesorului diriginte şi al părinților fiecărui elev. La fel s-au făcut tabele, în 

format electronic şi pentru studenţii cazaţi în cămin, cu numǎrul de telefon şi facultatea la care sunt 
înscrişi. 

-S-au întocmit noi procese verbale de predare/primire camere şi angajamente pentru un mai bun 

control asupra integritǎții bunurilor din cămin. 
-Zilnic a fost urmărită şi notată păstrarea curăţeniei, atât în camerele elevilor, cât şi în camerele 

studenţilor, pe holuri şi la grupurile sanitare. 

-Efectuarea curăţeniei generale în cameră de către elevi o dată pe săptămână. 

-Stabilirea legăturii permanente cu doamna administrator si personalul administrativ care asigură 
reparaţiile în cămin.  

-Urmărirea constantă a achitării taxelor de cămin, atât de către elevi, cât şi de către studenţi.Dotarea 

căminului cu medicamente necesare pentru prim ajutor. 
-Cazarea persoanelor străine, a grupurilor organizate, cu aprobarea conducerii şcolii. 

Sancţionări elevi pentru abateri comportamentale şi nerespectarea Regulamentului intern (cu 

detalieri: nume şi prenume, clasa, sancţiunea, perioada, etc. 
-Mariș Cătălin, cls. X G, Mariș Călin, cls. X G și Lăpuște Ionuț cls. X G referat de sancțiune din 

partea d-lui pedagog Moldovan Călin, pt. deranjarea liniștii în cămin după ora 22,00, jucând cărți,  

trîntind scaune și țipînd, mai târziu alăturându-se și elevii Piper Răzvan cls. X B și Șom Daniel cls. 
X G . Aceștia au fost sancționați cu mustrare verbal de d-nul director adj. Crețu Gabriel. 

-Cămărășan Emanuel cls. XI H- nerespectarea în mod repetat a programului la apelul de seară, 

amenințarea colegilor mai mici din cămin pt. obținerea de bani, iar în luna decembrie elevul a fost 
prins furând din Moll de personalul angajat iar la percheziționarea elevului de poliție au fost gasite în 

camera acestuia 2 perechi de blugi. Elevul a fost sancționat cu eliminarea lui din cămin începând cu 

sem. II. 
-Crăciun Mircea cls. IX B – lipsirea în mod repetat la meditații fără motiv, foarte multe absențe 

nemotivate la apelul de seară și lipsirea lui din cămin noaptea  în mod repetat fără a anunța 
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pedagogul de serviciu. Toate acestea au dus la eliminarea elevului din cămin și transferarea lui în 

altă școală. 

-Muntean Darius cls. X –a A și Bețișor Cristian cls. X-a A – absențe repetate la meditații și întârzieri 
la apelul de seara. Au fost sancționati cu mustrare verbal de d-nul director adj. Crețu Gabriel 

Cazări ocazionale grupuri (nr. persoane, perioada): 
-în data de 23 septembrie 2019 – un grup de 16 persoane pentru ,,Zilele Clujului,,. 
-în data de 17 – 19 octombrie 2019 – un grup de 18 elevi pentru ,,Festivalul Național de teatru pentru 

Adolescenți Stage, ediția X-a. 

-în data de 1-3 octombrie 2019 – un grup de 26 elevi de la Lic. Teoretic Sf. Nicolae din Gheorgheni 

participanți la excursia școlară. 

Consideraţii privind comunicarea colectivului de pedagogi cu echipa managerială, elevi, profesori, 

părinţi: 

-Comunicarea colectivul de pedagogi cu echipa managerială și elevi a fost foarte bună,  cu profesorii 
diriginți bună, iar cu părinții aproape inexistentă. Foarte puțini părinți se interesează de copiii lor. În 

momentul în care sunt contactați de pedagogi pentru a-i informa de abaterile copiilor, aceștia sunt 

foarte mirați. 

Consideraţii privind respectarea programului şi a îndatoririlor de serviciu asumate de către colectivul 

de pedagogi: 
-Pedagogii și-au respectat programul și îndatoririle de serviciu, anunțând orice abatere disciplinară 
făcută de elevi atât conducerii școlii, cât și părinților acestora.  

 

5. Managementul calității – responsabil CEAC, prof. Feștilă Rodica 

Activităţi / acţiuni realizate de către Comisia de evaluare și asigurare a calității  
 Finanizare RAEI și elaborarea documentelor CEAC pentru anul școlar 2019 – 2020: 

- Finalizarea RAEI și încărcarea pe platforma ARACIP; 

- Aprobarea în Consiliul de Administrație a RAEI; 

- Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a CEAC; 

- Elaborarea Planului operațional al CEAC pentru 2019- 2020; 
- Întocmirea Planului de acțiune al CEAC; 

- Distribuția responsabilităților membrilor CEAC; 

- Iniţializare RAEI pentru anul şcolar 2019 –2020 şi completarea Bazei de date a şcolii 

 Evaluarea inițială și elaborarea, diseminarea și aplicarea  Planului de remediere: 

       - Analiza Rapoartelor ariilor curriculare privind evaluarea inițială; 

       - Elaborarea Raportului CEAC privind evaluarea inițială; 

       - Elaborarea Planului de remediere al CEAC privind evaluarea inițială; 
       - Prezentarea în consiliul profesoral a Raportului și Planului de remediere;  

 

Ȋntocmit de dir. adj., 

Prof. ing. Crețu Gabriel Mircea 
_________________ 

 


