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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. Țîrc Ștefania - responsabil comisie metodică Om și societate 

prof. Petri Alina – 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. 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. Ganea Ioan –-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 

prof. 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 anul şcolar 2018-2019. Activitatea analizată s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial 

2018 - 2019, 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 ȋnvǎțǎmȃntului profesional de tip dual 

 Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței 

şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 

 Sprijinirea  evoluţiei în carieră a întregului personal, creşterea calităţii actului educaţional şi 

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; 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 - 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
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Comisia 

diriginţilor 

Comisia de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare 

metodologică 

a dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial 

 

Comisia pentru frecvenţă, 

combaterea absenteismului şi 

a abandonului şcolar 
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programe 

europene 

Comisia pentru 
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Consiliul şcolar 

al elevilor 

 

Comisia de gestionare SIIIR 

Consiliul  

reprezentativ 

al părinţilor 

Comisia de analiză a 

ofertei de achiziţii 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Cluj 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Comisia de 

inventariere 

 

Comisia pentru programe şi proiecte 

educative 

 

Comisia pentru 

perfecţionare şi 

formare continuă 

Responsabil 
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programe sociale 
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Comisia pentru programe 

europene 

Comisia pentru 

urmărirea 

ritmicităţii notării 

 

Catedre/Comisii metodice 

 

 

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 pe 

maşini cu 

comandă 

numerică 

l. 

română/l.maghiară 

Acreditat 

4945/2018 

Şcoală 

postliceală 
 

Transporturi 

Tehnician 

transporturi 

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 103.57 %  

Tehnician operator tehnică de calcul  100 % 

 

liceu - seral Tehnician electrician electronist auto 103.57 % 

 

școala profesională Mecanic auto –înv. dual (lb. română) 103,57% 

Operator la mașini cu comandă numerică şi tinichigiu vopsitor auto - înv. dual (lb.   

română) 50.00% + 50.00%     

                                       Mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto  (lb. maghiară) 46.46% + 28.57% 

 

școala postliceală Tehnician transporturi interne si internaționale 75%  

Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2018-2019 a fost de 

94,38%, faţă de 97,32 % în anul şcolar 2017-2018 şi faţă de 95,453 % în anul şcolar 2016-2017. 

2.3.2. Efective de elevi pe nivel 

Anul şcolar 2018 - 2019 a debutat cu un efectiv de 551 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: 

Nr. 

crt. 
Clasa Diriginte Specializare 

 

Domeniul 

Liceu-zi 

1.  IX A Ganea Ioan Tehnician electrician electronist auto Electric 

2.  IX B Nistor Adela Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

3.  X A Tîrc Ștefania Tehnician electrician electronist auto Electric 

4.  X B Boancă Vasile Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

5.  XI A Ancău Dorina Tehnician operator roboţi industriali Electronică automatizări 

6.  XI B Hudrea Floare Tehnician transporturi Mecanică 

7.  XII A Mihali Ileana Technician electrician electronist auto Electric 

8.  XII B Popa Mihaela Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

Şcoala profesională 

9.  IX G Loșonți Mircea Mecanic auto - înv. dual Mecanică 

10.  IX H Stanciu Mircea Operator la mașini cu comandă numerică şi 

tinichigiu vopsitor auto - înv. dual 
Mecanică 

11.  IX K Osvath-Boros Peter Mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto 

 (lb. maghiară) 
Mecanică 

12.  X G Petri Alina/ 

Bocereg Deian 
Mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto Mecanică 

13.  X H Lupaș Ioan Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică 

14.  X K Jenei Elemer Mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto 

 (lb. maghiară) 
Mecanică 

15.  XI G Ciobanu Camelia Mecanic auto şi  tinichigiu vopsitor auto Mecanică 

16.  XI H Plaian Liana Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică 

17.  XI K Szekely Sandor Mecanic auto (lb. maghiară) Mecanică 

Liceu seral 

18.  XI M 

seral 
Gereb Elisabeta Tehnician electrician electronist auto 

(lb. maghiară) 
Electric 

19.  XII R 

seral 
Lunca Dorina Tehnician mecanic pentru întreținere și 

reparații 
Mecanică 

20.  XII M 

seral 
Chita Simona Tehnician electrician electronist auto (lb. 

maghiară) 
Electric 

21.  XIII R 

seral 
Teșa Laura Tehnician electrician electronist auto Electric 
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Din cei 551 de elevi: 

- 3 elevi cu CES 

-18 elevi orfani 

-19 elevi declaraţi de etnie rromă 

-13 elevi, din mediul urban, cu părinţi plecați în străinătate, din care 11 elevi cu un părinte plecat, iar 2 elevi 

cu ambii părinţi plecaţi 

-15 elevi, din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 11 – un părinte plecat, iar 4 elevi – ambii 

părinţi plecaţi. 

Evoluţia efectivelor de elevi pe parcursul anului şcolar 2018-2019: 

Nivel  Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie 

Liceu-zi 187 186 184 184 184 

Liceu-seral 90 91 91 91 91 

Școală 

profesionala 

240 239 239 239 239 

Școala 

postliceală 

34 33 31 30 30 

Total 551 549 545 544 544 

 

Nivel  Februarie  Martie  Aprilie Mai  Iunie 

Liceu-zi 181 179 179 178 178 

Liceu-seral 91 90 90 90 87 

Școală 

profesionala 

239 239 239 238 238 

Școala 

postliceală 

18 18 18 16 16 

Total 529 526 526 519 519 

 

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

începutul fiecăruia din ultimii șase ani şcolari: 

Nivel  de 

învăţământ 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Liceu zi şi seral 383 272 233 228 269 277 

Școala 

profesională 

120 239 249 249 237 240 

Scoala 

postliceală/maiştri 

- - 46 58 45 34 

Total 503 511 528 535 551 551 

 

2.4. Resurse umane 

2.4.1.Personal didactic 

 

22.  XIIIM 

seral 

Sturza Ionel Tehnician transporturi (lb. maghiară) Mecanică 

Şcoala postliceală 

23.  P1 ap Corpodean Simona Tehnician transporturi interne și 

internaționale 
Transporturi 

24.  P2 ap Feștilă Rodica Analist programator Informatică 
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Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2017-2018 

Personal didactic 55 Fără grad didactic: 4 

Cu definitivat: 9 

Cu gradul didactic II: 8 

Cu gradul didactic I: 34, dintre care cu doctorat: 2  

Personal didactic auxiliar 9 

Personal nedidactic 5,5 

 

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 

 

55 44,66 30 33/60% 55/100% 

Concurs:14  

Detasare:2 

Suplinire:13  

Transfer: 15 

Completare de catedră: 1 

Pensionari:5 

Asociați:5 

 

 

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

Total cadre didactice 

existente ȋn anul școlar 

anterior 

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală 

Număr cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi 

Total cadre 

didactice în 

anul curent 

54 38 16 17 55 

 

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  x  

Administrator financiar 1 1  x  

Secretar sef 1 1  x  

Secretar 1 1  x  

Tehnician cu atribuţii de 

administrator patrimoniu 
1 1  x  

Informatician 1 1  x  

Laborant 1 1  x  

Pedagog şcolar 1 1  x  

Supraveghetor de noapte 1 1  x  

 

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 

Ingrijitor curăţenie 2 2 x   

Muncitor 3,5 3,5  x  
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Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic): 

Posturi vacante: 3 

Servicii externalizate: 3 

Posturi plătite din venituri proprii:1,50 

Concursuri  pentru ocupare posturi de informatician şi supraveghetor de noapte:  

-supraveghetor de noapte data organizării conucursului: 17 mai 2019, data incheierii CIM: 22 mai 

2019. 

-informatician: data organizării concursului: 23 mai 2019, data incheierii CIM: 24 iunie 2019. 

 

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.  internat elevi 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; 

 poligon auto; 

 parc; 

 cabinet medical; 

 internat pentru elevi (148 locuri de cazare); 

 secretariat (2 săli); 

 contabilitate (2 săli şi caserie). 
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2.5.2 Activitatea secretariatului 

Sem. I / Activităţi propuse şi realizate 

Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar ca obiectiv general 

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 

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

mobilității personalului didactic 

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

didactice care au plata cu ora 

Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic pt. anul școlar 2018/2019, 

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

intocmirea și predarea la I.S.J. a fișei încadrării pentru anul școlar 2018/2019 

Întocmirea de decizii pentru întreg personalul școlii urmare schimbărilor intervenite sau a majorărilor 

salariale 

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

 Întocmirea formularului L153, validarea si depunerea lui 

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

 

 Sem. II / Activităţi propuse şi realizate 

Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar ca obiectiv general 

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 

Intocmirea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2019/2020, analiza, depunerea lui 

Urmarea calendarului mobilității personalului didactic: pretransferuri, completări de catedră, 

continuități, adeverințe și alte documente pentru concurs 

Intocmirea și depunerea la I.Ș.J. Cluj a statului de funcții pentru anul în curs 

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

salariale  

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

Hotărâri judecătorești, Dobânzi, premise de călătorie, etc. 

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

Completarea de situații și link-uri de câte ori au fost solicitate 

Înscrieri la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019, întocmirea dosarelor, completarea 

aplicației, etc. 

 

 

 

2.5.3 Activitatea financiar-contabilǎ 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I  

 

1.  Întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul financiar 2018 pe surse de finanțare, 

respectiv buget local, buget de stat și depunerea acestora la ISJ Cluj și Primăria Cluj-Napoca.  

2.  Întocmirea situațiilor financiare anuale și depunerea în sistemul national 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. 

3.  Întocmirea, verificarea și transmiterea următoarelor situații lunare:darea de seamă lunară, 

monitorizarea cheltuielilor de personal, întocmirea și transmiterea necesarului de crdite pentru 

salarii, burse, asistență socială, cheltuieli materiale.    

4.  Întocmirea proiectului de buget și a bugetului pe anul 2019 pe articole, alienate, surse; 

fundamentarea acestuia și transmiterea la Primăria Cluj-Napoca.  

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

propunerilor de casare. 

6.  Întocmirea documentelor de casă și de bancă pentru toate operațiunile financiare  desfășurate în 

cadrul instituției de invățîmânt: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. 

7.  Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea sintetică și analitică, întocmirea fișelor de 

cont, a balanțelor de verificare sintetice și analitice. 

8.  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.    

9.  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. 

10.  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. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II  

 

1.  Întocmirea situațiilor financiare trimestrialeanuale pentru anul  2019 pe surse de finanțare, 

respectiv buget local, buget de stat și depunerea acestora la ISJ Cluj și Primăria Cluj-Napoca.  

2.  Întocmirea situațiilor financiare anuale și depunerea în sistemul national 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. 

3.  Întocmirea, verificarea și transmiterea următoarelor situații lunare:darea de seamă lunară, 

monitorizarea cheltuielilor de personal, întocmirea și transmiterea necesarului de credite pentru 

salarii, burse, asistență socială, cheltuieli materiale.    

4.  Întocmirea proiectului de buget și a bugetului pe anul 2019 pe articole, alineate, surse; 

fundamentarea acestuia și transmiterea la Primăria Cluj-Napoca.  

5.  Întocmirea propunerilor de casare pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar cu durata de 

funcționare expirată și înaintarea spre aprobare la Prmimăria Municipiului Cluj-Napoca. 

6.  Întocmirea documentelor de casă și de bancă pentru toate operațiunile financiare  desfășurate în 

cadrul instituției de invățîmânt: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. 

7.  Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea sintetică și analitică, întocmirea fișelor de 

cont, a balanțelor de verificare sintetice și analitice. 

8.  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.    

9.  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. 

10.  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.   

 

Până la data de 31 ianuarie 2019, în sem. I al anului şcolar 2018-2019, de la bugetul de stat au fost 

achitate  potrivit programelor de finanțare aprobate: 

- abonamentele elevilor navetiști în valoare de  

- abonamente cadre didactice 
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- banii de liceu  

- bursa profesională  

- bursele sociale  

- bursa  elevi din Republica Moldova  

 

Nr. 

crt.  

Tip abonamente/burse Număr 

abonamente/burse 

Suma plătită /cuantum 

(în lei) 

Sursa de 

finanţare 

1. Bani de liceu 5 4.410 Bugetul de stat 

2. Bursa profesionala 235 129.333 Bugetul de stat 

3 Burse elevi din Republica Moldova 2 2.236 Bugetul de stat 

4. Burse sociale 62 22.261 Bugetul local 

5. Abonamente elevi navetiști 65 20.369 Bugetul de stat 

6 Abonamente cadre didactice 7 2.177 Bugetul local 

 

 

Până la 30.06.2019 în semestrul II al  anului școlar 2018-2019,  de la bugetul de stat au fost achitate 

potrivit programelor de finanțare aprobate: 

Nr. 

crt.  

Tip abonamente/burse Număr 

abonamente/burse 

Suma plătită /cuantum 

(în lei) 

Sursa de 

finanţare 

1. Bani de liceu             5                  3.275 Bugetul de stat 

2. Bursa profesionala         235              130.748 Bugetul de stat 

3 Burse elevi R. Moldova             2                  4.680 Bugetul de stat 

4. Burse sociale           73               17.520 Bugetul local 

5. Burse de merit           37                  5.570 Bugetul local 

6. Burse de studiu            4                  1.018 Buget local  

7. Abonamente elevi navetiști          66                11.124  Bugetul de stat 

8. Abonamente cadre 

didactice 

           9                  3.028 Bugetul local 

 

 

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei 

materiale (sem. I, an şcolar 2018-2019) 

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

dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:  

 Investiții de la bugetul local constând în 25 de calculatoare în valoare de 3.600 lei/bucată, 

valoarea totală a investiției fiind de 90.000 lei. 

 Mobilier școlar în valoare de 30.000 lei la sala de religie 22A, sala 4B sală geografie, atelier 

electric Ganea Ioan 

 2 laptop-uri, 2 videoproiectoare, 2 suporți videoproiector, 1ecran de proiecție în valoare de 9.512 

lei 

 6 stingătoare tip G2 pentru completare la atelier  în valoare de 821 lei 

 30 multimetre digitale pentru dotare atelier electric (Ganea Ioan) în valoare de 3.998 lei 

 68 scaune  în valoare  totală de 5.664 lei pentru sălile de clasă 22A, 4B  

 Reparații curente constând în zugrăveli în cămin, zugrăveli în sala de sport, rașchetat și lăcuit 

parchet în sălile de clasă  în valoare totală de 125.355 lei.  

La venituri proprii 

 Materiale electrice pentru amenajare atelier electric (Ganea Ioan) în valoare de 757 lei 

 Tâmpărie PVC reprezentând reparații la geamuri la etajul III  în cămin în valoare de 2.850 lei 

 Montat ușă clădirea A și reparat ușă cămin elevi, în valoare totală de 4.200 lei. 

La școala de șoferi 

 Asigurari auto și de persoane în valoare de  506  lei,  inscripționat mașină școală cu autocolant, 

cupolă publicitară CJ 17 CTT  în valoare de 336 lei, piese auto filtru ulei, filtru aer în valoare de 

347 lei 

 8 bucăți anvelope de iarnă pt. autoturismele de școală CJ 17 CTT, CJ 18 CTT  în valoare totală 
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Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei 

materiale (sem.II, an şcolar 2018-2019) 

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

planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:  

 Centru digital de instruire NC- Frezare în valoare de 140.000 lei pentru desfășurarea orelor de 

instruire în învățământul profesional  

 2 buc TV led cu suport pentru căminul de elevi și un calculator pentru contabilitate toate în 

valoare de 4.760 lei 

 Achiziționarea de materiale electrice în valoare de 957 lei pentru montat videoproiectoare în 

(sala 23 A, 21A, 1B).  

 Au fost achiziționate și  montate  în căminul de elevi şi la grupurile sanitare pentru elevi din 

clădirile A şi B obiecte sanitare în valoare de 3.100 lei: rezervoare, lavoar, dușuri, dozator 

săpun 

 Au fost încărcate 25 stingătoare în valoare de 658 lei 

Au fost efectuate următoarele lucrări de reparații curente de către Primăria Cluj-Napoca: 

 zugrăvit interior vestiare, hol și băi la sala de sport 

 Zugrăvit băi și grupuri sanitare la internatul de elevi 

 Înlocuit parchet sală parter  

 Rașchetat și lăcuit parchet săli de clasă (2 săli de clasă, sala 3A și 23A) 

 Rașchetat și lăcuit parchet 8 săli de clasă în clădirea B (sala 1, 3,4,10,13,15,20,22)  

 Refacere pardoseală cu pardoseală epoxidică hol şi atelier de tinichigerie la ateliere de instruire 

practică pentru elevi 

 Valoarea totală a acestor lucrări achitate în luna septembrie a fost de 93.544 lei. 

La venituri proprii 

 Promovare Oferta Educațională an școlar 2019-2020 în valoare de 6.230 lei. 

  Au fost efectuate din sponsorizări şi venituri proprii lucrări de modernizare la sala de sport a 

colegiului:protecție calorifere sală sport şi vestiare, din lemn stratificat și lăcuit cu produse 

ecologice,  trasare marcaje teren baschet şi volei, protecții perete şi trasare porţi minifotbal, în 

valoare de 14.500 lei. 

La școala de șoferi 

 Asigurări auto și de persoane în valoare de  1.194  lei, piese auto filtru ulei, filtru aer în valoare 

de 347 lei, schimb ulei camion și piese auto pentru camion în valoare de 3.257 lei, rovigneta 

133 lei, ITP 300 lei. 

 

Cursuri/programe de formare urmate de către membrii compartimentului (nume şi prenume, titlul 

cursului/programului, nr. ore sau credite, organizator, perioada): 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Titlul cursului/ 

programului 

Nr. ore/ 

credite 

Organizator Perioada 

1. Bothaza Simona Curs implementare GDPR 20 ore Formarom SRL 20.09-12.10 2018 

2. Chișu  Florina Curs management financiar-

contabil 

8 ore Hera Software 26.09.2018 

 

 

2.5.4 Activitatea compartimentului administrativ 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I  

1.  Ȋn vacanţa de vară, s-au eliberat de mobilier 44 camere din internatul școlar, în vederea igienizării acestora 

(zugrăvit camere, coridoare, casa scării). 

de 1808 lei 

 2 acumulatori pt. camion CJ 19 CTT  în valoare de 1.833 lei.  
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2.  S-a făcut curățenie generală în urma acestor lucrări (s-au spălat geamurile, perdelele, pardoselile). 

3.  S-a făcut curățenie generală la sala de sport în urma zugrăvelilor. 

4.  S-au spălat covoarele din cămin și din școli. 

5.  S-au eliberat sălile de clase unde s-a rașchetat și lăcuit parchetul (16A,22A,24A,25A,26A, 

11B,12B,14B,16B,23B,24,26B, înlocuit parchetul vechi cu parchet laminat 21A,6B) 

6.  S-a făcut curățenie generală în școli: spălarea geamurilor, spălarea pardoselilor, a băncilor, a ușilor. 

7.  S-a realizat iluminatul din curtea școlii prin montarea unor reflectoare cu senzori de lumină. 

8.  S-a menținut zilnic curățenia în curte prin măturarea zilnică  a aleilor de acces din incinta școlii  

9.  S-a facut revizie la toate instalațiile sanitare din școală și internatul școlar. 

10.  S-a raportat zilnic către ARR a orelor de pregătire practică, efectuate de elevii înscriși la școala de șoferi. 

11.  S-au întocmit fișele de școlarizare al elevilor care au încheiat pregătirea practică la școala de șoferi. 

12.  S-a aprovizionat magazia de materiale cu materiale necesare întreținerii curățeniei. 

13.  S-au rezolvat toate urgențele apărute. (la instalațiile  electrice și instalațiile sanitare) 

14.  Achizițiile au fost făcute în S.I.C.A.P Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de 

desfășurare al achizitiilor publice)  

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II 

1.  s-a dezafectat instalația electrică de la băncile elevilor din atelierul electric. 

2.  s-au dezafectat tablouri electrice și circuit electric nefolosit din atelierul electric. 

3.  s-a executat tablou electric separat strict pentru alimentarea echipamentelor băncilor elevilor, de la distanță 

(telecomandă). 

4.  s-au montat prize și s-a executat circuit de împământare la băncile elevilor, din atelierul electric. 

5.  s-au prelucrat cutii din pal melaminat la bănci, din atelierul electric. 

6.  s-au executat prelucrări metalice pentru bănci (debitat coloane metal, corniere, țeavă tablou) din atelierul 

electric. 

7.  s-a pozat pat cablu PVC pentru cablu HDMI din atelierul electric. 

8.  s-a remontat videoproiectorul din atelierul electric 

9.  s-a executat iluminat local bancă de lucru profesor (dl. Ganea) 

10.  s-au instalat lămpi de semnalizare prezență tensiune (de avertizare) în atelierul electric 

11.  s-au schimbat blaturile de la băncile elevilor (anulându-se astfel cca 40 % din lucrarea deja efectuată) și s-

au echilibrat. 

12.  s-a cablat rețea pentru internet la sala de sport . 

13.  s-au montat corpuri de neon  (arse) în internatul școlar (etajul II) 

14.  s-au montat în două încăperi ale internatului școlar (sălile de meditații) două posturi TV  

15.  s-au refăcut circuite separate pentru alimentarea plitelor electrice din cele două oficii ale internatului școlar 

(etaj II+III). 

16.  s-au montat 3 videoproiectoare (pozat cablu electric, cablu HDMI; pat cablu PVC; prize de alimentare) în 

sălile 21 A (biologie) , 23 A (chimie) 1B (franceză). 

17.  s-au înlocuit corpuri și surse de iluminat defecte sau arse (becuri, tuburi neon). 

18.  s-au identificat circuitele subterane de iluminat curtea interioară. 

19.  s-au montat 2 corpuri de iluminat pe platoul dintre cele două clădiri școală. 

20.  s-au executat puncte de alimentare pentru diverse evenimente  (ex. Târgul ofertelor educaţionale). 

21.  s-a schimbat periodic  lenjeria de pat a elevilor si s-au spălat ( o dată pe săptămână ) hainele personale ale 

elevilor (geci groase, pulovere, blugi). 

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

23.  s-a remediat orice altă defecțiune  (electrică) apărută. 

24.  s-a desfundat canalizarea din cabinetul medical școlar. 

25.  s-au montat închizători la ușile toaletelor internatului școlar. 

26.  s-au înlocuit butuci yală uși (defecte). 

27.  s-a făcut aprovizionarea cu materialele necesare curățeniei 

28.  s-au spălat covoarele din direcțiune, secretariat, holuri (corp A) 

29.  s-a întreținut zilnic curățenia din curtea școlii (înlăturat zăpada, măturat) 

30.  s-au vopsit cu var pomii și bordurile din incinta școlii 

31.  s-au făcut achiziții în  sistemul SICAP, conform referatelor de necesitate, aprobate de director. 

32.  s-a remediat orice defecțiune apărută . 
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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 2018-2019, elevii de la liceu şi şcoală 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 2018, 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. 

Se acordă o atenţie sporită elevilor cu cerinţe educative speciale (CES), pentru aceştia se întocmesc 

planuri individuale de învăţare la diferite discipline, planuri de servicii şi rapoarte anuale de 

monitorizare. (Portofoliile cadrelor didactice, fişe de lucru diferenţiate, portofolii ale elevilor, 

portofoliul diriginţilor/responsabili de caz şi al consilierului şcolar, liste ale elevilor cu CES, planuri 

de servicii,  planuri individuale  de învăţare, decizii de numire ale responsabililor de caz). 

 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).  
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 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, 

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 şi în acest an şcolar, a 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 (Ciobanu C. - Raportul comisiei). 

 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 mare de absenţe nemotivate la orele de curs şi participarea elevilor de clasa a XII-a, în special, a 

XII-a B, la pregătirile suplimentare 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 
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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, 

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): 

 

 “Tehnologia  lucrărilor  mecanice  și  electrice  în domeniul  electronică - automatizări”, clasa a 

IX-a liceu tehnologic,  domeniul pregătirii de bază: electronică - automatizări, specializarea: 

”tehnician  operator tehnică de calcul”; (Boancă Vasile); 

 ” Dispozitive electronice prin montaje practice”,clasa  a-IX-a liceu tehnologic, domeniul: electric 

,specializarea tehnician  electrician electronist auto, (Ancău Dorina, Ganea Ioan);  

 „Aplicaţii practice ale unor circuite electronice simple”,  Domeniul  Electronică  automatizări 

Tehnician operator roboți industriali, X / liceu, (Ancău Dorina, Ganea Ioan); 

 „Echipamente utilizate în robotică”,  Domeniul Electronică automatizări / Tehnician operator 

roboți industriali, XI / liceu, (Ancău Dorina, Ganea Ioan); 

  „Instalații și sisteme auto”, Domeniul Mecanică, Tehnician transporturi, XI / liceu, (Crețu Gabriel 

Mircea, Stanciu Mircea); 

 „Aplicații practice în diagnoza transmisiei automobilului”, Domeniul Mecanică/Mecanic auto, 

XI / școală profesională, (Jenei Elemer, Sturza Ionel, Loșonți Mircea); 

 „Vopsirea automobilului”, Domeniul Mecanică /Tinichigiu vopsitor-auto, XI / şcoală profesională, 

(Szekely Sandor, Moldovan Vasile, Loșonți Mircea); 

 ”Prelucrarea pieselor pe MCN”, Domeniul Mecanică / Operator la mașini cu comandă numerică, 

XI / școală profesională, (Plaian Liana, Man Ioan). 

 

Alte activităţi ale comisiei pentru curriculum: 

 

 Prezentarea spre aprobare catre ISJ Cluj  a ofertei curriculare a școlii pe anul școlar 2018-2019; 

 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 la învăţătură şi examene naţionale.  

 
Statistici realizate de către informatician Călian George, pe baza statisticilor pe clase, întocmite de 

către profesorii diriginţi, secretar Bothaza Simona  şi   prof.  Stanciu Mircea.  
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Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exma

tricul

aţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. anului 

școlar 

Repe

tenţi 

Promovaţi  

2018 - 

2019 

Procent 

promovabili

tate    

Clasa a IX-a A 29   
 

  
 

29 
 

29 100% 

Clasa a IX-a B 28   1   
 

27 
 

27 100% 

clasa a IX-a 57 0 1 0 0 56 0 56 100% 

Clasa a X-a A 27   2   
 

25 1 24 96,00% 

Clasa a X-a B 20        20 1 19 95,00% 

clasa a X-a  47 0 2 0 0 45 2 43 95,55% 

Clasa a XI-a A 21         21   21 100,00% 

Clasa a XI-a B 19 
 

  3   16   16 100,00% 

clasa a XI-a 40 0 0 3 0 37 0 37 100,00% 

Clasa a XII-a 

A 
23   

 
2   21 

 
21 100,00% 

Clasa a XII-a B 19         19 
 

19 100,00% 

clasa a XII-a 42 0 0 2 0 40 0 40 100,00% 

 
        

  

TOTAL Liceu 186 0 3 5 0 178 2 176 98,87% 

 

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

Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul anului școlar 
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Liceu - zi: comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. anului școlar - nr. elevi promovați 
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Statistici promovabilitate - Şcoala profesională 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli 

(+)/transfera

ti de la alte 

clase 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 

PROMO

VAŢI 

2018 - 

2019 

Procent 

promovabilitate 

Clasa a IX-a G 30 
 

1   1 28 7 21 75,00% 

Clasa a IX-a H 34   
 

    34 6 28 82,35 % 

Clasa a IX-a K 21 1       22 2 20 90,90% 

clasa a IX-a 85 1 1 0 1 84 15 69 82,14% 

Clasa a X-a G 26 
 

    1 25 5 20 80,00% 

Clasa a X-a H 23   
 

    23 
 

23 100.00% 

Clasa a X-a K 22 
 

      22 1 21 94,45% 

clasa a X-a  71 0 0 0 1 70 6 64 91,42% 

Clasa a XI-a G 30         30 1 29 96,66% 

Clasa a XI-a H 23         23 6 17 73,91% 

Clasa a XI-a K 31         31 1 30 96,77% 

clasa a XI-a 84 0 0 0 0 84 8 76 90,47% 

 
         

TOTAL 

Profesională 
240 0 1 0 2 238 29 209 87,81% 
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Statistici promovabilitate – Liceu seral 

Clasa 

Nr. elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte 

situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte 

clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent 

promovabilitate 

Clasa a XI-a M 29 
    

29 6 23 79,31% 

Clasa a XI-a 29 0 0 0 0 29 6 23 79,31% 

Clasa a XII-a R 15 
    

15 2 13 86,66% 

Clasa a XII-a M 22   
 

3 1 18 
 

18 100,00% 

Clasa a XII-a  37 0 0 3 1 33 2 31 93,93% 

Clasa a XIII-a M 14   
 

  
 

14 1 13 92,85% 

Clasa a XIII-a R 11     11 4 7 63,63% 

Clasa a XIII-a 25 0 0 0 0 25 5 20 80,00% 

 
         

TOTAL LICEU 

Seral 
91 0 0 3 1 87 13 74 85,05% 
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte 

situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte 

clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent 

promovabilitate 

P1 AP 22   
 

2 4 16 1 15 93,75% 

P2 AP 12   
 

     12 5 7        58,33% 

P AP 34 
  

2 4 28 6 22 78,57% 

 
         

TOTAL Școală 

Postliceală 
34 

  
2 4 28 6 22 78,57% 

 

 

ș 
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Clasa Nivel 

Număr elevi cu 

media anuală la 

purtare între 7 - 

9 

Număr elevi 

cu media 

anuală  la 

purtare < 7  

Număr elevi 

cu media  

anuală  la 

purtare  10  

Numărul 

elevilor 

sancționați 

disciplinar 

Medii anuale (număr) -  

elevi promovați între 

5
00 

– 6
99

 7
00 

– 8
99

 9
00 

– 10 

IX A LICEU ZI 3 2 24 5 6 23 0 

IX B LICEU ZI 11 0 16 7 10 15 2 

X A LICEU ZI 3 0 21 3 6 18 0 

X B LICEU ZI 3 1 15 2 5 14 0 

XI A LICEU ZI 9 0 12 8 13 7 1 

XI B LICEU ZI 6 4 6 4 7 9 0 

XII A LICEU ZI 9 0 12 4 4 16 1 

XII B LICEU ZI 4 1 14 5 1 16 2 

XI M LICEU SERAL 4 0 19 6 7 14 2 

XII R LICEU SERAL 8 0 5 3 9 4 0 

XII M LICEU SERAL 7 0 11 7 15 3 0 

XIII R LICEU SERAL 2 0 5 2 5 2 0 

XIII M LICEU SERAL 10 3 0 13 12 1 0 

IX G PROFESIONAL 8 2 11 0 14 7 0 

IX H PROFESIONAL 15 4 9 13 21 7 0 

IX K PROFESIONAL 7 3 10 1 13 5 2 

X G PROFESIONAL 5 1 14 6 8 12 0 

X H PROFESIONAL 5 0 18 2 10 13 0 

X K PROFESIONAL 7 7 7 5 10 11 0 

XI G PROFESIONAL 9 7 13 8 20 8 1 

XI H PROFESIONAL 11 3 3 7 12 5 0 

XI K PROFESIONAL 19 2 9 16 16 14 0 

P1 POSTLICEAL 5 0 10 4 1 14 0 

P2 POSTLICEAL 5 0 2 0 0 5 2 

Total pe şcoală 175 40 266 131 225 243 13 
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Procent promovabilitate elevi Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” 
 

Nr. elevi existenți 

la sf. anului școlar 

Nr. elevi existenți 

la sf. anului școlar 
Repetenţi 

PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent de 

promovabilitate 

prin raportare 

la nr. elevi 

existenţi la sf. 

anului şcolar 

551 526 50 476 90,49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate obţinute la examene naţionale 

Bacalaureat 2019 

 
 

Număr elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2018-2019   în clasele  terminale: 

 a XII-a, liceu zi: 42 

 a XIII M seral (maghiară):14 

 a XIII R seral (română):11 

 total: 67 

 

Număr elevi înscrişi la Bacalaureat în cele două sesiuni: 

 promoţie curentă: 29 

 promoţii anterioare: 19 

 total: 48 

 

Număr elevi promovaţi dupa cele două sesiuni:  

 promoţie curentă: 13 

 promoţii anterioare:8 

 total promovaţi: 21 

 

Situația participării elevilor la examenul de Bacalaureat 2019 

 

A. Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2018-2019: 42  

 nr. elevi cls a XIII-a M seral: 14  

 nr. elevi cls a XIII-a R seral: 11 

 total elevi clase terminale: 67 

 

B. Total elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar în clasele terminale: 
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 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2017-2018: 40  

 nr. elevi cls a XIII-a M seral: 14 (13 promovați + 1 repetent) 

 nr. elevi cls a XIII-a R seral: 11 (7 promovați + 4 repetenți) 

 total elevi clase terminale: 65 (60 promovați + 5 repetenți) 

 

C. Număr elevi înscrişi la Bacalaureat: 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 29 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 19 

 total elevi înscrişi la Bacalaureat: 48 

 

Rezultate comparative (la nivelul lunii Septembrie 2019, sesiune I + sesiune II) 

 

A. Număr elevi promovaţi:  

 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 13 

 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 8 

 total elevi promovaţi: 21 

 

B. procentul de promovabilitate elevi, promoţia curentă, raportat la nr. de elevi la început de an 

școlar: 

 

 XII A, înscriși la începutul anului școlar: 23; promovați la examenul de bacalaureat: 8, procent 

de promovabilitate: 34,78% 

 XII B, înscriși la începutul anului școlar: 19; promovați la examenul de bacalaureat: 5, procent 

de promovabilitate: 26,31% 

 XIII M seral,încriși la începutul anului școlar: 14; promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 XIII R seral,încriși la începutul anului școlar: 11; promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 

 

Procentul de promovabilitate elevi raportat la număr elevi înscriși la Bacalaureat: 

 

 XII A, înscriși la examenul de bacalaureat: 13; promovați la examenul de bacalaureat: 8, 

procent de promovabilitate: 61,53% 

 XII B, înscriși la examenul de bacalaureat: 15; promovați la examenul de bacalaureat 5, 

procent de promovabilitate: 33,33% 

 XIII M seral, încriși la examenul de bacalaureat: 1, promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 XIII R seral, încriși la examenul de bacalaureat: 0, promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (13 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi 

la începutul anului şcolar în clasele terminale (67) 19,40% 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (13  promovaţi) prin raportare la nr. elevi 

înscrişi la Bacalaureat din clasele terminale (29) 44,82% 

 

 Procentul de promovabilitate elevi (promoţia curentă+promoţii anterioare) raportat la 

numărul de înscriși la examenul național 2019  (la cele 2 sesiuni - 48 elevi înscriși din care  21  

elevi au promovat examenul de bacalaureat) 43,75% . 
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Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor 

 
Raport Atestate/certificări profesionale nivel  4 şi 5 pe tipuri de calificări (sesiunea februarie, iunie, septembrie) 

 

Raport Atestate /certificări profesionale nivel  3 pe tipuri de calificări (sesiunea iulie) 

 

Nivel 

calificare 
Denumire calificare 

Nr. elevi 

la 

început 

de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi  

2019 

Atestat 

profesional 

NIVEL 4,5- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 4,5-

admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 2019 

Procent promovare 

prin raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 2019 

NIVEL 4 

Tehnician electrician electronist auto-zi 23 21 13 12 57.14 % 92.31 % 

Tehnician operator tehnică la calcul-zi 19 19 6 6 31.58 % 100 % 

Tehnician electrician electronist auto-seral 11 7 7 7 100 % 100 % 

Tehnician  transporturi (maghiară)-seral 14 13 8 8 61.54% 100 % 

NIVEL 5 Tehnician Analist programator 12 7 7 7 100 % 100 % 

Nivel calificare Denumire calificare 

Nr. elevi 

la 

început 

de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi  

iulie 2019 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3-

admişi 

Procent promovare 

raportare la numărul 

de absolvenţi 2019 

Procent promovare 

prin raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 

2019 

NIVEL 3 

Mecanic auto (limba română) 15 14 13 13 92.85 % 100 % 

Mecanic auto (limba maghiară) 16 15 15 15 100 % 
100 % 

Tinichigiu vopsitor-auto 15 15 15 15 100 % 
100 % 

Tinichigiu vopsitor-auto (limba maghiară) 15 15 15 15 100 % 
100 % 

Operator la mașini cu comandă numerică 23 17 17 17 100 % 
100 % 



30 
 

Inserţia absolvenţilor: 

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL, PROMOŢIA 2019 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

Nr. total absolvenţi: 29 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 28 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 7 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 5 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 2 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal 

neremunerat, membru al unei cooperative): 0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica:  6 

(RMB Inter Auto, OPEL ATP Motors, AUTOCOMPLET, Sc Compexit Trading SRL) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica:  9 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 15 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 

Nr. total absolvenţi: 30 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 30 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 9 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 2 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal 

neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 7 

( Elite Colour, Carcloud, SC Compexit Trading) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 10 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 17 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Operator la maşini cu comandă numerică 

Nr. total absolvenţi: 17 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 17 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 7 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal 

neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 1 

( BG CNC PRO ) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 9 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 10 

 

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, 

PROMOŢIA 2019 

 

Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (zi) - 21 

Domeniul: Electric 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  12 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 5   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 3    
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Nr. absolvenţi angajaţi: 9      

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 4    

 

Specializarea: Tehnician operator tehnică de calcul (zi) - 19  

Domeniul: Electronică automatizări 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 6 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 3    

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 2              

Nr. absolvenţi angajaţi: 10    

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1               

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 3  

 

Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (seral) - 7 

Domeniul: Electric 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  7 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 0   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 2     

Nr. absolvenţi angajaţi: 5      

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 0  

 

Specializarea: Tehnician transporturi (seral) - 13 

Domeniul: Mecanică 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  8 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate:  0   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 0     

Nr. absolvenţi angajaţi: 11       

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 2 

 

  

3.1.3. Frecvența elevilor 

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

prof. ing. Ioan GANEA 
1. TOTAL ABSENȚE AN ȘCOLAR 2018 - 2019 

Nr. crt. Nivel Clasele Total elevi Total absențe Total absențe/elev Procent 

1 

Liceal 

9 57 6769 118.75 8.39 

2 10 47 4342 92.38 5.38 

3 11 40 5457 136.43 6.77 

4 12 42 4154 98.90 5.15 

5 seral 90 15682 174.24 19.44 

6 Școală profesională 9, 10, 11 240 40298 167.91 49.97 

7 Postliceală P1, P2 34 3946 116.06 4.89 

Total 550 80648 146.63 100% 
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2 TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE AN ȘCOLAR 2018- 2019 

Nr. 

crt. 

Nivel Clasele Total 

elevi 

Total 

absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

1 Liceal 9 57 2338 41.02 6.42 

2 10 47 1552 33.02 4.26 

3 11 40 2657 66.43 7.30 

4 12 42 1785 42.50 4.90 

5 seral 90 4430 49.22 12.17 

6 Școală profesională 9, 10, 11 240 22097 92.07 60.70 

7 Postliceală P1, P2 34 1546 45.47 4.25 

Total 550 36405 66.19 100% 

 

 

 

3 TOTAL ABSENŢE/ANUAL/CLASE, AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

Nr.crt. Clasa nr. elevi Tot abs  Nr.crt. Clasa nr. elevi abs.nem 

1 P1T 22 1505  1 XIIB 19 536 

2 XIIB 19 1508  2 IXA 29 580 

3 XK 22 1617  3 XH 23 589 

4 XH 23 1881  4 P1T 22 691 

5 XIA 21 1982  5 XK 22 702 

6 XIIIRs 11 2007  6 XIA 21 725 

7 XA 27 2151  7 XB 20 738 

8 XB 20 2191  8 XIMs 28 760 

9 P2Ap 12 2441  9 XIIMs 22 804 

10 XIIIMs 14 2537  10 XA 27 814 

11 XIIA 23 2646  11 P2Ap 12 855 

12 IXA 29 2905  12 XIIIMs 14 892 

13 XIMs 28 3068  13 XIIIRs 11 986 

14 XIIRs 15 3273  14 XIIRs 15 988 

15 XIB 19 3475  15 XIIA 23 1249 

16 IXB 28 3864  16 IXK 21 1382 

17 XG 26 4320  17 IXB 28 1758 

18 IXG 30 4544  18 XIB 19 1932 

19 IXK 21 4634  19 XIG 30 2120 

20 XIIMs 22 4797  20 XIK 31 2240 

21 XIK 31 5232  21 IXG 30 2759 

22 XIG 30 5551  22 XG 26 2950 

23 XIH 23 5697  23 XIH 23 4468 

24 IXH 34 6822  24 IXH 34 4887 

 

 

4 AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

80648 44243 36405 
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Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. 

elevi 

Abs. 

mot. 
Abs.nem Abs.nem/elev 

Tot 

abs 

Tot 

abs/elev 

1 IXA 29 2325 580 20.00 2905 100.17 

2 IXB 28 2106 1758 62.79 3864 138.00 

3 Total IX 57 4431 2338 41.02 6769 118.75 

4 XA 27 1337 814 30.15 2151 79.67 

5 XB 20 1453 738 36.90 2191 109.55 

6 Total X 47 2790 1552 33.02 4342 92.38 

7 XIA 21 1257 725 34.52 1982 94.38 

8 XIB 19 1543 1932 101.68 3475 182.89 

9 Total XI 40 2800 2657 66.43 5457 136.43 

10 XIIA 23 1397 1249 54.30 2646 115.04 

11 XIIB 19 972 536 28.21 1508 79.37 

12 Total XII 42 2369 1785 42.50 4154 98.90 

13 TOTAL LICEU ZI 186 12390 8332 44.80 20722 111.41 

14 XIMs 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

15 Total Xis 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

16 XIIRs 15 2285 988 65.87 3273 218.20 

17 XIIMs 22 3993 804 36.55 4797 218.05 

18 Total XIIs 37 6278 1792 48.43 8070 218.11 

19 XIIIRs 11 1021 986 89.64 2007 182.45 

20 XIIIMs 14 1645 892 63.71 2537 181.21 

21 Total XIIIs 25 2666 1878 75.12 4544 181.76 

22 TOTAL SERAL 90 11252 4430 49.22 15682 174.24 

23 IXG 30 1785 2759 91.97 4544 151.47 

24 IXH 34 1935 4887 143.74 6822 200.65 

25 IXK 21 3252 1382 65.81 4634 220.67 

26 Total IX pr 85 6972 9028 106.21 16000 188.24 

27 XG 26 1370 2950 113.46 4320 166.15 

28 XH 23 1292 589 25.61 1881 81.78 

29 XK 22 915 702 31.91 1617 73.50 

30 Total X pr 71 3577 4241 59.73 7818 110.11 

31 XIG 30 3431 2120 70.67 5551 185.03 

32 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

33 XIK 31 2992 2240 72.26 5232 168.77 

34 Total XI pr 84 7652 8828 105.10 16480 196.19 

35 
TOTAL 

PROFESIONALA 
240 18201 22097 92.07 40298 167.91 

36 P1T 22 814 691 31.41 1505 68.41 

37 P2Ap 12 1586 855 71.25 2441 203.42 

38 Total PL 34 2400 1546 45.47 3946 116.06 

39 TOTAL GENERAL 550 44243 36405 66.19 80648 146.63 
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5 ORDONAREA CLASELOR DUPĂ TOTALUL NUMĂRULUI TOTAL DE ABSENȚE/ELEV LA 

SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2018 – 2019 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 
Absente.motivate 

Abs ente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total  

absente 

Total  

absente/elev 

1 P1T 22 814 691 31.41 1505 68.41 

2 XK 22 915 702 31.91 1617 73.50 

3 XIIB 19 972 536 28.21 1508 79.37 

4 XA 27 1337 814 30.15 2151 79.67 

5 XH 23 1292 589 25.61 1881 81.78 

6 XIA 21 1257 725 34.52 1982 94.38 

7 IXA 29 2325 580 20.00 2905 100.17 

8 XB 20 1453 738 36.90 2191 109.55 

9 XIMs 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

10 XIIA 23 1397 1249 54.30 2646 115.04 

11 IXB 28 2106 1758 62.79 3864 138.00 

12 IXG 30 1785 2759 91.97 4544 151.47 

13 XG 26 1370 2950 113.46 4320 166.15 

14 XIK 31 2992 2240 72.26 5232 168.77 

15 XIIIMs 14 1645 892 63.71 2537 181.21 

16 XIIIRs 11 1021 986 89.64 2007 182.45 

17 XIB 19 1543 1932 101.68 3475 182.89 

18 XIG 30 3431 2120 70.67 5551 185.03 

19 IXH 34 1935 4887 143.74 6822 200.65 

20 P2Ap 12 1586 855 71.25 2441 203.42 

21 XIIMs 22 3993 804 36.55 4797 218.05 

22 XIIRs 15 2285 988 65.87 3273 218.20 

23 IXK 21 3252 1382 65.81 4634 220.67 

24 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

 

5.1 CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENȚE/ELEV 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

2 IXK 21 3252 1382 65.81 4634 220.67 

3 XIIRs 15 2285 988 65.87 3273 218.20 

 

5.2 CLASELE CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENȚE/ELEV 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 P1T 22 814 691 31.41 1505 68.41 

2 XK 22 915 702 31.91 1617 73.50 

3 XIIB 19 972 536 28.21 1508 79.37 

 

6 ORDONAREA CLASELOR DUPĂ TOTALUL NUMĂRULUI DE ABSENȚE NEMOTIVATE/ELEV LA 

SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2018 – 2019 

Nr. 

Crt. 

Clasa Numar. 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total absente Total 

absente/elev 

1 IXA 29 2325 580 20.00 2905 100.17 

2 XH 23 1292 589 25.61 1881 81.78 

3 XIMs 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

4 XIIB 19 972 536 28.21 1508 79.37 

5 XA 27 1337 814 30.15 2151 79.67 

6 P1T 22 814 691 31.41 1505 68.41 
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7 XK 22 915 702 31.91 1617 73.50 

8 XIA 21 1257 725 34.52 1982 94.38 

9 XIIMs 22 3993 804 36.55 4797 218.05 

10 XB 20 1453 738 36.90 2191 109.55 

11 XIIA 23 1397 1249 54.30 2646 115.04 

12 IXB 28 2106 1758 62.79 3864 138.00 

13 XIIIMs 14 1645 892 63.71 2537 181.21 

14 IXK 21 3252 1382 65.81 4634 220.67 

15 XIIRs 15 2285 988 65.87 3273 218.20 

16 XIG 30 3431 2120 70.67 5551 185.03 

17 P2Ap 12 1586 855 71.25 2441 203.42 

18 XIK 31 2992 2240 72.26 5232 168.77 

19 XIIIRs 11 1021 986 89.64 2007 182.45 

20 IXG 30 1785 2759 91.97 4544 151.47 

21 XIB 19 1543 1932 101.68 3475 182.89 

22 XG 26 1370 2950 113.46 4320 166.15 

23 IXH 34 1935 4887 143.74 6822 200.65 

24 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

 

6.1 CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENȚE NEMOTIVATE/ELEV 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

2 IXH 34 1935 4887 143.74 6822 200.65 

3 XG 26 1370 2950 113.46 4320 166.15 

 

6.2 CLASELE CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENȚE NEMOTIVATE/ELEV 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 IXA 29 2325 580 20.00 2905 100.17 

2 XH 23 1292 589 25.61 1881 81.78 

3 XIMs 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

 

 

7 RAPORT COMPARATIV ABSENȚE AN ȘCOLAR2013 – 2014 /2014 – 2015 /2015 – 2016/ 2016-

2017/2017-2018/2018-2019 (SUNT INCLUSE SI CAZURILE SPECIALE – 40 ȊN LUNA IUNIE 2019) 

An 

școlar 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

motivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe/elev 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

absențe 

nemotivate 

Procent 

creștere/scădere 

față de anul 

școlar anterior 

2013-

2014 
50028 29019 21009 498 100,45 42,18 41,99% 6,42 % 

2014-

2015 
51837 29481 22356 496 104,51 45,07 43,12% +1,13 % 

2015-

2016 
48357 25050 23307 514 94,07 45,34 48,19% +5,07% 

2016-

2017 
51681 26406 25275 535 96,60 47,24 48,90% +0,71% 

2017-

2018 
60295 32057 28238 550 109,63 51,34 46,83% -2,06% 

2018-

2019 
94066 46381 47685 550 171,03 86,70 50,69 +3,86% 
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8 RAPORT COMPARATIV ABSENȚE AN ȘCOLAR 2016 – 2017/ 2017-2018/208-2019  (FĂRĂ 

CAZURI SPECIALE) 

An 

școlar 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

motivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe/elev 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

absențe 

nemotivate 

Procent 

creștere/scădere 

față de anul 

școlar anterior 

2015-

2016 
43133 24082 19051 514 83,91 37,06 44,16% +1,04% 

2016-

2017 
45227 25906 19321 535 84,53 36,11 42,72% -1,44% 

2017-

2018 
51809 32057 28238 550 94,20 38,68 41,07% -1,64% 

2018-

2019 
80648 44243 36405 550 146,63 66,19 45,14 +4,07% 

 

9 NUMARUL ABSENTELOR CAZURILOR SPECIALE CUMULATE ȊN ANUL SCOLAR 2018-2019 

An 

scolar 

Total 

absente 

Total absente 

nemotivate 

Total absente 

motivate 

Total 

absente/elev 

Total absente 

nemotivate/elev 

Total absente 

motivate/elev 

2018-

2019 
13418 11280 2138 24,40 20,51 3,88 

 

Observaţie: ȋn luna iunie 2019 au fost ȋnregistrate şi raportate 40 de cazuri speciale de absenteism ȋn 

ȋnvăţământul obligatoriu (din care 3 elevi -  liceu şi 37 elevi – şcoala profesională). 

 

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

școlar - responsabil comisie, prof. OSVÁTH-BOROS Péter 

Consideraţii privind aplicarea Regulamentului comisiei la nivelul şcolii 

Sunt îndeplinite obiectivele incluse în ROF și Planul operativ privind siguranța în unitate. 

Când au fost convocaţi, membrii comisiei s-au întâlnit, ȋn general, 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. 

 

Activităţi şi impact 

 

Situaţie comparativă (centralizatoare) faţă de anul şcolar anterior 

 

Activităţi 2018-2019 

 

2017-2018 

 

Numărul de intâlniri ale comisiei de disciplină 8 9 

Elevi aduşi in fata comisiei din care  20 25 

                        - pentru comportament neadecvat 13 16 

                       - pentru violenţe verbale şi fizice 7 9 

                       - pentru absenţe nemotivate 0 0 
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Anexă ajutătoare pentru determinarea corectă a categoriei şi tipului de violenţă 
Categorie act de violenţă Tip de violenţă 

  

1. Atac la persoană 1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a calculatorului, 

telefonului mobil etc.) 

 2. Discriminare și instigare la discriminare 

 3. Insulte grave repetate 

 4. Amenințări repetate 

 5. Șantaj 

 6. Înșelăciune 

 7. Instigare la violență 

 8. Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire) 

 9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 

Nr. 

crt.  

Nume şi 

prenume elev 

sancţionat de 

către comisie 

Clasa Categorie act 

de violenţă 

(conform 

anexei) 

Tipul de 

violenţă 

(conform 

anexei) 

Data 

întrunirii 

comisiei 

Sem 

I / 

Sem 

II  

Sancţiunea  

propusă 

Observaţii 

1.  IANCU SONIA 9 B Comportament 

neadecvat 

 12/11/18 I Observație 

individuală 

2 p 

2.  NOJA 

CRISTINA  

9 B Comportament 

neadecvat 

 12/11/18 I Observație 

individuală 

2 p 

3.  GHEORGHIU 

GABRIEL 

9 G Comportament 

neadecvat 

 12/11/18 I Observație 

individuală 

2 p 

4.  ȘFEIȚ RAUL 9 G Comportament 

neadecvat 

 12/11/18 I Observație 

individuală 

2 p 

5.  KALLO 

LEONARDO 

9 G 1 8 12/11/18 I Observație 

individuală 

2 p 

6.  JAKAB 

ALEXANDRU 

9 G 1 8 12/11/18 I Observație 

individuală 

2 p 

7.  MANASSES 

ARPAD 

9 K 1 8 19.11.201

8 

I Mustrare 

scrisă 

6 p 

8.  BALA 

RAYMON 

9 K 1 8 19.11.201

8 

I Mustrare 

scrisă 

7 p 

9. 9 PETRAN 

SILVIU 

9 H Comportament 

neadecvat 

 10/12/18 I Mustrare 

scrisă 

6 p 

10. 1
0

. 

BERKI 

ADALBERT 

11 K Comportament 

neadecvat 

 17.12.201

8 

I Mustrare 

scrisă 

6 p 

11. 1
1 

GORGAN 

PAUL 

9 H Comportament 

neadecvat 

 17.12.201

8 

I  4 p 

12. 1
2 

GECSE 

RICHARD 

9 G Comportament 

neadecvat 

 18.02.201

9 

II  6 p 

13. 1
3 

FĂRCAȘ 

VALENTIN  

10 H 1 8 25.02.201

9 

II Mustrare 

scrisă 

3 p  

14. 1
4 

CHINDRIȘ 

VAILE 

9 A 1 8 25.02.201

9 

II Mustrare 

scrisă 

1 p 

15. 1
5 

ȘFEIȚ RAUL  9 G Comportament 

neadecvat 

 11/03/19 II  4 p 

16. 1
6 

GURZĂU 

EMILIAN 

9 G Comportament 

neadecvat 

 11/03/19 II  4 p 

17. 1
7 

CĂPUȘAN 

ANDREI 

9 G Comportament 

neadecvat 

 11/03/19 II  5 p 

18. 1
8 

GECSE 

RICHARD 

9 G Comportament 

neadecvat 

 11/03/19 II  5 p 

19. 1
9 

CĂPUȘAN 

ANDREI 

9 G Comportament 

neadecvat 

 01/04/19 II  2 p 

20. 2
0 

GECSE 

RICHARD 

9 G 1 8 01/04/19 II  6 p 
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 10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, corupția 

sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 

 11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 

 12. Violență fizică cu arme albe 

 13. Violență fizică cu arme de foc 

 14. Omor sau tentativă de omor 

2. Atentat la securitatea unității școlare 1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 

 2. Alarmă falsă 

 3. Incendiere și tentativă de incendiere 

 4. Introducere sau port armă albă în spațiu școlar 

 5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 

3. Atentat la bunuri 1. Însușirea bunului găsit 

 2. Furt și tentativă de furt 

 3. Tâlhărie 

 4. Distrugerea bunurilor unor persoane 

 5. Distrugerea bunurilor școlii 

4. Alte fapte de violență sau atentate la 

securitate în spațiul școlar 

1. Consum de alcool 

 2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 

 3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 

 4. Automutilare 

 5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 

 6. Suicid sau tentativă de suicid 

 7. Alte tipuri de violență 

 

 

 

3.1.5 Situații speciale (abandon, exmatriculări) 

Abandon: nu sunt situații 

Risc abandon: cazurile speciale absenteism: sem I - 36 elevi, din care 3 elevi - liceu şi 33 elevi - şcoala 

profesională şi sem II - 40 elevi, din care 3 elevi - liceu şi 37 elevi - şcoala profesională în anul şcolar 2018-

2019  

Retrași:  
Cazacu Mihail cls a IX –a A–retras conform aprobării cererii nr. 2082/18.09.2018 

Niţioşoară Nicoliţă –cls a P I T, retras conform aprobării cererii nr. 2633 / 19.11.2018 

Tămaş Horaţiu–cls a P I T, retras conform aprobării cererii nr. 2634 / 19.11.2018 

Stănescu Gabriel –cls a P I T, retras conform aprobării cererii nr. 2776 / 06.12.2018 

Mihăilă Eduard cls a X-a  G, retras conform aprobării cererii nr.   545 / 28.02.2019 

Szabo Brigitta Beatrix–cls a 12-a M, retras conform aprobării cererii nr. 588 / 05.03.2019 

Dani Istvan-cls a IX-a G, retras conform aprobării cererii nr. 1187 / 17.05.2019 

Exmatriculări:  

Lorinţ Claudiu-cls a XI-a B, exmatriculat conform  aprobării Consiliului profesoral din  22.11.2018 

Mureşan Cristian Mircea-cls a XI-a B, exmatriculat conform  aprobării Consiliului profesoral 

din  22.11.2018 

Buz Victor Emanuel-cls a XII-a A, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 28.03.2019 

Dreve Florin Ștefan-cls a XII-a A, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 28.03.2019 

Lingurar Paul Cătălin-cls P1 T, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 09.05.2019 

Maroti Bogdan Tiberiu-cls P1 T, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din  09.05.2019 

Gârda Thomas-cls a XI-a B, exmatriculat  conform  aprobării Consiliului profesoral din  09.05.2019 

Fuleki Szilard-cls a XII-a M, exmatriculat  conform  aprobării Consiliului profesoral din  16.05.2019 

Marha Norbert-Istvan-cls a XII-a M, exmatriculat conform  aprobării Consiliului profesoral din  28.05.2019 

Marton David cls a XII-a M, exmatriculat conform  aprobării Consiliului profesoral din  28.05.2019
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3.2 Managementul performanței 

 

Rezultate ale elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 

 

 

Nr. 

crt. 

Concursul Faza/ Etapa/ 

Secţiunea 

Numele 

elevilor 

câştigători 

Clasa Premiul/Locul Profesori 

coordonatori 

1. Olimpiada de mecanică Judeţeană Feier Daniel X B Menţiune Crețu Gabriel 

Plaian Liana 

Stanciu Mircea 

2. Concurs pe meserii/calificarea 

profesională: mecanic auto 

Judeţeană Stoiu 

Cristian 

Denis 

Ştefan 

XI G Locul  I Crețu Gabriel 

Plaian Liana 

Sturza Ionel  

Loșonți Mircea 

3. Concurs Interjudeţean de lucrări 

experimentale de laborator şi inventică 

pentru elevi “Paşi pe urmele lui Edison”, 

ediţia  a XII-a, CAERI 2019, poziţia 732 

Interjudeţeană Marinca 

Iosif Paul 

Miheţ Rareş 

Alexandru 

Jokob 

Emanuel 

Lucian 

IX A 

IX A 

X B 

Premiul 

special 

Teodorescu 

Gabriel 

4. Concursul Naţional “Made for Europe” Judeţeană Schifirneţ 

Tudor-Petre 

X B Menţiune Ciobanu 

Liliana 

Camelia 

5. Icoana Sfântului Apostol Andrei oglindită 

în sufletul românilor 

(CAEJ nr. 24986 din 22.01.2018, poziţia 

1031). 

Interjudețeană Abrudan 

Stelian 

Braina 

Ionuț 

Buș Andrei 

Florian 

Robert 

X A 

 

 

 

 

 

 

Premiul III Ţîrc Ştefania 

Nistor Adela 

Chita Simona 
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Oltean Paul 

Muntean 

Andrei 

Souca 

Bogdan 

Rotar 

Ovidiu 

Țentean 

Raul 

XII B 

6. “Cuvântul - bucuria sufletului, lumina 

minții”, ediţia a XIII-a, secţiunea 

“Colinde” 

Judeţeană Abrudan 

Stelian 

Braina 

Ionuț 

Buș Andrei 

Florian 

Robert 

Oltean Paul 

Souca 

Bogdan 

Țentean 

Raul 

Hurlui 

Mihai 

Fărcaş 

Cătălin 

X A 

 

 

 

 

 

XII B 

XII A 

IX H 

Premiul I Ţîrc Ştefania 

Nistor Adela 

Chita Simona 

7. Concursul Judeţean “Nonviolenţa – 

antidotul violenţei în şcoală!”, ediţia  

a II-a, CAEJ, poziţa 2/ 2019, secţiunea 

“Creaţii  

literare – poezie”, liceu 

Judeţeană Măcicăşan 

Florin 

XI A Premiul III Hoaghia 

Anamaria 

8. Concursul Judeţean “Nonviolenţa – 

antidotul violenţei în şcoală!”, ediţia a II-a, 

CAEJ, poziţa 2/ 2019, secţiunea “Desene”, 

liceu 

Judeţeană Muntean 

Andrei 

X A Premiul 

special 

Hoaghia 

Anamaria 

Sabadîş 

Alexandra 
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9. Concurs Internațional de Lectură și Creație 

,,Pro Lectura” 

Internaţională Muntean 

Andrei 

X A Menţiune Ţîrc Ştefania 

10. Concursul Regional “Europa şi noi”, ediţia 

a VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Deneş 

Angelo 

XII A Premiul I Teşa Laura 

11. Concursul Regional “Europa şi noi”, ediţia 

a VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Petean 

Aurel 

XII A Premiul II Teşa Laura 

12. Concursul Regional “Europa şi noi” , 

ediţia a VIII-a, CAERI, poziţia 1182, 

domeniul ştiinţific, secţiunea “Power 

Point” 

Regională Roman 

Beniamin 

Andrei 

XII A Premiul III Teşa Laura 

13. Concursul Regional “Europa şi noi”, ediţia 

a VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Al-Kassas 

Shadi 

XII A Premiul 

special 

Teşa Laura 

14. Concursul judeţean de cultură şi civilizaţie 

britanică şi americană “Teens Quiz”, ediţia 

a VII-a 

Judeţeană Kallos Dan 

Păcurar 

David 

Popa Robert 

 

IX B 

IXA 

IXA 

Menţiunea II Ciobanu 

Liliana 

Camelia 

15. “Ştim ce ne înconjoară?, secţiunea “100 de 

ani de ştiinţă şi educaţie” 

Locală Moldovan 

Andrei 

Varga 

Daniel 

XII B Premiul III Lunca Dorina 

16. Centenarul (competiţii sportive fotbal şi 

volei) 

Locală Echipa de 

fotbal 

IX-XII Locul III Bocereg Deian 

17. Centenarul (competiţii sportive fotbal şi 

volei) 

Locală Echipa de 

volei 

IX-XII Locul I Bocereg Deian 

18. Olimpiada Naţională a sportului şcolar- 

cros băieţi, liceu 

Judeţeană Potra Ioan XI G Locul II Bocereg Deian 

19. “Gimnaziada” Judeţeană Potra Ioan 

 

XI G Locul I Bocereg Deian 

20. “Făget Winter Race” Judeţeană Potra Ioan 

 

XIG Locul I Bocereg Deian 



42 
 

21. Liga Liceelor Clujene la Fotbal masculin, 

ediţia a VIII-a 

Locală Echipa de 

fotbal 

IX-XII Locul II Bocereg Deian 

22. Cupa Liceelor Judeţeană Echipa de 

volei 

 

IX-XII Locul II Bocereg Deian 

23. Campionatul Naţional de Juniori  Judeţeană Echipa de 

fotbal-tenis 

 

IX-XII Locul III Bocereg Deian 

24. Minicampionat de fotbal din cadrul 

proiectului “Puzzle pentru sănătate” 

Locală Echipa de 

fotbal 

IX-XII Locul II Bocereg Deian 

25. Campania Naţională “Sportul contra 

droguri” 

Locală Gherghely 

Hubert 

Călugăr 

Marius 

Muntean 

Florin 

XIK 

XIH 

XB 

Locul I Bocereg Deian 

26. Proiectul educativ “Să citim împreună 

pentru un stil de viaţă sănătos” 

Locală Bălaş 

Ciprian 

XG Premiul I Prodan Rodica 

 27. Proiectul educativ “Să citim împreună 

pentru un stil de viaţă sănătos” 

Locală Pop Ioan 

Valentin 

XG Premiul II Prodan Rodica 

28. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Bumbar 

Dănuţ 

XIA Premiul I Teşa Laura 

29. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Varga 

Daniel 

XIIB Premiul I Teşa Laura 

30. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

Regională Pop Flaviu XIIB Premiul II Teşa Laura 
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présent pour sauver l’avenir” 

31. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic Teşa Laura de 

educaţie şcolară Erasmus+ “Patrimoines 

s’engager au présent pour sauver l’avenir” 

Regională Mariş 

Cosmin 

XIA Premiul II Teşa Laura 

32. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Bâlc-Mihai 

Ezechiel 

XIA Premiul III Teşa Laura 

33. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Muntean 

Andrei 

XA Premiul III Teşa Laura 

34. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Pop Flaviu XIIB Premiul III Teşa Laura 

35. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Mariş 

Cristian 

XIA Menţiune I Teşa Laura 

36. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Moldovan 

Andrei 

XIIB Menţiune I Teşa Laura 

37. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Regională Pop Ioan XIG Menţiune II Teşa Laura 
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Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

38. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Varga 

Daniel 

XIIB Menţiune III Teşa Laura 

39. Concursul regional “Cetăţeni activi ai 

Uniunii Europene” organizat în cadrul 

parteneriatului strategic de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

Regională Vlaicu 

Antonio 

XIA Menţiune III Teşa Laura 

40. Şcoala de vară “GEO4ALL” , organizată 

de Facultatea de Geografie a UBB Cluj-

Napoca, în cadrul proiectului “Geografia 

pentru toţi” finanţat prin  

SGU-PV ROSE 

Locală Oltean Paul 

Vasile 

XA Menţiune Feştilă Rodică 

 

 

 

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”, ȋn sala profesorală 

Evidenţa cadrelor didactice care au participat la cursuri de perfecţionare şi care sunt înscrişi la grade didactice și actiuni ȋn scopul urmăririi impactului produs de 

programele de formare 

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 2018 - 2019 

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

Ȋntocmirea unui Raport pentru CEAC referitor la numărul cadrelor didactice din unitate care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea 

calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic 

 Completare și trimitere la CCD a Chestionarului pentru identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 

Participare RFC la activitatea metodică  “Managementul formării continue” în data de 03.06.19, activitate care s-a desfășurat la 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 

certificatul

ui 

 

 

Nr. 

credite  

transfe 

-rabile 

 

Nr. 

ore 

 

 

Nota 

obţinută/ 

Calificati

v 

 

 

Ob

s. 

1.  Androne Zita 

Brigitta Management si leadership performant 

al unitatilor scolare pentru un 

invatamint performant„ 

program 

formare 

continua  

CCD Dolj 
Aprilie-

Iunie 2018 
 30 120   

2.  
Aurori Adina 

Program de formare 

Psihopedagogică 

Curs 

postuniversitar  

Universitatea Tehnica 

Cluj-Napoca 

oct. 2018- 

iunie. 2019 
 60 610   

3.  Boancă Vasile Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenți prin intervenții active în 

școală 

 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

  10 
 

 
  

4.  Bocereg Deian 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active in 

scoala 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

5.  Chita Simona Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018   20   

6.  Chita Simona Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
Perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

5 - 28 

noiemb. 

adeverinţa 

nr. 22 / 
30 120 Foarte bine  
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Henri Coandă Oradea 2018 28.11.2018 

7.  Ciobanu 

Camelia 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

8.  Crețu Gabriel 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

9.  Crețu Gabriel 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

„Henri Coandă” Oradea 

5.11.-

28.11.2018 
 30 120 Foarte bine  

10.  Feștilă Rodica Actualitate și perspective în evaluarea 

externă ARACIP 
Masă rotundă ARACIP 28.09.2018 - - 

8 

ore 
- - 

11.  Ganea Ioan 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active in 

scoala 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018 
Seria A Nr. 

0080457 
10 42   

12.  Giurgiu Elena 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

13.  Giurgiu Elena Leadership pentru ȋnvăţare relevantă 

(ȋn cadrul Proiectului Lider de 

meserie) 

Program de 

formare 

Fundaţia Noi Orizonturi 

Lupeni 

28.07-

02.08.2019 

Certificat 

de 

participare 

    

14.  Giurgiu Elena 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
Perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

„Henri Coandă” Oradea 

5.11.-

28.11.2018 
 30 120 Foarte bine  

15.  Hoaghia 

Anamaria 

Atelier de scriere de proiecte de 

mobilitate in domeniul Educaţiei 

Şcolare 

 

Formare 

 

ANPCDEFP 

  

  

15 - 17 

sept. 2018  
  18   

16.  Hoaghia 

Anamaria 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

17.  Hudrea Floare Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 
 oct. 2018  10    
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şcoală Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

18.  Jenei Elemer 
Curs de legislatie rutieră reatestare ARR CLUJ 

august 

2019 
  30   

19.  Lupaș Ioan 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

20.  Loșonți Mircea 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

21.  Lunca Dorina 

Mamagementul clasei 
program de 

perfecționare 

Școala Postliceală ”Henri 

Coandă” 

28.05-

24.06.2019 

Adeverință 

Nr.11/24.0

6.2019 

30 120 
FOARTE 

BINE 
 

22.  Micle Sorin 

Managementul  clasei 

Formare 

continua a 

personalului 

didactic 

Fundatia cultural 

umanitara „Henri 

Coanda”  

28.05. -

24.06.2019 

Adeverinta 

nr.13/24.06

.2019  

 

30 

 

120 

 

Foarte  

bine 

 

23.  Mihali Ileana 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10 20   

24.  Mihali Ileana 
Asigurarea Eficientei 

Managementului Educational în 

Unitățile de Invatamant 

perfecţionare 

Fundatia Cultural 

Umanitara „Henri 

Coanda” Oradea, Filiala 

Cluj-Napoca 

 11.03.2019 

- 

04.04.2019 

 30 120 
Foarte 

Bine 
 

25.  Moldovan 

Vasile 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

26.  Nistor Adela Activités d’apprentissage, 

d’enseignement, de formation 

(In cadrul proiectului Erasmus +” 

Patrimoines: s’engager au présent 

pour sauver l’avenir”) 

LE 

DISCOURS 

Le Lycée Polyvalent De 

L’édit, Roussillon, France 

1-

5/10/2018 
     

27.  Nistor Adela Curs de debate-modul avansați curs de ISJ CJ, 07-28 Nu s-a  12   
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formare Agora Romania martie 2019 eliberat 

încă 

28.  Petri Alina 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

29.  Plaian Liana 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018 A 0080466 10    

30.  Plaian Liana 
România Smart: țara comunităților 

care învață  

formare 

continuă 

Ccd Și Facultatea De 

Autovehicule Rutiere, 

Mecatronică și Mecanică 

18.10.2018 
344/29/18.1

0.2018 
 4 -  

31.  Popa Mihaela 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10 20   

32.  Popa Mihaela 

Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
Perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

Henri Coandă Oradea 

5 - 28 

noiemb. 

2018 

adeverinţa 

nr. 22 / 

28.11. 

2018 

30 120 Foarte bine  

33.  Popa Mihaela 

Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

„Henri Coandă” Oradea 

5.11.-

28.11.2018 

Adeverinţa 

nr.22/28.11

. 

2018 

30 120 Foarte bine  

34.  Popa Mihaela Workshop „Program județean pilot 

de educație financiară_ SERIA 

2_5.03.2019” 

Perfecţionare BCR și I.Ș.J. Cluj 05.03.2019   5   

35.  Popa Mihaela Progream de conversie profesională  UBB inscrisă      

36.  Sabadîş 

Alexandra 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

37.  Stanciu Micea Educatie durabila si medii de invatare 

inovatoare 
perfectionare 

Casa Corpului Didactic 

Cluj 
21.05.2019      

38.  Stanciu Mircea 
Aleg sau nu aleg țigările și alcoolul 

Seminar de 

informare și 

Caritas Eparhial Greco-

Catolic Cluj 
01.11.2018  10    
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prevenire a 

consumului de 

tutun, alcool 

39.  Stanciu Mircea 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active in 

scoala 

curs de 

formare 

Asociatia Pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educationale 

CATHARSIS 

23.11.2018

-

09.12.2018 

Seria  A 

nr.0080469 
10  42   

40.  Teșa Laura Activités d’apprentissage, 

d’enseignement, de formation 

(In cadrul proiectului Erasmus +” 

Patrimoines: s’engager au présent 

pour sauver l’avenir”) 

LE 

DISCOURS 

Le Lycée Polyvalent De 

L’édit, Roussillon, France 

1-

5/10/2018 
     

41.  Teșa Laura 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

42.  Teșa Laura 
Programul de formare Educație 

socială- curriculum și competențe 

formare 

continua 

Casa Corpului Didactic 

Cluj 

16 aprilie-

11 iunie 

2019 

Nr. 

423/22/11.0

6.2019 

15 60   

43.  Țîrc Ștefania 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018 
Seria A nr. 

0080471 
10    

44.  Țîrc Ștefania Leadership pentru ȋnvăţare relevantă 

(ȋn cadrul Proiectului Lider de 

meserie) 

Program de 

formare 

Fundaţia Noi Orizonturi 

Lupeni 

28.07-

02.08.2019 

Certificat 

de 

participare 

    

45.  Țîrc Ștefania Copilul dificil în clasă / grupă. 

Tehnici de intervenție 
Formare CCD Bihor 

29.05-

31.05 2019 

Nr. 822 / 

04. 06.2019 
- 20 - - 

 

Participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, care au avut publicaţii cu ISSN/ISBN: 

 

 

Nr. 

crt. 
Sesiunea de comunicări, conferinţa, 

simpozionul 

 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

 

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.  A XVIII-a Conferință Internațională Corpodean internațional participant Contribuții la analiza statistică autor ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE 
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multidisciplinară Profesorul Dorin 

Pavel - Fondatorul hidroenergeticii 

romȃnești 

 

Simona cu lucrare a parcului auto și a potențalului 

transporturilor pe plan național 

și local 

Volumul 34 

Editura AGIR 

București 2018 

ISSN 2067-7138 

2.  Simpozion didactic Creativitate, 

interdisciplinaritate, competențe și 

feedback în contextul demersului 

curricular și extracurricular 

Corpodean 

Simona 
național  

participant 

cu lucrare 

Activități educaționale de tip 

Blended Learning (BL) 

 

 

autor 

 

ISBN 978-973-0-28614-4 

CD 

3.  

a XVIII-a Conferință Internațională 

multidisciplinară Profesorul Dorin 

Pavel - Fondatorul hidroenergeticii 

romȃnești 

Corpodean 

Simona 

internațional 

 

 

 

 

participant 

cu lucrare 

Contribuții la cerctarea 

raportului dintre ingineria 

economică, resursele naturale 

și alte activități antropice 

nesănătoase 

 

 

 

 

 

autor 

ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE 

Volumul 34 

Editura AGIR 

București 2018 

ISSN 2067-7138 

4.  Concursul Național Fii o Săptămână 

Profesor de Științe, ediția a XVI-a, 

domeniul științific, poziția 1845, 

desfășurat la Colegiul Tehnic 

Energetic, Cluj-Napoca. 

 

Micle Sorin național  
participant 

cu lucrare 

 

 

 

Studiu de caz: conflict 

profesor-elev 

 

 

 

autor 

 

 

 

CD  

ISSN 2392-8891 

5.  Simpozionul Național de Didactica 

Limbii și Literaturii Române, Ediţia a 

XVIII-a 

26-28 octombrie 2018, Cluj-Napoca,  

O sută de ani de limbă și literatură 

română în școală. Retrospectivă și 

perspective 

Petri Alina 

național  
participant 

cu lucrare 

 

 

Creșterea și descreșterea lumii 

prin literatură 

 

 

autor 

 

 

în curs de apariție 

6.  

Congres AMMA2018, The Ivth 

International Congress of Automotive 

and Transport Engineering(17-18 oct. 

2018 

Teodorescu 

Gabriel 

International, 

organizat de 

UTCCJ, 

Facultatea de 

Autovehicule 

rutiere, 

Da    
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Mecatronica si 

Mecanica 

7.  

Concursul national „Fii o saptamana 

profesor de stiinte”CAER 1845/2018 

Teodorescu 

Gabriel 

Colegiul Tehnic 

Energetic, 23 

noiembrie 

2018,Regional/

National 

Da 1.Utilizarea calculului statistic 

si a bazelor de date in proiecte 

ale elevilor 

2. Studiul reducerii emisiilor 

de CO2 cu ajutorul algelor 

 CD, Revista cu ISSN 

8.  

Evaluator in comisia nationala, 

Concurs national „Astronomie pentru 

amatori” 

Teodorescu 

Gabriel 

National Evaluator , 

membrul al 

juriului 

responsabil 

zona N-V 

  Concursul Național 

“Excelență în Astronomia 

de amatori” – Ediția a-II-a, 

Sub patronajul Comisiei 

Naționale a României 

UNESCO, septembrie 

2018-mai 2019, Diplomă, 

plus Adeverință de 

participare în calitate de 

profesor evaluator la etapa 

locală, și regională. 

988/25.04.2019.   

9.  Exo-Robots, Mission X Timisoara, 

Universitatea Tehnica, si Banat IT 

Teodorescu 

Gabriel 

National, 

noiembrie 2018 

Evaluator      

10.  

Participare la Conferința Științifică 

Națională, cu participare 

internațională, la Universitatea 

Dunărea de Jos – Galați; FIZICĂ 

MEDICALĂ – Simbioză între FIZICĂ, 

MEDICINĂ și MEDIU. – 

COORDONATORI prof. univ. dr. 

Luminița Moraru, prof. univ. dr. 

Simona Condurache Bota.. Comitetul 

Conferinței 24 profesori universitari.  

 

Teodorescu 

Gabriel 

Național, În 26-

28 februarie 

2019 

da   Lucrările au apărut în 

volumul editat de Galați 

University Press, 2019 

Poluarea CIP – Biblioteca 

Națională a României, 

ISBN 978-606-149-3, și în 

Volumul tipărit la Editura 

Universității Dunărea de 

Jos, din Galați- Colecția 

Științele Vieții, referenți 

științifici prof. univ. dr. 

Mirela Voiculescu, prof. 

univ. dr. Antoaneta Ene.  

Lucrările au fost prezentate 

în cadrul secțiunii – Cadre 

didactice universitare și 
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preuniversitare. 1. 

Dispozitiv experimental 

pentru măsurarea radiației 

solare cu ajutorul 

senzorilor fotovoltaici, 

folosind aplicația LabVIEW 

8.1- Gabriel 

Teodorescu*.2. Influența 

aerosolilor și a factorilor 

de întunecare globală 

asupra parametrilor 

climatogeni din arealul 

Cluj-Napoca – Gabriel 

Teodorescu*. Diplome de 

participare și de excelență. 

(www.sciences.ugal.ro)- 

eliberate de Facultatea de 

Științe și Mediu, 

Universitatea Dunărea de 

Jos- Galați. 

11.  Universitatea Politehnică Timișoara, 

Facultatea de electrotehnică și 

electroenergetică, Concurs Ediția a-

IX-a IEG- 2019, Intelligent Electricity 

Generation,.  

 

Teodorescu 

Gabriel 

6 – 7 aprilie 

2019, Național 

da   Diplomă de participare și 

diplomă de excelență 

pentru mine. - Dispozitiv pt 

detrminarea radiației 

globale, difuze, folosind o 

placa Arduino 

12.  
12-14 aprilie 2019, Universitatea 

Politehnică Cluj-Napoca, facultatea de 

Inginerie Electrică, Concurs național 

studențesc, - Electrotehniada 2019.  

Teodorescu 

Gabriel 

Național 12-14 

aprilie 2019 

da   Diplomă de participare, 

Diplomă de excelență, 

Locul I și Marele premiu, 

Diplomă de excelență, nr. 

0339102 /14 aprilie 2019, 

 

13.  12 aprilie 2019, Concurs Interjudețean 

de lucrări practice, experimentale de 

laborator și inventică pentru elevi, - „ 

Pași pe urmele lui Edison” – Ediția a - 

XII-a, înscris în CAERI 2019, poziția 

Teodorescu 

Gabriel 

 da   Diplomă de participare și 

nr. 3380/60/13.04.2019. 

Mențiune pt lucrarea a 3 

elevi coordonați din clasele 

a-IX-a și a-X-a. 

http://www.sciences.ugal.ro)-/
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732, domeniul științific, Colegiul 

tehnic de transporturi ,, Transilvania” 

Cluj-Napoca,   

14.  Simozion Național Programe și 

servicii de intervenție psihopedagogiă 

pentru elevii cu CES, Ediția a XXII-a, 

7 decembrie 2018 

Teșa Laura 

Național lucrare Erasmus +, punte peste 

granițele Europei 

autor ISSN 2668-0262, ISSN-L 

2668-0262 

15.  
Simpozionul din cadul Concursului 

Național Margareta Sterian, ediția X, 

C.A.E.N. poziția 73 

Teșa Laura 

Național lucrare Proiectele Erasmus-

noiorizonturi școlare 

autor Vol. Predare pentru 

învățare: modalități de 

eficentizare a învățării-

preocupări ale școlii de azi. 

ISBN 978-606-568-362-4 

16.  
Concurs Regional Europa și Noi ediția 

a VIII-a 2019,  
Teșa Laura 

regional Coordonator 

lucrări ale 

elevilor 

Renault, Compania Michelin- 

model de dezvoltare, Peugeot, 

Ubisoft-creativitate și 

competitivitate 

coordon

ator 

ISSN-2392-6848 

17.  The International Symposium for 

Intergenerational Education, 5th 

Edition, 12 aprilie 2019, județul Vaslui 

Teșa Laura 

Internațional lucrare Erasmus+ Engagés dasn la 

protection du patrimoine 

européen 

autor Revista Clepsidre, nr. 7, 

ISSN 2360-4948, ISSN- 

L2360-4948 

 

4. Alte publicaţii ale cadrelor didactice:  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Autor sau 

coautor 
Tipul (carte, articol, lucrare, etc.)  

 

Titlul cărţii/ volumului /revistei în care a 

apărut publicaţia 

 

1.  Petri Alina 
Patru istorii despre puterea cărților și a lecturii 

Consilierul de lectură nr. 3/ 2018 

(octombrie 2018) 

2.  Petri Alina 
Dreptul de a nu citi 

Consilierul de lectură nr. 4/ 2018 

(decembrie 2018) 

3.  Teodorescu 

Gabriel 
Articol: Universul cunoscut si spatiul curb 

AAS, Pasi spre infinit- www.astronomica.ro; 

ISSN 2247-661x 

4.  Teodorescu 

Gabriel 
Articol: Sintagma: Nu suntem singuri in Univers necesita 

noi abordari, nr. 39/dec.2018 

AAS, Pasi spre infinit- www.astronomica.ro; 

ISSN 2247-661x 

Si in ISSN-L=2247-661x 

5.  Teodorescu 

Gabriel 

Studiu stiințific, publicat în Revista de Astronomie , nr. 

40/martie 2019, Ediție omagială, 20 de ani de la prima 

AAS, Pasi spre infinit- www.astronomica.ro; 

ISSN 2247-661x 

http://www.astronomica.ro/
http://www.astronomica.ro/
http://www.astronomica.ro/
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apariție,  ASS- SIRIUS, ISSN 2247-661X, ISSN-L 2247-

661X, - Universul necesitatea unor noi abordări; 

Implicații cosmologice în Fizica găurilor negre. 

 

Si in ISSN-L=2247-661x 

6.  Nistor Adela articol Cluj today 

7.  Tesa Laura autor DVD –ISBN 978-973-53-2370-7 

 

 

3.3.2 Perfecționarea prin grade didactice și activitatea de mentorat 

  

 

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.  Dorina Stănescu definitivat 2019  

2.  Chiorean Traian  Marius   gr. did. II 2020  

3.  Ganea Ioan gr. did. II 2020  

4.  Danci Diana gr. did. II 2018  

5.  Uifălean Dan gr. did. II 2019  

6.  Bocereg Deian gr. did. I  2018-2021  

 

 

Nume, prenume cadru didactic 

care a desfăşurat acivitate de 

mentor  

Facultatea de provenienţă a 

studenţilor îndrumaţi 

Plaian Liana (11 ȋnscriși, din care 6 

finalizat practica pedagogică) 

UTCN Facultatea de 

Autovehicule Rutiere, Facultatea 

de Inginerie Economică, MIAIA 

 



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 

Sem. I al anului şcolar 2018-2019 

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

managerial) 

I. ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE: 

 Constituirea Comisiei Diriginţilor 

 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 primate la consfătuiri în cadrul unei ședințe a Comisiei diriginților. 

 Elaborarea Planului managerial de activităţi educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare şi 

propunerea spre aprobarea Consiliului de Administraţie şi în Consiliul profesoral (coord de 

programe și de proiecte educative prof Chita Simona Monica, diriginți) 

 Alegerea noului Consiliu al elevilor pe şcoală (coordonator de proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare Chita Simona Monica și profesor Hoaghia Anamaria, profesor responsabil pentru 

Consiliul elevilor). Președinte al Consiliului elevilor este Hurlui Mihai (clasa a XII-a A). 

 

II. ACTIVITǍŢI PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU ÎNSUŞIREA SISTEMULUI DE 

VALORI ALE MORALEI, CULTURII, DEMOCRAŢIEI ŞI CIVISMULUI 

 Ziua mondială a Educației, 1- 5octombrie (realizarea de postere), coordonatori prof. Popa Mihaela și 

prof. Petri Alina,  bibliotecar Prodan Rodica profesori diriginți 

 Activitate culturală. Săptămâna  limbilor străine 21-29 septembrie 2018-desfăşurată în şcoală în 

săptămâna 01-05 octombrie 2018, coordonator d-na Prodan Rodica, diriginţii și elevii  claselor IXA, 

XB, IXG, IXH 

 Concurs de lectură – Bătălia cărților, categoria 14-18 ani  (09 noi –2018), activitate desfăşurată la 

Biblioteca Județeană O. Goga,Cluj -  bibliotecar Prodan Rodica şi elevi din clasele IXA, IXB, IXK  

 1 Decembrie- Ziua Naţională a României  - „România la centenar”, coordonator prof Chita Simona 

Monica, prof. Hoaghia Anamaria, prof. Țîrc Ștefania, prof. Bocereg Deian 

 Personalități ale centenarului Marii Uniri din 1918 în cimitirele clujene – ghid istoric, scrisă de Ioan 

Ciorca şi Vasile Lechinţa, apărută la editura Ecou Transilvan  -   bibliotecar Prodan Rodica,  prof 

Hoaghia Anamaria, Psiholog Alexandra Sabadîș, invitat G. Moisa- autor, Librăria Bookstory, Proiect 

de Parteneriat cu Sc. « I. Creangă » Cluj Napoca 

 România 100 de ani – 100 de mesaje, coordonator Petri Alina 

 ,,Obiceiuri şi tradiţii româneşti”, coordonarea și punerea în scenă a unei piese de teatru de inspirație 

folclorică, coordonator prof. Chita Simona și prof. Țîrc Ștefania 

 “Târgul de Crăciun”, piesă de teatru jucată la serbarea dedicată Nașterii Domnului atât în cadrul 

Colegiul Tehnic de Transporturi ,,Transilvania”, cât și în cadrul Colegiului Tehnic ,,Raluca Ripan”, 

coordonatori prof. Ţîrc Ştefania şi prof. Nistor Adela 

 Colinde în limba engleză, coordonator prof. Ciobanu Camelia                                                                

 Crăciun multicultural, coordonator prof. Ancău Dorina 

 Târg de Crăciun ,,Pentru un zâmbet de copil”  - expoziţie cu vânzare de produse realizate de elevi. 

Fondurile obținute au fost direcționate către elevii orfani ai școlii, coordonatori prof. Popa Mihaela și 

prof. Chita Simona 

 Organizarea Balului Bobocilor, coordonator Consiliul elevilor, prof. Chita Simona,  prof . Hoaghia 

Anamaria cu sprijinul conducerii școlii. 

 24 Ianuarie,  „Ziua Unirii”, coordonator prof. Hoaghia Anamaria 

 „Eminesciana”, activitate dedicată poetului Mihai Eminescu, coordonator, prof. Nistor Adela și prof. 

Țîrc Ștefania 

 Mihai Eminescu in constiința tinerilor (22 ianuarie 2019) - Concurs de poiezie Eminesciană 

(câştigătorul concursului -   Sorin Balint clasa IXG), bibliotecar Prodan Rodica 

 Vizionări de filme 
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 Săptămânii Europene a competențelor Profesionale, inițiativă a Comisiei Europene, activitatea de 

promovare a calificării de operator pe mașini cu comandă numerică, Viitorul meu, cariera mea – 

coordonator Feştilă Rodica 

 Comemorarea Holocaustului – coorodnator prof. Hoaghia Anamaria (activitate în şcoală şi la Muzeul 

Holocaustului – împreună cu dna prof. Nistor Adela) 

 Festivalul internaţional de carte Transilvania – prof. Boancă Vasile  

 „100 de ani de istorie în Maramureş” – prof. Popa Mihaela, prof. Chita Simona, prof. Feştilă Rodica 

 „Centenar 100 – istorie şi cultură românească – vizită la Muzeul de Istorie – prof. Popa Mihaela 

 „Cea mai mare oră de educaţie financiară”, organizată de BCR, în parteneriat cu ISJ – prof. Popa 

Mihaela 

 Vizionarea filmului „Coborâm la prima” – prof. Popa Mihaela, prof. Adela Nistor, prof. Chita 

Simona, consilier şcolar Sabadîş Alexandra 

 Excursie Sighișoara-Brașov-Rupea-Valea Prahovei - prof coordonatori director adjunct Crețu 

Mircea, Boancă Vasile, Nistor Adela, Țîrc Ștefania 

 Activitatăţi în cadrul Proiectului  - cerc de lectură  (anul II, din cinci ani) – Să citim împreună  - 

bibliotecar Prodan Rodica, prof. A. Adina, prof. psiholog. Alexandra  Sabadîș, Asociația 

Epigramiștilor Satiricon, Invitat Albu Eugen-președinte și autor, Proiect de Parteneriat cu Școala 

CRDEII, Cluj –Napoca 

 11-12 octombrie 2018, expoziția „Ma ville en cartes postales”, organizată cu ocazia Erasmus Day 

2018 ( Elevi din clasele: 12A, B, 11H, 10B, 11B) de către d-nele prof. Teșa Laura și Nistor Adela 

 Concurs de cultura generala în trei limbi: romana, franceza și engleza: „Jeopardy Lingvist”,  

organizat ȋn octombrie 2018 cu clasa a 9-a B de către d-nele prof. Teșa Laura și Nistor Adela -  

concurs organizat în cadrul activităților derulate cu prilejul Zilei europene a limbilor  

 Ziua Internationala a Cititului Impreuna, 01.02.2019, desfasurata in data de 30 ian. la BJ  O. Goga, 

bibliotecar Prodan Rodica şi elevi din clasa a IX-a G 

 

III. ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE A FACTORILOR DE RISC ASUPRA 

COMPORTAMENTULUI ŞCOLAR 

 18 Octombrie – Ziua Europeană de Luptă Impotriva Traficului de Persoane Umane (realizarea de 

postere care au fost afişate pe holul liceului), coordonator prof. Popa Mihaela şi Ţîrc Ştefania 

 Educaţie Juridică -  moderată de studenţi de la Facultatea de Drept a Universităţii Dimitrie Cantemir, 

coordonator prof. Chita Simona Monica 

 “19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și  tineri,,1-19 noiembrie 2018, 

coorodonatori cons. Şc. Sabadîş Alexandra şi prof. Chita Simona Monica 

 Consilierea elevilor cu părinți aflați în străinătate de către consilierul școlar  

 Lectorat cu elevii cazați în  cămin,, Violența școlară- Cum funcționăm ?,,  - consilier şcolar Sabadîş 

Alexandra 

 Consilierea elevilor cu probleme legate de violență de către consilierul școlar 

 Colaborarea cu autoritățile (Poliție, Primărie, DGASPC) în cazul elevilor aflați în risc de abandon 

școlar și cu probleme de absenteism (diriginți, conducerea școlii). 

 Sprijinul material al elevilor cu probleme de absenteism prin cazarea gratuită a acestora în internatul 

liceului (conducerea școlii). 

 ,,Ora de net”- consilier şcolar Sabadîş Alexandra 

 Legea 16/1991 şi legea 15/2016 “Prevenirea violenţei în şcoală”  - coordonator dir. adj. Creţu Mircea 

Gabriel 

 

IV.      ACTIVITĂŢI PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

 Concursuri sportive: ONSS fotbal, băieți, ONSS volei, băieți (locul III), Liga Liceelor Clujene, 

ONSS tenis de masă, băieți, ONSS tenis cu piciorul, băieți, coord. prof. Bocereg Deian (pe tot 

parcursul anului școlar) 

 Cursuri de prim ajutor – prof. Marinca Ioan 

 Să ptămâna sănătății mintale - ,, E timpul să vorbim!,,  8-11 octombrie 2018 – consilier şcolar 

Sabadîş Alexandra 

 ,,Aleg să nu aleg țigările și alcoolul,, - consilier şcolar Sabadîş Alexandra 

 ,,Campionatul de fotbal între clase” concurs, coordonator prof Bocereg Deian 
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 Competitia de skanderberg – prof. Cionca Teodora şi prof. Bocereg Deian 

 

V. ACTIVITĂŢI PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU MEDIU 

 „Împreună de sărbători” din cadrul proiectului educativ „Punţi spre prietenie”, activitate de 

socializare realizată printr-un atelier de lucru în care s-au confecţionat ornamente de Crăciun 

 ,,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) 

 “Deșeurile, sursă de comori artizanale”, coordonată împreună cu d-na prof. Laura Teșa, realizare de 

obiecte decorative și colaje folosind materiale reciclabile 

 La   semaine   européenne   de   la réducton des déchets, coordonată de prof. Laura Teșa 

 Le Sapin Eco – prof. Teşa Laura şi Ganea Ioan 

 

VI. ACTIVITĂŢI PRIVIND ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 Activitate de consiliere și orientare în carieră - ,, România meseriașă- Avem locuri ,dar lipsesc 

specialiștii!,  consilier şcolar Sabadîş Alexandra 

 Facultatea de Autovehicule Rutiere de la UT Cluj-Napoca, coordonator prof. Popa Mihaela, prof. 

Mihali Ileana, prof. Ganea Ioan 

 Atelier de discuții despre căutarea unui loc de muncă,,Sunt pregătit pentru angajare?,,- consilier 

şcolar Sabadîş Alexandra 

 ,,Treptele parcurse în alegerea carierei,, - consilier şcolar Sabadîş Alexandra 

 Vizită la Orange, GRT, Ericsson – coordonator prof. Nistor Adela  

 S.C.Bosch SRL – coordonatori prof. Țîrc Ștefania, prof, Hudrea Floare, prof. Hoaghia Anamaria, 

prof.Boancă Vasile  

 „European Vocational Skills Week 2018 (Săptămâna europeană a competențelor profesionale), 5-9 

noiembrie 2018”, activitate interdisciplinară deschisă cu tema „Etape în alegerea carierei. Între 

libertatea de a alege și constrângeri - profesorii: Petri Alina,  Adina Aurori, Ileana Mihali, psihologul 

școlar Alexandra Sabadîș și  directorul adjunct Gabriel Crețu 

 „Bursa locurilor de muncă” de la Sala Sporturilor 

 

Sem. II al anului şcolar 2018-2019 

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 diriginți 

 

II. ACTIVITǍŢI PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU ÎNSUŞIREA SISTEMULUI DE 

VALORI ALE MORALEI, CULTURII, DEMOCRAŢIEI ŞI CIVISMULUI 

 

 Concursului interjudețean de experimente științifice de laborator și inventică pentru elevi “Paşi pe 

urmele lui Edison”, ediția a XII-a , aprilie 2019, coordonator prof. Boancă Vasile, membrii: prof. 

Mihali Ileana, prof. Plaian Liana, prof. Hudrea Floare, prof. Popa Mihaela 

 Românce care au schimbat lumea, activitate desfășurată cu ocazia zilei de 8 martie, prof. Nistor 

Adela, prof. Țîrc Ștefania 

 la o lansare de carte: Românii. Eseuri despre Unire a autorului Ion- Aurel Pop, apărută la Editura 

Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, dir. Giugiu Cornelia Elena, dir adj Crețu Gabriel Mircea,  prof. 

Medan Maria, prof. Hoaghia Anamaria, bibliotecar Prodan Rodica, prof. Danci Diana, prof, Chita 

Simona Monica 

 Participare la o piese de teatru  de pusă în scenă  dec catre elevii sectiei de dramaturgie ai Liceului de 

Coregrafie din Cluj-Napoca. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Judeteana Cluj, prof. Ganea Ioan 

 desfăşurarea activitatăţii  „Calitatea apei”, din cadrul proiectului internaţional „Tineri reporteri 

pentru mediu”, activitate finalizată cu scrierea unui articol publicat pe site-ul proiectului”- articolul 
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cu tema „The problem with bottled water” ce a fost realizat în colaborare cu  școala ECOESCUELA 

IES CASTILLO DE TEMPUL din Spania.  

 Ziua Europei – 9 mai, 15 mai, 16 mai – activitate de recunoaștere a simbolurilor UE, instituțiilor UE 

și finalizată cu realizarea de postere, prof. Teșa Laura și elevii claselor IX A, 11H, 11A, 9H 

 Democrația ne pasă  - activitate desfășurată la Biblioteca Județeană "Octavian Goga", bibliotecar 

Prodan Rodica 

 Ziua internațională a cărților pentru copii și tineret, dir. Giurgiu Cornelia Elena, bibliotecar Prodan 

Rodica, elevii claselor: IX A, IX H, XI A, IX B, XII B, IX G, XI B 

 Ziua francofoniei – prof. Teșa Laura și elevii clasei a XII a B 

 Lansare de carte “Privind peste umăr”, autor Cotorobai Adina, coordinator Prodan Rodica, profesori 

participanți: dir. Giurgiu Cornelia Elena, dir adj Crețu Gabriel Mircea, Chita Simona Monica, Mihali 

Ileana, Sturza Ionel, Boancă Vasile, Bocereg Deian, Danci Diana, Popa Mihaela, Hudrea Floare. Au 

participat elevii claselor IX A, IX B, IX K, XG, XII A, XII B 

             

 

III. ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE A FACTORILOR DE RISC ASUPRA 

COMPORTAMENTULUI ŞCOLAR 

 

 Dependent de viață, nu de substanțe, activitate realizată în colaborare cu Asociatia Caritas – prof. 

Ganea Ioan, elevii clasei a IX-a A 

 BECOOl, GÂNDEȘTE INAINTE – activitate rutieră organizată de Napoca Rally Academy, 

profesori participant- dir. Giurgiu Cornelia Elena, dir. Adj. Crețu Gabriel Mircea, Chita Simona 

Monica, Țârc Ștefania, Bocereg Deian, Loșonți Mircea, Plaian Liana, Mihali Ileana, administrator 

Macarie Daciana. Au participat elevii claselor XII A, XII B, XIB, XIK, XK 

            

 

       IV . ACTIVITĂŢI PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

 Concursuri sportive: ONSS fotbal, băieți, ONSS volei, băieți (locul III), Liga Liceelor Clujene, 

ONSS tenis de masă, băieți, ONSS tenis cu piciorul, băieți, coord. prof. Bocereg Deian (pe tot 

parcursul anului școlar) 

 Promovarea cititului și menținerea sănătății – bibliotecar Prodan Rodica, prof. Bocereg Deian, clasa 

a X-a G 

 

 

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) 

 Senzibilizarea utilizatorilor de energie electric față de problema dioxidului de carbon, 28 martie, 

Biblioteca Judeteană Octavian Goga, bibliotecar Prodan Rodica, prof. Plaian Liana, elevii clasei a 

XI/a H 

 

VI. ACTIVITĂŢI PRIVIND ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

 Vizită la S.C. Emerson S.R.L. cu elevii  claselor a X-a A, a X-a B și a XI-a A cu ocazia ”Zilei 

porților deschise” (We < 3 STEM =Science, Technology, Engineering Math), în 31 mai 2019, 

profesor Boancă Vasile 

 Programul de consiliere și orientare profesională și școlară Alege cariera – psiholog școlar 

Alexandra Sabadîș 

 vizită la SC Emerson cu ocazia ,,Zilei Porților deschise”, prof Ancău Dorina, prof. Boancă Vasile, 

prof. Ganea Ioan, prof Mihali Ileana și elevi ai claselor a 10-a A, a 10-a B, a 11-a A 

 conferinţa BookLand, din data de 08.05.2015, desfăşurată la Casa de Cultură a Studenţilor, prof. 

Hoaghia Anamaria cu elevi  ai claselor a IX A, B si a X-a B Aceasta a avut drept temă educaţia 

tinerilor şi alegerea unei cariere. 
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 prezentare dedicată succesului profesional în domeniul antreprenoriatului desfășurată la  la 

Biblioteca judeţană „Octavian Goga”, filiala Zorilor, prof. Hoaghia Anamaria și elevi ai claselor a X-

a A şi a X-a B  

 activitatea de orientare şcolară şi profesională „Viitorul meu, viitorul tău”(15.04.2019) din cadrul 

proiectului educativ „Punţi spre prietenie”, prof. Popa Mihaela 

 activitatea PRO INVENT – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, prof. Plaian Liana, prof. Lupaș Ioan,  

elevii clasei a XI-a H 

 Oferta locurilor de muncă. Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, 

coordinator dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, prof participanți – Stanciu Mircea, Feștilă Rodica, Medan 

Maria, Mihali Ileana și elevii claselor XII A și XIIB 

 Punți între școli – activitate de orientare și promovare, activitate desfășurată în parteneriat cu Școala 

Gimnazială Cătina. Activitate coordonată de prof. Țîrc Ștefania și dir adj Crețu Gabriel Mircea; 

profesori participanți Moldovan Vasile și Loșonți Mircea 

 Prezentare ofertă educațională USAMV Cluj-Napoca, profesori participanți: dir. Giurgiu Cornelia 

Elena, Chita Simona Monica, Mihali Ileana, elevii claselor XII A și XII B 

 

Activităţi ale Consiliului Şcolar al Elevilor – implicarea în cadrul proiectului Eco-school, realizarea de 

mărțișoarea, Ziua Europei 

 

        

Monitorizarea activităţilor educative din şcoală (enumerare instrumente tip/modalităţi utilizate) 

 

 Proces-verbal 

 Fișă de activitate 

 Tabel de prezență a elevilor 

 Fotografii  

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

programe educative. 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. 

 

 

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 Proiectul Concurs-

Expoziție „Icoana 

Sfântului Andrei 

oglindită în 

sufletele 

românilor” 

Liceul Tehnologic 

Special „Samus” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

2700/27.11.2018 

2 “Punţi spre 

prietenie” 

Şcoala Gimnazială 

– Centru de 

Resurse şi 

DOcumentare 

privind Educaţia 

Înclusivă/Intgrată 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

2698/27.11.2018 

3 “Mirajul 

cunoaşterii prin 

farmecul lecturii” 

Asociaţia 

Epigramistila 

“Satricom”, Cluj-

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

 Nr. 

2949/19.12.2018 
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Napoca 

4 “Teens Quis” Colegiul Tehnic 

Energetic 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

colaborare 

 Nr. 

2809/10.12.2018 

5 Implementare 

programe Junior 

Achievement 

JA România Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

2161/29.09.2018 

Nr. 

2040/17.09.2018 

Nr. 

2074/18.09.2018 

6 Educația juridică a 

elevilor din liceu 

Universitatea 

Creștină 

 ,,Dimitrie 

Cantemir” 

Facultatea de 

Drept Cluj-Napoca 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

Nr. 

774/25.10.2018 

7 Parteneriat 

orientare şcolară şi 

profesională 

Şcoala Gimnazială 

“Emil Isac” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

 

8 Curs de prim ajutor  Şcoala Postliceală 

EEG 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

2515/07.11.2018 

9  Asociaţia Caritas 

Epartial Greco-

Catolic CLuj  

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

 

10 “Green Skills at 

vocational 

Educationa” 

Institutul Postliceal 

“Phoenix” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

Nr. 

2274/10.08.2018 

11  Asociaţia pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale 

şi Educational 

Catharsis 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

2065/18.09.2018 

12  Consiliul Județean 

Cluj direcţia de 

asistenţă social şi 

protecţia copilului 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Convenție de 

colaborare 

Nr. 

20590/19.09.2018 

13 Să citim împreună 

pentru un stil de 

viață sănătos: 

"Mens sana in 

corpore sano" 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Școala Gimnazială 

Specială 

C.R.D.E.I.I Cluj 

Napoca 

Biblioteca Județeană  

"Octavian Goga" 

Librăria Bookstory 

 

Protocol de 

colaborare 

Nr. 

2298/12.10.2018 

14 Mirajul cunoașterii 

prin farmecul 

lecturii – cerc de 

lectură 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Școala Gimnazială  

"Ion Creangă" 

Biblioteca Județeană  

"Octavian Goga" 

Librăria Bookstory 

 

Protocol de 

colaborare 

Nr. 2299 din 

12.10.2018 

15  Casa Corpului 

Didactic Cluj 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

 

Acord de 

colaborare 

Nr. 2297 din 

12.10.2018 

16 Proiect educațional 

“Violența în mediul 

școlar – lupta 

Colegiul Tehnic 

Turda 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

706/19.03.2019 
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pentru eradicarea ei 

și a respectării 

dreptului copilului” 

17 Implementarea 

proiectului “Pași pe 

urmele lui Edison” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Liceul Borșa, 

Maramureș 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

598/06.0.,2019 

18 Acord bilateral de 

colaborare  

Universitatea și 

Științe Agricole și 

Medicină 

Veterinară, Cluj 

Napoca 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat  

Nr. 

542/28.02.2019 

19 Proiectul 

“Adolescentul 

modern” 

Liceul Tehnologic 

„Aurel Vlaicu” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat  

 Nr. 

396/15.02.2019 

20 Predare pentru 

învățare: modalități 

de eficientizare a 

învățării-preocupări 

ale școlii de azi 

Liceul de Arte 

„Margareta 

Sterian”, Buzău 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de 

parteneriat 

Nr. 

282/07.02.2019 

21 Clujul are suflet Fundația Română 

pentru Copii, 

Comunitate și 

Familie 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Parteneriat  Nr. 

1092/10.05.2019 

22 Geo4All Facultatea de 

Geografie, UBB 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Parteneriat Nr. 

231/27.06.2019 

 

 

3.4.3. Proiecte europene - responsabil comisie pentru programe şi proiecte europene prof. 

FEŞTILĂ Rodica 

Sem. I al anului şcolar 2018-2019 

 1-5 octombrie 2018, prima întâlnire de proiect, în Rousillon, Franța, a avut ca temă Educație în arta 

dezbaterii și a pledoariei, în cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: 

s’engager au present pour sauver l’avenir (participanți prof. Teșa Laura, prof. Nistor Adela)  

 12 octombrie 2018, realizarea de carți poștale despre regiunea Cluj și organizarea expoziției- Ma ville 

en cartes postales, în cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: 

s’engager au present pour sauver l’avenir (prof. Teșa Laura), cu ocazia ErasmusDays 2018 

 5-9 noiembrie 2018, a doua întâlnire de proiect, în Belene, Bulgaria, a avut ca temă ,,Si unepensee se 

transforme en action, unepenseepourrait se transformer en destin”, în cadrul proiectului Erasmus + 

2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present pour sauver l’avenir (participanți prof. 

Teșa laura, prof. Țîrc Ștefania, 4 elevi) 

 12-16 noiembrie 2018, a treia întâlnire de proiect, în  Acerra, Italia, în cadrul proiectului Erasmus+ 

„Europe(an) matters – a survey on attitudes towards Europe” (participanți prof. Chita Simona Monica, 

inf. Vasâi Mihai, 6 elevi) 

 Diseminarea proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present 

pour sauver l’avenir prin publicarea articolului Colaborare între profesorii români români și cei 

francezi, Cluj today-18.11.2018 (prof. Nistor Adela). 

 Noiembrie 2018, Aplicarea,  centralizarea şi interpretarea chestionarelor în cadrul proiectului Erasmus+ 

„Europe(an) matters – a survey on attitudes towards Europe” (prof. Chita Simona Monica) 
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 21-22 noiembrie 2018, sărbătorirea Săptămânii europene a reducerii de deșeuri, prin organizarea unei 

expoziții cu machete ale monumentelor de artă și de patrimoniu din România, din material reciclabile 
cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present pour 

sauver l’avenir (prof. Teșa Laura, prof. Chita Simona Monica, dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, prof. Țîrc 

Ștefania) 

 10 decembrie 2018, aplicarea chestionar  stereotipuri în cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-

KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present pour sauver l’avenir (prof. Teșa Laura) 

 21 decembrie 2018, realizarea brazilor de Crăciun din materiale reciclabile- Le sapin eco, respectiv 

Felicitări de Crăciun, în cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: 

s’engager au present pour sauver l’avenir (prof. Teșa Laura) 

 23 decembrie 2018, realizarea filmului de prezentare a decorațiunilor de Crăciun din materiale 

reciclabile, în cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au 

present pour sauver l’avenir (prof. Teșa Laura) 

 12 -15 ianuarie 2019, aplicarea de Chestionare referitoare la deșeuri, în cadrul proiectului Erasmus + 

2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present pour sauver l’avenir (prof. Teșa 

Laura) 

 17 ianuarie 2019, realizarea de afișe, ppt, planșe, cuprinse în expoziția Dites NON au gasipillage 

alimentaire, în cadrul proiectului Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au 

present pour sauver l’avenir (prof. Teșa Laura) 

 Decembrie 2018 - februarie 2019, pregătire săptămânală de limba engleză cu cei 6 elevi care vor 

participa la următoare întâlnire de proiect Erasmus+ „Europe(an) matters – a survey on attitudes 

towards Europe” (prof. Ciobanu Camelia). 

Sem. II al anului şcolar 2018-2019 

 3-9 martie 2019, Collège Jeanne d’Arc, Bernay, FR a fost  organizată a doua întâlnitre de proiect 

Erasmus + ”Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”. La această întâlnire școala noastră a 

fost reprezentată de 4 elevi și doi profesori (Teșa Laura, Hoaghia Anamaria).   

 Februarie  2019 - Ziua internațională a apei –afișe, planșe, vizită la muzeul apei, filme, în cadrul 

proiectului Erasmus +” Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” 

 Martie 2019 - Ziua internaționala a monumentelor și siturilor remarcabile- filme de prezentare a 

locurilor vizitate de elevii din liceul nostru, în cadrul proiectului Erasmus +” Patrimoines: s’engager au 

présent pour sauver l’avenir” 

 Martie 2019 - Lecție deschisă interdisciplinară franceză-istorie, provomarea obiectivelor turistice ale 

Transilvaniei (tema proiectului) versus prezentarea unor monumente de patrimoniu din Normandia, 

vizitate in cadrul întâlnirii transnaționale din Franța. (prof. Anamaria Hoaghia, Laura Teșa) 

 Martie 2019 – Mențiune la etapa județeană a Concursului Naţional „Made for Europe”, secțiunea 

proiecte E-twinning cu produsul Portofoliu digital de activităţi crosscurriculare şi sursă de materiale 

CLIL, prezentat de elevul Schifirneț Tudor, clasa a X-a B, coordonator prof. Camelia Ciobanu,  în 

cadrul proiectului Erasmus + ”Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe” 

 Martie 2019 Depunerea candidaturii la Concursul național Școala Europeană 2019 – candidatură 

respinsă datorită punctajului insufficient. 

 Participare ca voluntari la organizarea Fazei naționale a Concursului Naţional „Made for Europe” 2019, 

la Colegiul Pedagogic Cluj-Napoca (Feștilă Rodica, Teșa Laura) şi atragere sponsorizare pentru susţinere 

concurs (Giurgiu Elena) 

 1-5 aprilie 2019 întâlnirea finală de proiect Erasmus + ”Europe(an) matters - a survey on attitudes 

towards Europe”, la Goethe-Gymnasium Stolberg, Germania, unde au participat 2 profesori (Giurgiu 

Elena, Ciobanu Camelia) și 6 elevi din clasele a IX-a. 
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 Aprilie 2019 organizarea Concursului regional Cetățeni activi ai UE- trei secțiuni, 64 elevi implicați. 

Lucrările participante au fost adunate în DVDul cu același nume (ISBN 978-973-53-2370-7). 

 19-25 mai 2019 IES EL Chaparil, Nerja, ES a fost organizată a treia întâlnitre de proiect Erasmus + 

”Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”. La această întâlnire școala noastră a fost 

reprezentată de 4 elevi și doi profesori (Teșa Laura, Ganea Ioan).  

 martie 2018 - martie 2019, Proiect eTwinning Common  Heritages  Areas, 21 de elevi din clasa a XI-

A, coordonați de către d-na prof. Ancău Dorina. Grupul țintă a fost reprezentat de tineri cu vȃrsta 

cuprinsă între 15 și 17 ani, elevi ai unor licee teoretice din Turcia, Ucraina, Iordania, Romȃnia și Italia și 

ai unui liceu tehnologic din Romȃnia, respectiv Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-

Napoca (activitatea desfășurată pe Twinspace-ul proiectului). elevii au realizat scurte documentare cu 

fotografii originale despre patru obiective de patrimoniu alese ca temă de proiect, postere, jurnale de 

excursie din vizitele organizate la aceste obiective, animații și clipuri video, toate postate, în final, pe 

platforma virtuală a proiectului (adresa la care pot fi vizualizate aceste produse este 

https://www.etwinning.net/en/pub/projects/kits/kit.cfm?id=1321). A fost organizată o excursie la Peștera 

Meziad și Peștera cu Cristale în perioada dedicată Școlii Altfel pentru documentarea in situ despre aceste 

obiective. Coordonatorul grupului de elevi din școală, prof. Ancău Dorina, a contribuit la completarea 

formularului KA229 pe care școala din Turcia l-a depus la finalul lunii martie 2019 pentru a candida, în 

parteneriat cu Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania și școala din Italia, în vederea accederii la 

un proiect Erasmus
+
  de schimb interșcolar urmărind astfel continuarea colaborării din proiectul 

eTwinning. 

 Depunere aplicație Proiect Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), runda a III-a, Schema de 

Granturi pentru Licee (SGL) – titlul proiectului: SMS (STRĂDUINŢĂ, MUNCĂ, SUCCES) ȋn 

vederea creșterii procentului de promovabilitate la bacalaureat și a inserției absolvenților ȋn ȋnvățământul 

terțiar. Echipa de scriere a proiectului: dir. Giurgiu Cornelia-Elena, dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, prof. 

Popa Mihaela, prof. Ganea Ioan,  ec. Chișu Florina. 

 În anul 2019 au fost depuse 3 aplicaţii noi pentru proiecte europene Erasmus+: „Hand in Hand for 

World Heritage” - Parteneriat școlar (KA229), “Developing The Competencies of Educators to 

Promote Entrepreneurshıp in VET” - Parteneriat strategic de formare profesională (KA202) şi 

“Interactive teaching methods, using new technologies, to combat absenteeism and early school leaving” 

(“Metode interactive de predare, folosind noile tehnologii, pentru combaterea absenteismului şi a 

abandonului scolar”) - Mobilități pentru personalul didactic (KA101) - prof. Feștilă Rodica, Ancău 

Dorina și Hoaghia Anamaria. 

 

Dificultăţi ȋntâmpinate: Comunicare greoaie între membrii echipelor de proiect datorită neconcordanțelor 

de orar și lipsa de disponibilitate a cadrelor didactice de a rămâne peste programul de școală. 

3.4.4. 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. Semestrial, 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. 

 

 

https://www.etwinning.net/en/pub/projects/kits/kit.cfm?id=1321
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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: 

Sem. I 

 De la bugetul de stat au fost decontate: 

-abonamente navetă   în valoare de 20.369 lei pentru 65 elevi 

-bani de liceu pentru  în valoare de 4.410 lei pentru 5 elevi 

-bursa profesională  în valoare de 129.333 lei pentru 235 elevi 

-2 burse elevi Republica Moldova 2.236 lei. 

 Bursele de la bugetul local au fost acordate astfel: 

- 7 burse de merit, suma plătită 2590 lei 

- 4 burse studii, suma fiind de 1248 lei 

-8 burse orfani/medicale 2.856 lei, 54 rurale-19405 lei  

 total burse de la bugetul local 26.099 lei 

Până la 30.06.2019 în semestrul II al  anului școlar 2018-2019,  au fost achitate burse  potrivit 

programelor de finanțare aprobate: 

Nr. 

crt.  

Tip abonamente/burse Număr 

abonamente/ 

burse 

Suma plătită 

/cuantum (în lei) 

Sursa de 

finanţare 

1. Bani de liceu             5                  3.275 Bugetul de stat 

2. Bursa profesionala         235              130.748 Bugetul de stat 

3 Burse elevi R. Moldova             2                  4.680 Bugetul de stat 

4. Burse sociale           73               17.520 Bugetul local 

5. Burse de merit           37                  5.570 Bugetul local 

6. Burse de studiu            4                  1.018 Buget local  

7. Abonamente elevi navetiști          66                11.124  Bugetul de stat 

 

Dificultăţi întâmpinate 

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

dosarelor de burse. 

Sugestii, propuneri legate de activitatea comisiei 

Informarea părinților la prima ședință din anul școlar în curs (prin intermediul diriginților) despre condițiile 

prevăzute de lege pentru acordarea burselor și participarea la programele sociale, respectiv a actelor necesare 

pentru completarea dosarelor. 
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4. Managementul comisiilor metodice 
 

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

 

Sem. I al anului şcolar 2018-2019 

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

la următoarele cadre didactice: Petri Alina, Țîrc Ștefania, Teșa Laura, Gereb Elisabeta, Nistor Adela 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: Ciobanu Camelia, Suciu Alia, Androne 

Brigitta, Horvath Zsuzsanna 

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 2017.  

-Realizarea diagnozei şi stabilirea obiectivelor comisiei metodice pentru anul şcolar 2017-2018.  

-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. 

-Activitate  Eminesciana  - despre biografia și creaţia marelui poet -organizatori prof. Adela Nistor 

și prof. Ștefania Țîrc. 

 -Participare –d-na prof. Alina Petri- la activitatea omagială Mihai Eminescu, coordonată de dna. 

bibliotecar RodicaProdan, cu clasa a X-a B; 

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

(prof. Adela Nistor).  

-Lecție deschisă interdiscipli- nară română-franceză, realizată de d-nele prof. Adela Nistor și Laura 

Teșa, intitulată Patrimoniul/Le Patrimoine, cu clasele a XII-a A și B. 

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. 

-Promovarea valorilor literaturii române și îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la cel mai 

mare poet roman au fost realizate. 

-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 

-D-nele prof. Adela Nistor și Ștefania Țîrc au realizat și coordonat activitatea omagială 

Eminesciana, 15.01.2019.  

Au organizat trupa de teatru a școlii, cu care au participat la mai multe proiecte și 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) 

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

interdisciplinare 
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  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-na prof. Adela Nistor a participat la Consfătuirile profesorilor de limba și literatura română, la 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, 19.09.2018 

D-na prof. Alina Petri a prezentat în Consiliul profesoral un material ppt cu tema Câteva strategii de 

motivare și implicare a elevilor în învățătură, 20.12. 2018. 

D-nele prof. Adela Nistor și Laura Teșa au susținut o lecție deschisă interdisciplinară română-

franceză, intitulată Patrimoniul/Le Patrimoine, cu clasele a XII-a A și B, 24.10.2018. 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

Cadrele didactice din aria curriculară Limbă și comunicare sunt membre în echipele proiectelor 

Erasmus + Europe(an) matters – a survey of attitudes towards Europe și Patrimoines: s’engager 

au présent pour sauver l’avenir, ultimul dintre acestea fiind coord. De d-na prof. de lb. franceză 

Laura Teșa. 

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

deplasări la întâlniri de proiect transnaționale, la care au participat membrii catedrei: o deplasare în 

Franța (1-5.10.2018), la școala organizatoare Lycee polyvalent de l’Edit din Rousillon, la care au 

participat d-nele prof. Laura Teșa și Adela Nistor (curs de retorică), și o deplasare în Bulgaria, îm 

localitatea Belene (5-9.11.2018), participanți- d-nele prof. Laura Teșa și  Ștefania Țîrc. 

D-na prof. Adela Nistor a publicat un articol intitulat Colaborare între profesorii români și cei 

francezi, în ziarul Cluj today, 18.11.2011, în care este prezentat proiectul Patrimoines: s’engager 

au présent pour sauver l’avenir și este descrisă prima întâlnire de proiect, cea din Rousillon, Franța. 

 D-na prof. Alina Petri s-a implicat în activitățile Asociației Naționale a Profesorilor de Limba și 

Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, la nivel local, județean și național, prin activitățile 

specifice de redactor al revistei Consilierul de lectură, a coordonării paginii de publicitate a revistei, 

a organizării concursului național „Lecturiada elevilor”, a simpozionului anual al ANPRO   

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. 

 

Sem. II al anului şcolar 2018-2019 

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

următoarele cadre didactice:  

Maria Medan, Ștefania Țîrc, Laura Teșa, Androne Zita, Adela Nistor 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice: Camelia Ciobanu, 

Alia Suciu, Horvath Zsuzsanna, Gereb Elisabeta 

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

 

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

rezultatele evaluării iniţiale. 

Activitate  Mame sfinte Românce care au schimbat lumea- coordonată de d-nele prof. Adela Nistor și 

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

Adela Nistor). 

În cadrul catedrei ,d-na prof. Laura Teșa a realizat o lecție deschisă interdisciplinară, lb. franceză / istorie, 

împreună cu d-na prof. Anamaria Hoaghia. 

Testele finale au fost aplicate și interpretate. 

Membrii catedrei s-au implicat în organizarea și desfășurarea probelor de competențe lingvistice din cadrul 

examenului de bacalaureat, în organizarea simulării bacalaureatului și în desfășurarea probei scrise la lb. și 

lit. română a examenului de bacalaureat (sesiunile iunie și august 2018).  

 

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. 

Promovarea valorilor literaturii române și îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la cel mai mare poet 

roman au fost realizate. 

Activităţi propuse şi nerealizate: 

Concurs de scrisori de dragoste de Valentine’s Day. Motivul: implicarea elevilor în simularea examenului de 

bacalaureat 

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

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

Elevilor le-au fost prezentate ecranizări ale unor opere literare studiate conform programei, pentru a facilita 

aprofundarea acestora. 

Evaluarea rezultatelor învățării 

Toți membrii catedrei au îndeplinit, pe parcursul anului școlar 2018-2019, semestrul II, următoarele 

obiective: 

-testele de progres 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) 

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

Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei 
În luna martie, d-na prof. Laura Teșa a realizat o lecție deschisă interdisciplinară, lb. franceză / istorie, 

împreună cu d-na prof. Anamaria Hoaghia. 

În data de 10 mai, d-na prof. Laura Teșa a susținut o inspecție în vederea înscrierii pentru gradul didactic 1. 

 D-na prof. Laura Teșa a făcut prezentări ppt,  în cadrul CP, ale activităților desfășurate în cadrul celor două 

întâlniri ( Bernay- Franța, Nerja-Spania)  transnaționale din  cadrul proiectului Erasmus+ „Patrimoines: 

s’engager au présent pour sauver l’avenir”, 

Rezultate ale elevilor la concursuri şi  olimpiade şcolare; 7 premii şi 7 menţiuni la Concursul Regional 

Cetățeni activi ai Uniunii Europene/ Citoyens actifs de l’Union Européenne (prof. Teşa Laura) 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

Cadrele didactice din aria curriculară Limbă și comunicare sunt membre în echipele proiectelor Erasmus + 

Europe(an) matters – a survey of attitudes towards Europe și Patrimoines: s’engager au présent pour 

sauver l’avenir, ultimul dintre acestea fiind coord. de d-na prof. de lb. franceză Laura Teșa. 

În cadrul proiectului Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir o deplasare în Bernay, Franța 

(martie 2019),, la care au participat d-nele prof. Laura Teșa și Anamaria Hoaghia 

 

Alte activităti 

D-na prof. Maria Medan a participat, cu elevii clasei a XI- a A la o lansare de carte: Românii. Eseuri despre 

Unire a autorului Ion- Aurel Pop, apărută la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. 

 D-nele prof. de limba și literatura  română au organizat o simulare pe școală a examenului de bacalaureat, în 

13 februarie. D-na prof. Adela Nistor a fost autor de subiecte și bareme, corector împreună cu d-na prof. 
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Maria Medan, și a realizat o analiză a rezultatelor. De asemenea, au fost corectori în cadrul simulării 

naționale a bacalaureatului, în 18 martie, iar d-na prof. Adela Nistor a realizat analiza rezultatelor și planul 

de măsuri. 

D-nele prof. de limba și literatura română Adela Nistor și Maria Medan au îndrumat elevii claselor a XI-a și 

a XII-a în întocmirea discursurilor în cadrul festivității de absolvire a liceului. 

Se remarcă faptul că notele obținute la examenul de bacalaureat au fost mai bune decât în anii anteriori. 

Există note de 9,10 (Giurgiu Cătălin , XII A), 8,80 (Sabău Marius, XII B), 8,00 (Al-Kassas Shadi, XII A). 

Marea majoritate a candidaților au promovat. S-au susținut pregătiri pe tot parcursul anului, de două ori pe 

săptămână, și intensiv în luna iunie (peste 30 de ore de pregătire).  

 

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

 

Sem. I al anului şcolar 2018-2019 

 

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

cadre didactice: Osvath-Boros Peter, Zurgalău Ioan, Loşonţi Silvia, Mihali Ileana, Teodorescu 

Gariel, Dancs Laszlo, Danci Diana, Lunca Dorina, Popa Mihaela 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: 

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

Analiza SWOT pentru anul şcolar 2017-2018 

Elaborarea Planului de activităţi  pentru Comisia metodică “Matematică şi ştiinţe” 

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 

Prezentarea în cadrul CP a materialului metodic din partea comisiei, “Metode moderne utilizate în 

procesul de predare-învăţare-evaluare” 

Organizarea unei simulări de bacalaureat/pe clase, la biologie şi a unei simulări de bacalaurat/pe 

şcoală, la matematică 

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) 

Organizarea şi desfășurarea Concursului interjudeţean de inventică şi experimente “Paşi pe urmele 

lui Edison”, concursuri județene tematice: sănătatea, mediul 

Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii şi pentru sprijinirea elevilor 

orfani ai colegiului 

Sprijinirea elevilor cu nevoi speciale 

Promovarea şcolii prin participarea cadrelor didactice la comunicări ştiinţifice şi cursuri academice 

de perfecţionare 

Impactul activităţilor realizate 

Adaptarea activităților de predare-învățare-evaluare la nevoile actualilor elevi. 

Menținerea în grafic a activităților propuse la începutul anului școlar. 

Toate clasele/nivel au primit același test, în aceeași perioadă astfel încât s-a putut vedea exact nivelul 

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

Utilizarea dotărilor IT din fiecare sală de clasă şi din sala multimedia, atât pentru orele de curs cât şi 

pentru orele de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat (biologie) a determinat o mai 

mare implicare a elevilor în activităţile desfăşurate. 

Metodele şi exemplele prezentate pot fi utilizate şi la alte discipline. 

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

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+ 2017-1-DE03-KA219-035556_2:„Europe(an) 

matters – a survey on attitudes towards Europe”- Popa Mihaela; 

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

l'avenir”- profesor Teodorescu Gabriel 

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

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

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

-activităţile educative desfăşurate în săptămâna Şcoala altfel (toate cadrele didactice din comisie) 

În şedinţa comisiei a fost stabilit planul de dotare, iar coordonatorul comisiei a prezentat noilor 

colegi dotările care pot fi folosite pentru desfăşurarea orelor de curs  sau a ctivităţilor extraşcolare. 

Cadrele didactice au participat la întâlniri ale Consiliilor clasei, atunci când au fost solicitate. 

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 rezultate mai bune 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, a 

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

Diana). 

S-au organizat pregătiri suplimentare (o şedinţă) şi  pregătiri remediale (o şedinţă) 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.  

Doamnle profesoare Lunca Dorina, Mihali Ileana şi Popa Mihaela, membre în echipa de proiect, au 

colaborat cu coordonatorul proiectului, domnul Boancă Vasile, pentru distribuirea sarcinilor. 

Elevii clasei a XII-a B, coordonaţi de doamna profesoară Popa Mihaela au confecţionat ornamente 

de Crăciun, în cadrul  proiectul “Pentru un zâmbet de copil” 

Au fost elaborate planuri individualizate pentru elevii cu CES, din clasa a  IX-a G (prof. Popa 

Mihaela, Mihali Ileana) 

Doamnele profesoare Mihali Ileana şi Popa Mihaela au participat la cursuri de formare. 

 Domnul profesor Teodorescu Gabriel a participat la simpozioane, cu lucrări ştiinţifice şi a publicat 

două articole ştiinţifice în reviste de specialitate (online). 

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, Osvath Boros Peter, Danci 

Diana; 

Profesor evaluator la  Concursul naţional „Astronomie pentru amatori” şi  concursul “Exo-Robots, 

Mission X” Timişoara, Universitatea Tehnică şi Banat IT- Tedorescu Gabriel; 
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Profesor evaluator la Olimpiada de chimie, faza pe şcoală, organizată la Școala Gimnazială “Emil 

Isac” Cluj-Napoca – Lunca Dorina; 

Profesor asistent la Olimpiada de geografie – Popa Mihaela; 

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

ediţia a X-a, organizat de Colegiul Naţional „Coriolan 

      Brediceanu” Lugoj, jud. Timiş – Lunca Dorina, Popa M.; 

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

Evaluarea, prin inspecţie şcolară, realizată de către profesor metodist Gheorghe Lobonţ , în calitate 

de reprezentat al ISJ Cluj, a orelor  de matematică, desfăşurate la clasele de liceu terminale, a XII-a 

A şi B – Hudrea Floare, Osvath Boros Peter; 

Evaluarea, prin inspecţie şcolară, realizată de către profesor metodist Liliana Dana Lung, în calitate 

de reprezentat al ISJ Cluj, a orelor  de fizică, desfăşurate la clase din învăţământul liceal şi 

profesional – Mihali Ileana.  

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 simulări 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) 

Participare la cursuri de formare - Mihali Ileana şi Popa Mihaela; 

Participare la simpozioane, cu lucrări ştiinţifice şi a publicare a două articole ştiinţifice în reviste de 

specialitate (online) – Teodorescu Gabriel; 

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

cercului profesorilor de chimie, cu tema „Experimentul de laborator – metodă modernă în predarea 

chimiei”, organizată la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca – Popa Mihaela; 

Prezentarea în CP, a materialul „Metode moderne de predare-învăţare-evaluare aplicate la 

disciplinele din  Comisia metodică Matematică şi ştiinţe ” – Popa Mihaela; 

Participarea la consfătuirile coordonatorilor de programe şi proiecte educative şi a profesorilor 

metodişti – Popa Mihaela; 

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

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

Membru în Comisia Judeţeană de evaluare a proiectelor educative extaşcolare (CAEJ), prin decizia 

ISJ Cluj nr. 862/09.10.2018 - Popa Mihaela;  

Efectuarea, în baza deciziei Inspectoratului Şcolar General Cluj nr.12589/12.10.2018,  la  Şcoala 

Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Şcoala Gimnazială Tureni, Şcoala Gimnazială Aghireşu-

Fabrici, inspecţii cu tema „Consilierea cadrelor didactice diriginţi, gimnaziu şi liceu” - Popa 

Mihaela; 

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

Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare Privind Educaţia  Incluzivă/ Integrată, calitate în 

care am elaborat planul de activităţi din acest an şi răspund de implementarea acestora- Popa 

Mihaela; 

Semnarea parteneriatului proiectului educativ “Știm ce ne înconjoară”, realizat în colaborare cu 

Colegiul Național “Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca – Lunca Dorina; 

Participarea, cu o clasă de elevi de la Școala Gimnazială “Emil Isac” Cluj-Napoca, la activitatea de 

la CTTT în cadrul “Săptămânii europene profesionale” – Lunca Dorina; 

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

Boros Peter; 

-coordonator al Comisiei 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 de elaborare şi revizuire a ROFUI, a Regulamentului intern şi a fişei de 

evaluare a cadrelor didactice- Osvath Boros Peter; 

-membru în Comisia pentru acordarea burselor şi programe sociale -  Lunca Dorina, Mihali Ileana, 

Popa Mihaela; 

-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. 

 

Sem. II al anului şcolar 2018-2019 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

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

semestrul  precedent 

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

toate tipurile de lecţii la orice catedră 

Organizarea  simulării examenului de bacalaureat la disciplinele de examen. 

Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare 

Respectarea stilurilor de învățare ale copiilor 

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 de pregătiri suplimentare la toate disciplinele de examen pentru bacalaureat, atât la clasele de 

absolvenţi, cât şi la clasele a XI-a 

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

Recompensarea elevilor care îşi fac temele sau frecventează orele de pregătire suplimentară 

Organizarea şi desfășurarea Concursului interjudeţean de inventică şi experimente “Paşi pe urmele lui 

Edison” 

Continuarea proiectului ECO-şcoala 

Accentuarea măsurilor disciplinare şi administrative pentru descurajarea, combaterea şi reducerea numărului 

de absenţe 

Promovarea şcolii prin participarea cadrelor didactice la comunicări ştiinţifice şi cursuri academice de 

perfecţionare 

Impactul activităţilor realizate 

Realizarea unor planuri de activităţi care să remedieze problemele identificate prin analiza activităţii din 

semestrul I. 

 Utilizarea dotărilor IT din fiecare sală de clasă şi din sala multimedia, atât pentru orele de curs (fizică, 

chimie, biologie) cât şi pentru orele de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat (biologie) a 

determinat o mai mare implicare a elevilor în activităţile desfăşurate. 

Profesorii din catedră au participat, la nivelul şcolii, la  desfăşurarea simulării de bacalaurat, organizată la 

nivel naţional. 

Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a au putut realiza care este nivelul lor de pregătire şi care sunt carenţele din 

pregătirea lor. 
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Rezultatele simulării au fost communicate părinţilor, în şedinţe special organizate,  de către profesorii de la 

fiecare disciplină. 

Elevii liceului, îndrumaţi de domnul professor Teodorescu Gabriel, au participat la Concursul interjudeţean 

de inventică “Paşi pe urmele lui Edison”. 

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: 

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

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

-proiectul “Punţi spre prietenie” – prof, Popa Mihaela 

-proiectul internaţional „Tineri reporteri pentru mediu” (parteneriat cu o şcoală din Spania) –prof. Popa 

Mihaela (în echipă cu prof. Chita Simona) 

Participarea profesorilor la şedinţele cu părinţii, la Lectoratele cu părinţii,  la şedinţele Consiliilor claselor, la 

dezbaterea “Educaţia ne uneşte”, organizată atât  la nivelul şcolii cât şi la nivelul cercurilor metodice pe oraş 

(chimie, Popa Mihaela). 

Participarea la cele două întâlniri cu comunitatea, pentru scrierea aplicaţiei proiectului ROSE (Popa 

Mihaela). 

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 

rezultate mai bune 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, a XII liceu - 

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

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. 

Rezultatele obţinute la simularea naţională a examenului de bacalaureat sunt, în majoritatea cazurilor, 

apropiate de notele obţinute la evaluările interne. Diferenţele sunt date de faptul că, la evaluările externe, se 

verifică material din 3 (clasa a XI-a) sau 4 ani (clasa a XII-a) şi de faptul ca rezultatele nu se trec în catalog, 

cee ace duce la demobilizarea elevilor. 

Recompensarea elevilor care îşi fac temele sau frecventează orele de pregătire suplimentară se face de către 

fiecare cadru didactic printr-un system propriu, dar aceste bonusuri se regăsesc în notele trecuteîn catalog. 

Doamnele profesoare Lunca Dorina, Mihali Ileana, Popa Mihaela au făcut parte din echipa de organizare a 

Concursului interjudeţean de inventică şi experimente “Paşi pe urmele lui Edison” 

Activitate de plantare de flori în curtea şcolii – prof. Popa Mihaela (în echipă cu prof. Chita Simona) 

Doamnele profesoare Mihali Ileana şi Popa Mihaela, în calitate de diriginte au aplicat prevederile ROI, au 

ţinut, în permanenţă, legătura cu părinţii, prin telefon, catalog online, prin întâlniri. Preocuparea permanentă 

pentru acest lucru a dus la menţinerea sau reducerea numărului de absenţe, fapt care a influenţeat pozitiv   

rezultatele la învătătură ale elevilor din clasele a XII-a A şi B. 

 

Doamnele profesoare au participat la cursuri de formare:  

-Lunca Dorina - “Mamagementul clasei”; 

- Mihali Ileana – ”Asigurarea Eficienţei Managementului Educaţional în Unitățile de Învăţământ” 

 Domnul profesor Teodorescu Gabriel a participat la simpozioane, cu lucrări ştiinţifice şi a publicat articole 

ştiinţifice în reviste de specialitate: 

. • Certficat de participare , PLATON  Course Online, 2018/2019 NUCILO – Nucleo Interactivo de 

Astronomia, in the framework of the PLATON;- University of Cuprus, - Learning Approaches for the 

Teaching Of Natural Sciences project.  

• Participare la Conferința Științifică Națională, cu participare internațională, la Universitatea Dunărea 

de Jos – Galați; FIZICĂ MEDICALĂ – Simbioză între FIZICĂ, MEDICINĂ și MEDIU. – 

COORDONATORI prof. univ. dr. Luminița Moraru, prof. univ. dr. Simona Condurache Bota. În 26-28 

februarie 2019. Comitetul Conferinței 24 profesori universitari.  
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Lucrările au apărut în volumul editat de Galați University Press, 2019 Poluarea CIP – Biblioteca Națională a 

României, ISBN 978-606-149-3, și în Volumul tipărit la Editura Universității Dunărea de Jos, din Galați- 

Colecția Științele Vieții, referenți științifici prof. univ. dr. Mirela Voiculescu, prof. univ. dr. Antoaneta Ene.  

Lucrările au fost prezentate în cadrul secțiunii – Cadre didactice universitare și preuniversitare. 1. Dispozitiv 

experimental pentru măsurarea radiației solare cu ajutorul senzorilor fotovoltaici, folosind aplicația 

LabVIEW 8.1- Gabriel Teodorescu*.2. Influența aerosolilor și a factorilor de întunecare globală asupra 

parametrilor climatogeni din arealul Cluj-Napoca – Gabriel Teodorescu*. Diplome de participare și de 

excelență. (www.sciences.ugal.ro)- eliberate de Facultatea de Științe și Mediu, Universitatea Dunărea de Jos- 

Galați. 

• Simpozion Național IPO-TECH, 11.05.2019 - Perspective tehnologice - priorități în context 

european. 

• Simpozion național Preuniversitaria Ediția XXXI, Cluj-Napoca, Secțiunea 3 Proiecte educaționale – 

exemple de bune practici, 30 mai 2019, CCD Cluj-Napoca, Diplomă de participare + Lucrare publicată și 

prezentată cu ISSN. – “Dezvoltarea creativității elevilor prin proiecte de cercetare ștințifică și activități 

interdisciplinare – Oportunități ale educației nonformale”. 

• Studiu stiințific, publicat în Revista de Astronomie, nr. 40/martie 2019, Ediție omagială, 20 de ani de 

la prima apariție,  ASS- SIRIUS, ISSN 2247-661X, ISSN-L 2247-661X, - Universul necesitatea unor noi 

abordări; Implicații cosmologice în Fizica găurilor negre. 

• Revista Experiențe didactice, articole – Teoria argumentării, gândirea critică; Interdisciplinaritatea 

spre un învățământ constructivist. 2019.   

• Participare și lucrări susținute– Excelență în astronomie, Tabară tematică internațională – Măcin 9-

14 iulie 2019 

 

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, Osvath Boros Peter, Danci Diana; 

 Concursul Național “Excelență în Astronomia de amatori” – Ediția a-II-a, sub patronajul Comisiei 

Naționale a României UNESCO, septembrie 2018-mai 2019, diplomă plus adeverință de participare în 

calitate de profesor evaluator la etapa locală, și regională. 988/25.04.2019 – prof. Teodorescu Gabriel; 

 6 – 7 aprilie 2019, Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și 

Electroenergetică, Concurs studențesc și cu participare elevi liceu, Ediția a-IX-a IEG- 2019, Intelligent 

Electricity Generation, diplomă de participare și diplomă de excelență . – “Dispozitiv pt determinarea 

radiației globale, difuze, folosind o placa Arduino”- prof. Teodorescu Gabriel 

 12-14 aprilie 2019, Universitatea Politehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, diplomă de 

participare, diplomă de excelență, Concurs național studențesc, - Electrotehniada 2019, 14 aprilie 2019- 

prof. Teodorescu Gabriel 

 participare la Eratosthenes Experiment - 21.03.2019,  site-ul https://eratosthenes.ea.gr/ - prof. 

Teodorescu Gabriel 

 participare și certificare ESA- Moon Camp Challenge 2018-2019, Airbus Fondation, AutoDesck. – prof. 

Teodorescu Gabriel 

 Certificare Code Week, 2018, - European Code Week 2018-2019 – prof. Teodorescu Gabriel 

 http://www.esero.ro/ - prof. Teodorescu Gabriel 

 participare activitate de voluntariat, KAIZEN – public 5S, 24 mai 2019, certificat de participare – prof. 

Teodorescu Gabriel 

 participare la Timișoara faza națională, Concurs CanSats in Europe, - Romania Space Agency, protocol 

9203/3.04.2016 MENCȘ în 2019 trecut în calendarul Ministerului, la activități științifice – prof. 

Teodorescu Gabriel 

 membru în comisia de evaluare a simulării examenului de bacalaureat – martie 2019 ( C.N Gh.Șincai ) - 

prof. Lunca Dorina 

 participare la Evaluarea Națională  a cls. a VI-a ca şi  profesor evaluator – prof. Lunca Dorina 

 participarea,  cu elevii clasei a XII – a  R, la  expoziția de minerale de la Muzeul Etnografic – martie 

2019 - prof. Lunca Dorina 

 participare, ca profesor evaluator, la concursul județean de chimie ” Raluca Ripan ” mai 2019 - prof. 

Lunca Dorina 

 participare în comisia de organizare a etapei naționale a concursului Impuls Perpetuum  iulie 2019 – 

prof. Lunca Dorina, Popa Mihaela 

https://eratosthenes.ea.gr/
http://www.esero.ro/
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 participare, ca şi profesor asistent, la proba scrisă a Concursului de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum”, 

faza naţională – prof. Popa Mihaela 

 participarea, ca şi profesor evaluator, la Concursul de chimie „Petru Poni”, etapa judeţeană – prof. Popa 

Mihaela 

 realizarea unor materiale care pot fi utilizate în procesul de predare-evaluare la disciplina biologie şi 

punerea acestora pe site-ul naţional www.didactic.ro, fiind apreciate şi downladate conform statisticilor – 

prof. Danci Diana 

 

Evaluarea rezultatelor învățării 

 planificarea evaluărilor şi criteriile/baremele de evaluare au fost cunoscute de către elevi,  rezultatele 

testelor au fost discutate cu elevii – cadrele didactice din comisie 

 s-au încurajat şi susţinut elevii în îmbunătăţirea pregătirii pentru disciplinele matematică, fizică, biologie, 

chimie – cadrele didactice din comisie  

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

scrisă, orală, portofoliu) – cadrele didactice din comisie  

 a fost folosită autoevaluarea şi interevaluarea (dovezi – în portofolii) – cadrele didactice din comisie 

 s-a acordat elevilor feedback regulat privind progresul (note trecute la timp, informare părinṭi, 

comunicare catalog online) – cadrele didactice dincomisie 

 în funcție de rezultatele de la simulări s-a încercat îmbunătățirea prezenței la consultații, dar s-a realizat 

acest deziderat doar partial –prof. Hudrea Floare, Osvath Boros Peter, Danci Diana, diriginţi - Mihali 

Ileana, Popa Mihaela 

  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 

 
Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei 

 participarea la activitatea metodică a cercului profesorilor de chimie, cu tema „Metode de evaluare”, 

organizată la Liceul Teoretic „Tiberiu Popoviciu” (27.03.2019) – prof. Popa Mihaela 

 diseminarea, în cadrul activităţii metodice a coordonatorilor de proiecte şi programe educative (licee şi 

colegii tehnice), ca şi exemplu de bună practică, a proiectulului „Paşi pe urmele lui Edison” (9.05.2019) 

– prof. Popa Mihaela 

 participarea la şedinţele coordonatorilor de proiecte şi programe educative în calitate de profesor 

metodist- prof. Popa Mihaela 

 participare la activitățile de organizare a Conferinței internaţionale de Cercetare în Nursing 17-18 mai 

2019 - prof. Lunca Dorina 

 participarea la şedinţele comisiei “Matematică şi ştiinţe”, organizate la nivelul şcolii – toate cadrele 

didactice din comisie 

 

Rezultate ale elevilor la concursuri şi  olimpiade şcolare 

Premiul special la Concurs Interjudeţean de lucrări experimentale de laborator şi inventică pentru elevi 

“Paşi pe urmele lui Edison”, ediţia a XII-a, CAERI 2019, poziţia 732 – 3 elevi coordonaţi de prof. 

Teodorescu Gabriel 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlar 

 membru în Comisia de jurizare a propunerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj, 

din cadrul  competiţiei „O activitate de succes în Programul naţional Şcoala Altfel”, etapa judeţeană – 

prof. Popa Mihaela 

 membru în echipa de scriere a aplicaţiei pentru proiectul ROSE- prof. Popa Mihaela 

 participare la olimpiada de limba engleză, faza județeană, ca profesor asistent – martie 2019- prof. Lunca 

Dorina 

 participare la simularea  Evaluării Naționale (cls. VIII) ca profesor asistent – prof. Lunca Dorina 

 membru în comisia de Evaluare Națională (cls. VIII ) ca profesor asistent – prof. Lunca Dorina 

 participare, ca profesor asistent, la Concursul de titularizare 17.07.2019 – prof. Lunca Dorina 

 participarea la etapa judeţeană a Olimpiadelor /concursurilor pe meserii din aria curriculară Tehnologii, 

faza judeţeană, în calitate de asistent-prof. Mihali Ileana, Popa Mihaela 

 participarea, ca şi profesor asistent la desfăşurarea examenului de bacalaureat, atât la probele orale (lb. 

Engleză), cât şi la probele scise (sesiunea iulie 2019)- prof. Popa Mihaela 
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 membru în comisia de simulare a examenului de bacalaureat, în calitate de profesor asistent- prof. Mihali 

Ileana 

 membru în comisia de acordarea burselor- prof. Lunca Dorina, Popa Mihaela, Mihali Ileana 

 membru în Comisia pentru manual – prof. Mihali Ileana, Danci Diana 

 membru  în comisia pentru estetică – prof. Popa Mihaela 

 coordonator al comisiei pentru ritmicitatea notării- prof. Mihali Ileana 

 membru al CA-prof. Popa Mihaela 

 membru al Comisiei pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar, responsabil cu 

întocmirea lunară a raportului pentru „Absenţe - cauze şi măsuri” şi pentru „Absenţe – cazuri speciale” - 

prof. Popa Mihaela 

 membru al Comisiei pentru verificarea modului de completare a documentelor şcolare şi a actelor de 

studii – prof. Popa Mihaela 

 responsabil al Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şidiscriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii – prof. Osvath Boros Peter 

 responsabil al Comisiei pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului în şcoală- prof. Osvath Boros 

Peter 

Conduita profesională a membrilor catedrei 

 respectarea termenelor de predare a documentelor, prezența la Consiliile profesorale, colaborarea ȋn 

catedrǎ și la nivelul clasei, monitorizarea evoluției clasei/claselor la ȋnvǎțǎturǎ și disciplinǎ – cadrele 

didactice din catedră 

 respectarea orarului, a programului şi a tuturor sarcinilor din fișa postuiui - cadrele didactice din catedră 

 participarea la şedinţele Consiliilor claselor, unde am fost solicitaţi - cadrele didactice din catedră 

 colaborarea cu diriginţi, părinţii şi celelelte cadre didactice - cadrele didactice din catedră 

 s-a menţine disciplina pe parcursul orelor - cadrele didactice din catedră 

 s-a demonstrat autoritate profesională -  cadrele didactice din catedră 

 s-a promovat educaţia incluzivă şi egalitatea de şanse - cadrele didactice din catedră 

 s-au respectat prevederile ROF al CTT „Transilvania” - cadrele didactice din catedră 

 au fost consemnat  absenţele la timp şi s-au monitorizat  absenţele elevilor, de către profesorii diriginţi - 

Lunca Dorina, Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros Peter 

Alte activităti 

 participarea la activitatea Ziua Mondiala a Educaţiei,  cu elevii clasei a 12A (05 09 2018) – prof. Mihali 

Ileana 

 participarea la prezentarea filmului cu conţinutul lansării de carte”Rominii.Eseuri despre Unire”(10 05 

2019) – prof. Mihali Ileana 

 participare, împreună cu elevii clasei a XII-a A, în data de 05 martie 2019, la lansarea cărţii „Privind 

peste umăr” apărută la Editura Limes din Cluj-Napoca, a autoarei Adina Cotorobai – prof. Mihali Ileana 

 organizarea şî desfăşurarea activităţii  de orientare şcolară şi profesională „Viitorul meu, viitorul 

tău”(15.04.2019), în cadrul proiectului “Punţi spre prietenie”- elevii clasei a XII-a B şi  prof. Popa 

Mihaela; 

 participarea, alături de doamna profesoară Chita Simona,  la organizarea şi desfăşurarea activitatăţii  

„Calitatea apei”, din cadrul proiectului internaţional (parteneriat cu o şcoală din Spania) „Tineri reporteri 

pentru mediu”, activitate finalizată cu scrierea unui articol publicat pe site-ul proiectului – prof. Popa 

Mihaela 

 participarea la lectoratele cu părinţii, la şedinţele în catedră şi la şedinţele Comisiei diriginţilor – cadrele 

didactice din comisie 

 

4.3. Om și societate - responsabil, prof. Ţîrc Ştefania-Teodora 

 

Sem. I al anului şcolar 2018-2019 
Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primite de la următoarele 

cadre didactice: Țîrc Ștefania, Chita Simona, Hoaghia Anamaria, Marinca Ioan, Stănescu Dorina, 

Bocereg Deian, Cionca Teodora, Sabadâș Alexandra. 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat:ceilați membri ai catedrei  

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 
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Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

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

Formularea, aplicarea și analiza testelor iniţiale 

Doamna prof Țîrc Ștefania a realizat interpretarea rezultatelor testelor inițiale la nivelul școlii, în 

calitate de membru al CEAC. 

Campionat de fotbal  baschet și volei; 

Campionat de minifotbal pe școală; (coord. Prof Bocereg Deian, prof. Cionca Teodora) 

Comemorarea Holocaustului (coord. prof Hoaghia Anamaria) 

Sărbătorirea unor evenimente istorice  

1 Decembrie, 24 ianuarie), coord. Prof. Chita Simona, prof Hoaghia Anamaria, prof Bocereg Deian, 

prof. Țîrc Ștefania) 

Târgul de Crăciun dedicat proiectului ,,Pentru un zâmbet de copil” (coordonator prof. Chita Simona, 

prof. Popa Mihaela) 

Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun-punerea în scenă a unor piese de teatru cu mesaj religios (cordonatori 

prof. Țîrc Ștefania, prof. Chita Simona, prof Nistor Adela) 

-organizarea unei serbări de Crăciun în colaborare cu grupul vocal de la Colegiul Tehnic „Raluca 

Ripan” 

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 

Îmbunătățirea spiritului de echipă, în râmdul elevilor precum și a spiritului competitiv. 

Reamintirea Holocaustului în rândul elevilor și al profesorilor. 

Cunoașterea semnificației istorice a acestor evenimente. 

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

de elevi. 

Cunoașterea semnificației sărbătorii Crăciunului și respectarea tradițiilor legate de sărbătoarea 

Nașterii Domnului 

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:  

Săptămâna sănătății mintale,, E timpul să vorbim!,,  8-11 octombrie 2018, au participat clasele a 

IX-a G,H, a X-a H, G, Sănătatea mintală ,Între adevăr și mit, Sănătate mintală- ,,Acceptare și 

suport,, Povești de viață (coord. Sabadâș Alexandra) 

Activitate de consiliere și orientare în carieră - ,, România meseriașă- Avem locuri ,dar lipsesc 

specialiștii!,, 18. Octombrie 2018, a participat clasa a XI-a K, activitatea s-a desfășurat pe parcursul 

unei 1h vizionând un documentar pe baza căruia au identificat meseriile care se pierd și în ce constă 

acestea. (coord. Sabadâș Alexandra) 

Atelier de discuții despre căutarea unui loc de muncă,,Sunt pregătit pentru angajare?,, 

29.octombrie 2018, a participat clasa a XI-a G , activitatea conținând compunerea unui CV, Surse 

de informare privind locurile de muncă și drepturile și responsabilitățile angajatului. (coord. 

Sabadâș Alexandra) 

Proiect Educațional Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor 

,,19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și  tineri,,1-19 noiembrie 2018, 

s-au desfășurat activități  la clasele a X-a A, B, a XII-a B, a  X-a K, a IX-a G, cum ar fi jocuri prin 

intermediul cărora  se promovează valorile de integritate ,respect, responsabilitate,empatie, 

implicare. Titlurile activităților sunt 

-Tot ce ne înconjoară are o culoare ,un parfum  sau sunet! privind combaterea violenței 

-Violența se învață în familie? 
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-Realizare portret victimă 

-Cum ne opunem violenței? 

-Să exmatriculăm violența 

-Influența grupului ( Experimentul lui ASCH) 

-Furie versus empatie! (coord. Sabadâș Alexandra, Chita Simona) 

Atelier de discuții-,,Treptele parcurse în alegerea carierei,, 07. Noiembrie 2018, la activitate au 

participat elevii clasei a X-a G , împreună cu dirig. Prof. Petri Alina, Prof. Mihali Ileana, Prof. 

Aurori Adina  și Dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, unde s-au identificat cele 5 trepte necesare în 

alegerea carierei, având exemple experiențele profesorilor enumerați. (coord. Sabadâș Alexandra) 

excursia  „100 de ani de istorie în Maramureş”, cu elevii clasei 12B (29.10.2019); (coord. Chita 

Simona) 

proiectul „Eco-şcoala” coord. Chita Simona 

excursie Sighișoara-Brașov-Rupea-Valea Prahovei (clasele a 10 a A, a 10-a B, a 9-a A, a 9-a B, 

(prof coordonatori dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, Boancă Vasile, Nistor Adela, Țîrc Ștefania) 

participare slujba de Te Deum, dedicată începutului anului școlar, la Catedrala Ortodoxă (Țîrc 

Ștefania) 

participarea împreună cu 5 elevi din clasa a 10-a A la la spectacolul de colinde din cadrul 

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

(coord. Țîrc Ștefania) 

o vizită de studiu, cu ocazia porţilor deschise, la Muzeul Holocaustului din Transilvania de 

Nord, împreună ce elevii claselor a IX-a A şi a IX-a B şi d-na profesoară Nistor Adela (Hoaghia 

Anamaria). 

Participarea la concursul de video-eseuri dedicat Centenarului „Mesajul meu pentru România” 

(Hoaghia Anamaria) 

Participarea la  O.N.S.S  Fotbal si Baschet; Cupa Centenar de Fotbal si Baschet; Liga Liceelor 

de Fotbal, Baschet respectiv Volei; (Bocereg Deian) 

campionat de skanderbeg (Cionca Teodora) 

organizarea unei serbări de Crăciun în colaborare cu grupul vocal de la Colegiul Tehnic „Raluca 

Ripan”, Cluj-Napoca (Chita Simona, Țîrc Ștefania, Nisor Adela) 

organizarea Olimpiadei de Geografie-faza pe centre (prof. Chita Simona) 

participarea în calitate de asistent la Olimpiadei de Geografie-faza pe centre (Țîrc Ștefania) 

participarea la Marea Lectură. Să citim împreună, activitate organizată de Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca (Țîrc Ștefania, Chita Simona, Hoaghia Anamaria) 

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. 

Doamna profesoară Hoaghia Anamaria a prezentat în cadrul Consiliului profesoral din data de 22 

Noiembrie 2018, o prezentare PPT referitoare la un exemplu de bune practici, din cadrul catedrei Om 

si Societate cu titlul „Evaluarea prin proiecte, aplicată la CTT Transilvania”. 

S-au încurajat și susținut progresele făcute de elevii cu probleme de învățare  

Pentru o mai bună relaționare în cadrul colectivului de elevi, doamna profesoară Țîrc Ștefania a 

organizat o activitate de Secret Santa și a înscris elevii clasei a 10 a A la programele organizate de 

Junior Achievement Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei 

(fără nominalizare cursuri de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane) 

Participarea la consfătuirile pe discipline (prof. Țîrc Ștefania) și organizarea activităților metodice și 

educative la nivel de cerc metodic (prof. Țîrc Ștefania). 

 
Elevi participanţi la Olimpiadă  

Nume, prenume 

elev 

Olimpiada/Disciplina/ Etapa  Clasa Profesor 

coordonator 

Abrudan Stelian Icoana Sfântului Apostol Andrei a X-a A Țîrc Ștefania 
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Braina Ionuț 

Buș Andrei 

Florian Robert 

Oltean Paul 

Muntean Andrei 

Souca Bogdan 

Rotar Ovidiu 

Țentean Raul 

oglindită în sufletul românilor 

(CAEJ NR. 24986 DIN 22.01.2018, 

POZIȚIA 1031). 

 

 

interjudețean 

 

 

 

 

 

 

a XII-a B 

Nistor Adela 

Abrudan Stelian 

Braina Ionuț 

Buș Andrei 

Florian Robert 

Oltean Paul 

Souca Bogdan 

 

Țentean Raul 

 

Fărcaș Ionuț 

 

Cuvântul bucuria sufletului, lumina 

minții 

județean 

a X-a A 

 

 

 

 

 

 

a XII-a B 

 

a IX a H 

Chita Simona 

Monica 

Nistor Adela 

Țîrc Ștefania 

 Concurs de video-eseuri „Mesajul meu 

pentru România!” 

 

local 

a XII-a B Hoaghia 

Anamaria 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

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

specificul claselor în ceea ce privește desfășurarea orelor. 

Doamnele profesoare Chita Simona și Țîrc Ștefania fac parte din echipa de proiect „Europe(an) 

matters – a survey on attitudes towards Europe”. Doamna profesoară Chita Simona a participat la o 

întâlnire de lucru care a avut loc în Italia. 

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”. 

În perioada 5-9 noiembrie, doamna profesoară Țîrc Ștefania a participat la prima întâlnire de proiect 

care a avut loc în Bulgaria, localitatea Belene, în perioada 5-9 noiembrie, cu titlul ,,Si une pensee se 

transforme en action, une pensee pourrait se transformer en destin”. 

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

instructiv-educativ. 

Doamna profesoară Țârc Ștefania a intermediat încheierea a două parteneriate: cu Școala 

Profesională Specială ,,Samus” și cu Asociația ,,Junior Achievement”. 

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 10-a A, a organizat două ședințe cu părinții.  

 

Sem. II al anului şcolar 2018-2019 

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

următoarele cadre didactice: Chita Simona, Bocereg Deian, Cionca Teodora, Hoaghia Anamaria, 

Hatfaludy Agneta, Țîrc Ștefania 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice: unii membri ai 

catedrei care nu au normă întreagă în școala noastră. 

Asistenţe/interasistenţe la ore: 0 
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Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

,, Întemeierea statului modern român” (activităţi dedicate zilei de 24 Ianuarie).  
Raportul activităţii Comisiei „Om şi societate”, pe primul semestrul. 
Reamintirea și sărbătorirea unor evenimente istorice : Ziua Europei, Ziua eroilor 

Concurs Tresure Hunt dedicat Zilei Europei 

Prezentare material ppt în cadrul orelor de istorie și de geografie. 
Ziua mediului 

Impactul activităţilor realizate 

Cunoașterea evenimentelor importante din istoria românilor 

Desfășurarea optima a activităților școlare 

Cunoașterea importanței acestor sărbători 

Activități ecologice 

 

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 

 Coordonator al proiectului „Eco-şcoala”- Chita Simona 

 Membru în comisia de organizare a  Competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de 

Bacalaureat 2019 -Chita Simona 

 Concursul de geografie “Terra” în calitate de evaluator- Chita Simona 

 Simulare examen de bacalaureat 2019 în calitate de evaluator la Colegiul National Pedagogic 

“Gheorghe Lazăr” și la Liceul Teologic Baptis Emanuel. -Chita Simona 

 Participarea la Festivalul Culinaria desfăşurat la Colegiului Tehnic ,,Raluca Ripan”, împreună cu elevi 

din clasa a XIIa M (Terek Nora şi Papp Zolt) -Chita Simona 

 activitatea ,,Mame sfinte, femei celebre” (8 martie 2019), împreună cu doamna profesor Nistor Adela.- 

Țîrc Ștefania 

 profesor corector la Olimpiada de religie, faza pe centre. Țîrc Ștefania 

 membru în comisia de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, proba A, din cadrul examenului 

de Bacalaureat 2019, în calitate de profesor examinator la proba de limba română și ca profesor 

asistent, la proba de evaluare a competențelor digitale. -Țîrc Ștefania 

 Există proiecte ale elevilor: prezentări power-point pe teme diverse ( Mari exploratori, Leonardo da 

Vinci, Arta Renaşterii, Piramidele din Egipt, Arta Mesopotamiei antice, Marile descoperiri geografice, 

Al doilea război mondial), referate ( Marea Unire, Constituţiile din Romania, Zeii Greciei Antice, Zeii 

Egiptului, Piramidele, Cristofor Columb etc.), proiecte realizate în cadrul orelor de curs ( Holocaustul, 

Unirea Principatelor Române, Istoria automobilului Dacia, Centenarul etc.), proiecte realizate cu ocazia 

zilei educaţiei (cl. a IX-a A) sau a zilei internaţionale a drepturilor omului -10 dec.(cl. a XII-a A si a 

IX-a A).- Hoaghia Anamaria 

 vizită de studiu, cu ocazia porţilor deschise, la Muzeul Virtual al Holocaustului din Transilvania de 

Nord, împreună ce elevii claselor a IX-a A şi a IX-a B şi d-na profesoară Nistor Adela.- Hoaghia 

Anamaria 

 

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. 
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Există portofolii ale elevilor în care se găsesc fişe de lucru, organizatoare grafice, fişe de feed-back, 

teste, referate şi materiale care pun în evidenţă interesul permanent al elevilor; (geografie-prof. 

Chita Simona). 

În vederea obţinerii unor rezultate mai bune la învăţătură, pe parcursul activităţii didactice s-au 

utilizat exerciţii recuperatorii, în special lucrul cu harta. Comparând rezultatele obţinute la testele 

iniţiale şi a evaluărilor pe parcursul semestrului II  s-a constatat o îmbunătăţire a rezultatelor ceea ce 

se reflectă şi în mediile de la sfârsitul anului şcolar. (geografie- Chita Simona) 

 

Au fost încurajate și susținute progresele făcute de elevii cu probleme de învățare (de exemplu, 

elevul Muntean Andrei, provenit din repetenție, care a câștigat mențiune la un concurs internațional 

și nu are corigențe la sfârșitul anului școlar). Elevul Bețișor Cristian a fost susținut în a finaliza cu 

bine semestrul I  întrucât elevul are probleme serioase de sănătate. (prof. Țîrc Ștefania) 

Existǎ portofolii complete și complexe ale elevilor, elevii au fost implicati in lecții/proiecte 

interdisciplinare. (istorie, prof. Hoagia Anamaria). 

Există caietul profesorului în care sunt notate pentru fiecare elev rezultatele, activitatea din timpul 

orelor, modalităţile de evaluare, în special la educație fizică (Bocereg Deian și Cionca Teodora). 

 

Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei 

 Doamna profesoară Hoaghia Anamaria,a realizat o lecţie deschisă interdisciplinară franceză-istorie, 

împreună cu d-na profesoară Teşa Laura,  având drept tematică Obiective turistice şi de patrimoniu din 

Transilvania, respectiv Normandia. 

 Doamna profesoară Țîrc Ștefania a  participat la activitatea metodică a profesorilor de limba și 

literatura română și la toate ședințele profesorilor de religie organizate la nivelul municipiului Cluj-

Napoc 

 Doamna profesoară Chita Simona a participat la activitatea coordonatorilor de programe şi proiecte 

educative şi a profesorilor metodişti. 

 Participarea majorității membrilor catedrei la ședințele ariei curriculare. 

 Membrii catedrei au participat la consfatuirile pe discipline. (Chita Simona, Țîrc Ștefania). 

 Doamna profesoară Chita Simona este înscrisă la un program de conversie profesională 

 Domnul professor Bocereg Deian este înscris la gradul didactic I, sesiunea 2018-2021. 

 Doamna profesoara Stănescu Dorina este înscrisă la definitivat, sesiunea 2019. 

 Membrii catedrei au avut o bună colaborare cu diriginții claselor avute în încadrare. 

 

Rezultate ale elevilor la concursuri şi  olimpiade şcolare 

Nr. 

crt 

Concursul/olimpiada Faza/Etapa/ 

Secţiunea 

Numele 

elevilor 

câṣtigători 

Clasa Premiul/L

ocul 

Profesorul/ 

Profesorii 

coordonator/i 

1.  Olimpiada Școlară  Județeană 

Atletism  

Potra Daniel XI I Bocereg Deian 

2.  Olimpiada Școlară Națională 

Atletism  

Potra Daniel XI VII Bocereg Deian 

3.  Olimpiada Școlară  Județeană 

Fotbal  

Echipa Fotbal IX-XI II Bocereg Deian 

4.  Olimpiada Școlară  Județeană  

Baschet  

Echipa Baschet  IX-XI III Bocereg Deian 

5.  Centenar    Fotbal 

Baschet 

Volei 

 I 

III 

IV 

Bocereg Deian 

6.  Olimpiada de Istorie Locală Anghel Darius IX B Media 7,50 

(intre 

primii 15) 

Hoaghia 

Anamaria 

 

Doamna profesoară Chita Simona a coordonat: 

 elevii din clasa a 12 B  în realizarea unui articol ecologic intitulat „The problem with bottled water” din 

cadrul proiectului ,,Young reporter for the environment”. Acest articol a fost realizat în colaborare cu  

școala ECOESCUELA IES CASTILLO DE TEMPUL din Spania. 
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 elevi din clasa a IX-a G în cadrul concursului ,,Lumea pe care o descoperi”, elevi au obtinut un procent 

de 70% din 100%. Elevii sunt: Balint Sorin, Sabău Paul, Pasztor Peter, Mureșan Călin, Neș George. 

Concursul a fost organizat de către Terra Magazin în colaborare cu Ministerul Educatiei Naționale 

 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

Doamnele profesoare Chita Simona, Hoaghia Anamaria și Țîrc Ștefania sunt membre în echipele proiectelor 

europene din școală: „Europe(an) matters – a survey on attitudes towards Europe”; ,,Erasmus + 2018-1-

FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’angager au present pour sauver l’avenir 

Doamna profesoară Țîrc Ștefania a organizat o activitate de promovare a colegiului numită ,,Punți între 

școli”, prin prezentarea colegiului unor elevi de la Scoala Gimnazială Cătina, care ne-au vizitat, coordonați 

de domnul profesor de religie Deak Daniel. 

Doamna profesoară Hatfaludy Agneta a prezentat pliantele cu oferta școlii elevilor din Dej ,Unguraș.  

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

educativ. 

 

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 și au organizat ședințe cu 

părinții și consultații cu părinții elevilor, conform ROI. 

 

Alte activităti 

 participarea alături de elevi ai claselor a IX A, B si a X-a B la conferinţa BookLand, din data de 

08.05.2015, desfăşurată la Casa de Cultură a Studenţilor. Aceasta a avut drept temă educaţia tinerilor şi 

alegerea unei cariere. -Hoaghia Anamaria 

 Împreună cu elevi ai claselor a X-a A şi a X-a B doamna profesoară Hoaghia Anamaria a participat la 

Biblioteca Judeţană „Octavian Goga”, filiala Zorilor, la o prezentare dedicată succesului profesional în 

domeniul antreprenoriatului 

 vizită la SC Emerson cu ocazia ,,Zilei Porților deschise”, alături de prof Ancău Dorina, prof. Boancă 

Vasile, prof. Ganea Ioan, prof Mihali Ileana și elevi ai claselor a 10-a A, a 10-a B, a 11-a A- Țîrc 

Ștefania 

 membru în comisia de mobilitate, la nivelul școlii, și evaluarea a două dosare de pretransfer, împreună cu 

domnul profesor Boancă Vasile și doamna profesor Hudrea Floare. -Țîrc Ștefania 

 Coordonarea a 20 de elevi din clasa a 10-a A în implementarea Programului Național JA Finanțe 

Personale și Servicii Financiare- Educație Financiară  și Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție-

Educație pentru sănătate (conform certificatului)- Țîrc Ștefania. 

 

 

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

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

didactice: Aurori Adina, Jenei Elemer, Plaian Liana, Stanciu Mircea, Sturza Ionel, Szekely Sandor, Ancău 

Dorina, Chiorean Marius, Boancă Vasile, Micle Sorin, Corpodean Simona, Lupaș Ioan, Moldovan Vasile, 

Loșonți Mircea .Ganea Ioan. 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat : Feștilă Rodica, Hudrea Floare, Ciobanu Mihaela, 

Uifălean Dan, Man Ioan, Coța Mircea, Ciobanu Mihaela 

 

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 5 (Aurori Adina, Corpodean Simona). 

Profesorii asistați au avut toate documentele școlare necesare (planificare calenadristică anuală, planificare 

pe unitatea de învățare, proiect didactic) 

 

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) 
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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 au făcut propuneri legate de activitățile din săptămâna ”Școala altfel” (Szekely S., Boancă V., 

Ancău D.,Jenei E.,Hudrea F.,Plaian L.,Stanciu M., Ganea I., Lupaș I., Corpodean S.) 

- excursie la Peștera Meziad și Peștera cu cristale din județul Bihor(Ancău D., Plaian L., Corpodean S., 

Lupaș I.) 

- participare cu clasa a XI-a A la Ziua porților deschise organizată de firma Emerson(Ancău D.) 

-participare cu elevii clasei XI H la prezentarea de carte ”Scule așchietoare. Dispozitive de prindere a 

sculelor și dispozitivelor” în 18.02.2019 la biblioteca școlii(Plaian L.) 

-participare cu elevii clasei XI H la activitatea ”Ora pământului” din 28.03.2019 la Biblioteca Județeană 

”Octavian Goga”(Plaian L.) 

-vizită la agentul economic Daf -EVW Holding  Cluj Napoca cu clasa a IX-a K (Szekely S.) 

- vizita de studiu la SC Napomar SA cu elevii clasei IX H (Aurori A.) 

-implemetarea proiectul educativ judeţean ”Adolescentul” coordonat de prof. Sabau Dan de la Liceul 

Tehnologic „Aurel Vlaicu”(Aurori A.) 

- Organizarea unei vizite la firma S.C.Bosch SRL,  pentru elevii claselor a X-a B, a X-a A, a XI-a B și a 

XII-a B(Boancă V.) 

-Vizită la IGSU ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca cu elevii claselor a X-a A, a X-a B, a XI-a B(Boancă V.) 

-Organizarea unei excursii de 2 zile (30 și 31 octombrie 2018) pentru elevi din clasele a X-a A, a X-a B, a 

IX-a A și a IX-a B.( Crețu G, Boancă V.) 

- Vizită la Muzeul de Istorie al Transilvaniei – 27 noiembrie 2018 cu elevii clasei a X-a B(Boancă V.) și 

Vizită la S.C. Emerson S.R.L. cu elevii  claselor a X-a A, a X-a B și a XI-a A cu ocazia ”Zilei porților 

deschise” (We < 3 STEM =Science, Technology, Engineering Math), 

(Boancă V. 

-vizita la UTCN la Facultatea de Automobile  cu elevii clasei a IX a A(Ganea I.) 

-Vizita la Gradina Botanica din Cluj-Napoca, la Muzeul de zoologie din Cluj-Napoca, la Biblioteca 

Judeteana Cluj, la Muzeul Mitropoliei din Cluj si la Catedrala Ortodoxa din Cluj-Napoca și  la Muzeul de 

Istorie al Transilvaniei(Ganea I.) 

-vizită cu clasele a X a si a XI a B  la S.C. Emerson(Ganea I.) 

-Vizita la Depoul de locomotive și  la Muzeul Apei(Moldovan V.) 

-premierea elevilor merituosi din clasele XI K, XI G (S.C. Compexit Skoda S.R.L.) (Moldovan V.) 

5. Elaborarea temelor pentru Proiectele de certificare a competențelor profesionale nivel 5 pentru clasele 

cu profil analist programator( Ciobanu M., Chiorean M.) 

5.Elaborarea temelor pentru Proiectele de certificare a competențelor profesionale nivel 4 pentru clasele 

cu profil mecanic și electric (Boancă V., Ancău D., Feștilă R., Micle S., Corpodean S., Sturza I., Stanciu 

M.,.) 

6.Alegerea  subiectelor pentru proba practică, subiecte/bareme pentru proba practică pentru Certificarea 

competențelor profesionale nivel 3, pentru mecanici auto, tinichigii-vopsitori auto și operatori la MUCN și 

pregătirea locurilor de muncă în vederea desfășurării examenelor(Szekely S., Plaian L., Lupaș I., Loșonți M., 

Moldovan V.)  

Există planuri remediale și de integrare a copiilor cu CES  în portofoliul profesorilor acolo unde este 

cazul(Aurori A., Plaian L.,Corpodean S., Stanciu M.) 

7.Pregătirea elevilor în vederea participării la Olimpiada tehnică: Boancă V., Ancău D., Ganea I. și a 

concursului pe meserii- mecanic-auto: Loșonți M.,Sturza I.,Jenei E., Crețu G., Plaian L. 

8.Utilizarea  platformelor  electronice de învătare şi softuri educaţionale.( Boancă V., Plaian L., Ancău D., 

Szekely S.,Jenei E., Crețu G.) 

9.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(toți inginerii) 

10.Amenajarea cabinetelor şi sălilor de curs cu material didactic  (Sturza I., Aurori A., ) și a atelierelor 

(Lupaș I., Loșonți M., Ganea I.) 

11. Continuarea parteneriatelor de tip dual pentru învăţământul profesional(toți colegii maiștri) 

 

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 
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Elevii absolvenți au șanse mai mari de integrare pe piața muncii 

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 

 

 

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, lucrul cu 

elevii la clasă se face utilizând fișe de lucru diferențiate, se folosește munca pe grupe și calculatorul 

-pentru obținerea carnetului de șofer categoria B, se face pregătirea cursanţilor şcolii de şoferi se face cu 

ajutorul softului educaţional propus de ARR(Jenei E.) 

-participarea la  activitatile de modernizare, igenizare si ecologizare a atelierului Scoala si a atelierului 

Service auto ,interior si exterior.(Loșonți M.,) 

-amenajarea atelierului de practica  pentru clasele din incadrare și aprovizionarea cu consumabile a 

atelierelor-școală(Loșonți M.) 

-dotarea cu materiale si S.D.V.-stica a atelierelor școală pentru desfășurarea  in bune conditii a orelor de 

practica. (Loșonți M.) 

-încheierea parteneriatelor cu agenții economici la care elevii desfășoară practica (Loșonți M., Lupaș I.) 

 

Elaborarea de noi  CDL-uri: 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE C.D.L. CALIFICAREA CLASA AUTORII 

1. Dispozitive electronice prin montaje 

practice  

Domeniul Electric  

Tehnician electrician electronist 

auto 

 

X / liceu Ing.Ancău 

Dorina 

Ing. Ganea Ioan 

2. Echipamente utilizate la construcția 

roboților industriali 

Domeniul  Electronică  

automatizări Tehnician operator 

roboți industriali 

XI / liceu Ing.Ancău 

Dorina 

Ing. Ganea Ioan 

3. Instalații și sisteme auto Domeniul Mecanică 

Tehnician transporturi 

XI / liceu Ing. Crețu 

Gabriel Mircea 

Ing. Stanciu 

Mircea 

4. Aplicații practice în diagnoza 

transmisiei automobilului 

Domeniul Mecanică 

Mecanic auto  

 

XI / 

şcoală 

profesion

ală 

Ing.Jenei Elemer, 

Ing. Sturza Ionel 

Sing. Loșonți 

Mircea 

5. Vopsirea automobilului Domeniul Mecanică 

Tinichigiu-vopsitor auto 

XI / 

şcoală 

profesion

ală 

Ing. Szekely 

Sandor, 

 M.i.Moldovan 

Vasile,  

sing.Loșonți 

Mircea 

6. Prelucrarea pieselor pe mașini cu 

comandă numerică 

Domeniul Mecanică  

Operator la maşini  cu comandă 

numerică 

XI / 

şcoală 

profesion

ală 

Ing.Plaian Liana, 

 M.i. Man Ioan 

 

-participare la cursul de prim-ajutor susținut de SMURD Cluj-Napoca, decembrie 2018(Plaian L.,Crețu G., 

Loșonți M., Moldovan V., Man I., Boancă V.,Aurori A.,) 
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-monitorizarea activitatății de pregatire practica desfasurata de clasa a XI a A la „FSA” si „Danomar” Cluj 

Napoca(Ganea I.) 

 -colegii ingineri au fost implicați în elaborarea subiectelor pentru examenul de certificare a competențelor 

nivel 3, 4 și 5, a realizării lucrărilor de atestate pentru absolvenții de liceu zi și seral, precum și școala 

postliceală( Boancă V.,Feștilă R.,Stanciu M., Sturza I., Corpodean S., Micle S., Chiorean M., Ciobanu C. ) 

- voluntar la implementarea proiectului Erasmus+, Parteneriat strategic, Nr.2017-1-TR01-KA202-

046803ka202 cu titlul ”Green skills at vocational education” desfășurat de asociația Institutul Postliceal 

”Phoenix” din Cluj-Napoca, în calitate de partener, în perioada 01.03.2018-octombrie 2018(Boancă V., 

Stanciu M.) 

-profesor voluntar, Clinica de Oncologie, Fundația "Voluntari pentru educație"(Corpodean S.)  

-Participarea la a patra intalnirea de proiect transnationala organizata in cadrul proiectului  ERASMUS+ 

2018-1-FRO1-KA229-047983_3 „Patrimoines: S’engager au présent pour sauver l’avenir! „ avand ca 

institutie gazda Liceul El Chaparil, Nerja, Spania in intervalul 19.05- 25.05.2019(Ganea I.) 

-participare  la  activitatea  pentru  orientare  profesională  a  elevilor  din  clasa a XII a B , a XII a A, a XI a 

K si a XI a B(Stanciu M.) 

- participare la Concursul judetean „Știu și aplic” 2019 – securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe 

bancile scolii(Boancă V., Ganea I.) 

-pregătirea unei echipe de elevi pentru Concursul județean ”Cu viața mea apăr viața”, organizat de 

Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență(Boancă V.) 
-participare la examenul de simulare a bacalaureatului 2019 în calitate de asistenți( Jenei E., Aurori 

A.,Stanciu M., Sturza I.,Boancă V., Ganea I., Loșonți M., Moldovan V.); 

- profesor asistent la examenul de titularizare a personalului din învățământ din 18.07.2018(Plaian L., 

Stanciu M.) sau definitivat(Stanciu M.) 

-participare la seminar de informare si prevenire a consumului de tutun/alcool „Aleg sa nu aleg tigarile si 

alcoolul” la care au participat elevii clasei a IX a A(Ganea I., Stanciu M.) 

 

Evaluarea rezultatelor învățării : 

-au fost aplicate teste iniţiale pentru proiectarea curriculară, ca instrumente reglatoare ale demersului didactic 

pe specializări și clase de către inginerii care predau la clase de liceu și școală profesională 

 -s-au aplicat , în funcție de specialitate și nivelul claselor toate tipurile de evaluare: evaluarea punctuală 

(înaintea unei lecţii de predare), evaluare formativă, evaluare continuă(curentă) și evaluare sumativă 

-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. S-au administrat 

testele de progres la sfârşitul semestrului la liceu(Ancău D., Boancă V., Micle S.) în scopul reglării 

procesului didactic, cât și la școala profesională(Plaian L., Sturza I., Stanciu M., Jenei E., Szekely S., 

Corpodean S., Crețu G.) 

- evaluarea candidaților pentru  examenul de titularizare 2019 specialitatea  mecanică (inspectii la clasă ) și 

instruire practică în perioada10.05-6.06.2019 la C.T.T.”Transilvania”(Crețu G., Plaian L.) 

-membru în Comisia  de  Simulare  şi  din   Comisia de  Bacalaureat de  evaluare  a  competenţelor  

lingvistice  şi  digitale  a  Examenului  Naţional  de  Bacalaureat( Stanciu M., Boancă V.) 

-profesor- asistent  la  probele  scrise  de  la  Examenul  de  Bacalaureat 2019( Stanciu M.) 

-Membru în Comisia de organizare, evaluare și rezolvare a contestațiilor pentru etapa județeană a Olimpiadei 

la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii”, domeniul ”electronică-automatizări”, Subcomisia de 

rezolvare a contestațiilor, evaluator și monitor de calitate la Examenele pentru certificarea calificării 

profesionale nivel 4 de la Colegiul Tehnic de Comunicatii ``Augustin Maior``Cluj-Napoca, sesiunea iunie 

2019, pentru calificările:Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician de telecomunicatii, Tehnician 

electronist, Tehnician in activitati de posta.(Boancă V.) 

- membru evaluator la examenul de certificare a competențelor nivel 4 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” 

Cluj-Napoca(Stanciu M.) 

-membru în Comisia de mobilitate la nivelul unității de învățământ verificând dosarele de înscriere, 

documentele de studii, avizele(Boancă V., Stanciu M.) 

necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare 

pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer  

-S-au examinat elevii care au avut de susținut examene de diferență la disciplinele tehnice, atât la liceu 

(Ancău D., Boancă V., Feștilă R., Micle S.),  

-evaluarea candidaților în comisiile de certificare a competențelor nivel 4( îndrumători de proiecte: Feștilă 

R., Boancă V., Micle S., Corpodean S., Sturza I, secretar comisie Plaian L., președinte comisie Crețu G.., sau 
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membru evaluator: Micle S, Boancă V., Corpodean S., Sturza I., Feștilă R., Stanciu M.).;) și nivel 

3(președinte comisie Crețu G, secretar comisie Plaian L.) 

-elaborarea subiectelor și evaluarea elevilor înscriși la meseria mecanic-auto în cadrul examenului de 

departajare pt. clasa a IX a (Plaian l., Jenei E.) 

 

 

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

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

-participare la activitatea cercului metodic de mecanică din 25.10.2018 cu tema:”Cadrul normativ privind 

organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2018-2019”(Plaian L., Crețu G., Corpodean S., Sturza I., 

Stanciu M.) 

-participarela activitatea cercului metodic de mecanică din 20.11.2018 cu tema:”Strategii eficiente de 

evaluare pentru creșterea nivelului de pregătire al elevilor din învățământul tehnic și profesional, din 

perspectiva evaluării inițiale, continue și finale” (Plaian L., Crețu M., Corpodean S., Sturza I., Stanciu M.)) 

-participare la activitatea metodică pe județ ”Educație durabilă și medii de învățare inovatoare” organizată de 

CCD Cluj în 21.05.2019 la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”(Plaian L., Crețu G., Aurori A., Boancă V., 

Sturza I.,Stanciu M., Corpodean S. ) 

-participare la cursul de prim-ajutor susținut de SMURD Cluj-Napoca, decembrie 2018(Plaian L.,Crețu G., 

Loșonți M., Moldovan V., Man I., Boancă V.,Aurori A.,Moldovan V) 

-participare la Programul de Formare Psihopedagogica Nivelul I și Nivelul II(Aurori A.) 

- participare la cursul de formare ” prevenirea consumului  de  droguri  la  adolescenți prin intervenții active 

în școală”( Boancă V., Plaian L., Loșonți M, Moldovan V., Crețu M., Uifălean D., Lupaș I., Stanciu M.) 

-participant cu lucrare La Simpozion Didactic “Creativitate, Interdisciplinaritate, Competenţe şi Feed-Back 

ȋin Contextul Demersului Curricular şi Extracurricular” și a XVIII-a Conferință Internațională 

Multidisciplinară „Profesorul Dorin Pavel – Fondatorul Hidroenergeticii Românești” (Corpodean S.) 

- participare cu lucrare la Concursul Național „ Fii o Săptămână Profesor de Științe”, ediția a XVI-a, 

domeniul științific, poziția 06, desfășurat la Colegiul Tehnic „ENERGETIC”, Cluj-Napoca(Micle S.) 

-participarea la cursul de legislație rutieră organizat de ARR Cluj pentru reatestare(Jenei E.) 

-participare cuers de perfecționare Administrarea si securitatea sistemelor de calcul, organizat de 

DPIT(Chiorean M.) 

 -înscriere gradul didactic II, sesiunea 2020(Chiorean M., Ganea I.) 

-înscriere gradul didactic II, sesiunea 2019(Uifălean D.) 

 

Rezultate ale elevilor la concursuri şi  olimpiade şcolare 

Nr. 

crt 

Concursul/olimpiada Faza/ 

Etapa/ 

Secţiunea 

Numele 

elevilor 

câṣtigători 

Clasa Premiul/Loc

ul 

Profesorul/P

rofesorii 

coordonator

/i 

 

1. 

Concursul  pe meserii, 

domeniul Mecanica, 

specialitatea mecanic auto 

Judeteana Stoiu Cristian 

Denis Stefan 

XI-G  Locul I 

                         

Cluj-Napoca 

Sturza I., 

Loșonți M., 

Plaian L., 

Crețu M. 

2. Faza Nationala a Concursului  

pe meserii, domeniul 

Mecanica, specialitatea 

mecanic auto 

Nationala Stoiu Cristian 

Denis Stefan 

XI-G Locul 21            

Slatina 

Sturza I., 

Loșonți M., 

Plaian L., 

Crețu M. 

3. Olimpiada”Tehnologii”  Judeteana Feier  Daniel  XI B 7 Stanciu M. 

 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare:  

-promovarea imaginii școlii prin participarea la Târgul de ofertă educațională de la școala noastră ( Plaian 

Liana, Loșonți Mircea, Crețu Gabriel) ;  

-vizite la școlile gimnaziale din Cluj-Napoca și din mediul rural (Jenei Elemer, Corpodean S.); 

- promovarea specializărilor din școală la agenții economici și stabilirea criteriilor pentru CDL-uri (colegii 

maiștri) 

-organizarea Concursului interjudețean de lucrări experimentale de laborator și inventică  “Paşi pe 

urmele lui Edison”, ediția a XII-a 2019 (Boancă V., Plaian L.) 
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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 și a 

serviciului pe școală 

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

 colaborări cu diriginţii claselor la care predau  

 participare la şedinţele  în catedră și CP 

 abordarea unei ținute morale și comporatmentale adecvate statutului de cadru didactic 

 

Activitate de mentorat 

Nume, prenume cadru didactic 

mentor 

Nr. studenţi îndrumaţi Facultatea parteneră 

Plaian Liana 6(șapte) Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca 

 

4.5 Activitatea bibliotecii 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul anului şcolar 2018-2019 

 

Obs. Se va preciza nr. total volume, dotări bibliotecă, nr fişe de cititori (elevi, cadre didactice, personal 

auxiliar şi nedidactic), nr cititori activi, achiziţii cărţi, manuale, activităţi educative, orar de funcţionare şi 

orice alte detalii relevante desre activitaţile bibliotecii în perioada raportată – cu specificare dată sau lună). 

 Nr. total volume: 26 387 

 Dotări bibliotecă: 48 volume 

 Nr fișe cititori: 633. Elevi 564; cadre didactice 55; personal auxiliar 8; personal nedidactic 6; 

           Cititori activi: 633 

 Achiziţii cărţi, manuale: 48 volume 

 Activităţi educative: 27. Proiecte de parteneriat educațional: 2. 

1. Săptămâna Limbilor Străine -21-29 sept, în școala noastră 01-05 oct 2018. Participanți: diriginţii si elevii  

claselor IXA, XB, IXG, IXH 

2. 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, mai. 

3. Ziua Mondială a Educaţiei 05 octombrie 2018. Tema abordata – Tehnica de laborator –Phage display. 

Invențiile revoluționare în domeniul laserilor. Importanta progresului în știință și cercetare. Premiul Nobel 

oferit în anul 2018 a fost acordat  pentru realizările în domeniul științelor. Participanți: elevii claselor IX-X, 

XIIA. Prof.: I. Mihali, M. Popa, D. Danci.  

4.Vizita la Festivalul International de carte Transilvania, Piata Unirii,  Cluj-Napoca. 2 - 7 oct 2018,  data de 4 

oct 2018. 

5. Activități din cadrul programului “Să știi mai multe, să fii mai  bun” 29 oct- 02 noi 2018: 

 - Proiect Creativ literar-cultural-desfășurat în Libraria Booksoory. Premiat elevul Feier Daniel XIB 

 - Prezentare de carte 

 - Concurs: Șahul-jocul minții 

 - File de istorie: vizită la muzeul de Istorie al Transilvaniei 

 -Alte activități desfășutate sub genericul: Natura, știința și farmecul lor; Adolescența treapta a devenirii; 

Lumea cunoaștrerii; Semn de carte; Biblioteca altfel. Colaboratori : Librarria Bookstory, Biblioteca Consilului 

Britanic, Muzeul de Istorie, Gradina Botanică.  

Participanți: Elevi din clasele de liceu și sc. profesională. Profesori: Hudrea F., Sturza I., Danci D., Mihali I., 

A. Sabadîș, A. Adina, Bocereg D., Marinca I. M. Popa, Horvath S. Loșonți M. 

Sponsori activități: Libraria Bookstory, Editura Napoca Nova. 

6. Concurs de lectură. Lansarea concursului - Bătălia cărților, categoria 14-18 ani. Prezentarea cărților 

propuse pentru concurs. Activitate desfășurată la Biblioteca Județeană O. Goga, Cluj, în data de 09 noimbrie  
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2018. Participanți: elevi din clasele IXA, IXB, IXK. 

7. Sesiune de Comunicări Științifice ale elevilor  desfășurată sub genericul: Sărbătorim Centenarul Marii 

Uniri de la 1918, în perioada 29-03 dec 2018. Participanti: diriginții și elevii claselor: IXA, IXB, IXH, IXG, 

XA, XB, XIA, XIB, XIIA 

8. Activitatăţi în cadrul Proiectului  - cerc de lectură – Să citim împreună. Proiect de Parteneriat cu Școala 

CRDEII, Cluj –Napoca. Citind, putem să ne informăm și să ne menținem sănătoși.  

Intâlnire cu autorul Albu Eugen. Participanți: prof. dirig. și elevii înscriși în proeict. Prof. psiholog. A. 

Sabadîș. Asociația Epigramiștilor Satiricon. Invitat Albu Eugen-președinte și autor. Prof. A. Adina-sponsor. 

9. Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul 

lecturii. Proiect de Parteneriat cu Sc. « I. Creangă » Cluj Napoca. 

Progresele realizate de România în cei 100 de ani scurși de la Marea Unire, cu nevoia de a privi spre viitor. 

Prezentare de carte: Personalități ale centenarului Marii Uniri din 1918 în cimitirele clujene – ghid istoric, 

scrisă de Ioan Ciorca şi Vasile Lechinţa, apărută la editura Ecou Transilvan. Intâlnire cu autorul Gavril 

Moisa. Prof. Dirig. și elevii înscriși în proeict, prof Hoaghia A., Psiholog A. Sabadîș. Liga scriitorilor 

Români-Invitat G. Moisa- autor. Librăria Bookstory-Sponsor-Moldovan E. 

10. Dăruiește povești la bibliotecă. Activitate cultural educativă de lectură și de voluntariat 10-21 decembrie 

2018, clasele IX-X. Cadoul lecturii si al jocului. Concurs de creație literară. Donație de carte și jucării copiilor 

cu care soarta nu a fost atât de generoasă, elevilor școlii CRDEII, din cadrul proiectului – Să citim impreună. 

11. Ziua  Internaționalaă a Nonviolenței în școală - 30 ianuarie, desfășurată în data de 31 ianuarie 2019.  

Activitate de lectură interactivă - punerea în practică, ad-hoc, cu și de către elevi, a piesei de teatru forum 

”Bullying-ul”. Participanți: elevii claselor IXG, IXH și prof. A. Hoaghia, S. Chita, A. Sabadîș. 

12. Mihai Eminescu în conștiința tinerilor. Opera lui M. Eminescu. Concurs de poiezie Eminesciană. 

Castigătorul concursului: elvulul  Sorin Balint clasa IXG. Premiul a constat în cărți . Activitate desfasurată la 

BJC, în data de 22 ian. 2019. Participanți: elevi din clasele: IXG, IXA, XA. 

13. Bullyning-ul în viața de zi cu zi. Activitate desfasurata la BJC, în data de 30 ian 2019. Participanți: elevi 

din clasa IXG. 

14. Ziua Internațională a Cititului Impreună, 01.02.2019, desfasurtă în data de 30 ian. la BJC  O.Goga. 

Participanți: elevi din clasa IXG. 

15. Activitate de popularizare și promovare a cărții. Prezentarea resurselor noi achiziționate în bibliotecă. 

Cartea:“Scule așchietoare. Dispozitive de prindere a sculelor aschietoare. Dispozitive de prindere a 

semifabricatelor”, apărută la editura Matrix Rom din București. Participanți: Diriginții și elevii claselor  XG, 

XH, XIH, Prof. Ing. L. Plaian, Prof. D. Bocereg. Desfășurată în data de  18 februarie 2019.  

16. Activitate de popularizare și promovare a cărții. Lansare de carte în data de 05 martie 2019. Lansarea 

cărții: “Privind peste umăr” a autoarei Adina Cotorobai, apărută la Editura Limes din Cluj Napoca. Intâlnire 

cu scriitoarea Adina Cotorobai. Participanți: diriginții și elevii claselor XIIA, XIB, XG, IXB, IXA, IXK, 

Prof.: I.Mihali, D. Bocereg,  D. Danci, M. Popa,  F. Hudrea, V. Boancă, I.Sturza, cons. educ. S. Chita, Dir. 

adj. G. Crețu, Dir. E. Giurgiu.  

17. Prezentarea filmului documentar românesc “România neîmblânzită” realizat de  casa de producție 

britanică Off the Fence în regia lui Thomas Barton-Humphreys. Participanți: profesor de bilologie D. Danci și 

clasele IXA, IXB, IXK, esfășurată în data de 13 martie 2019. 

18. Activitate cultural-educativă. Ziua Teatrului. 27 martie 2019. Cea mai veche forma artistică-teatrul. 

Lecturarea reflecțiilor asupra teatrului a invitatului Instutului Internațional de Teatru al UNESCO - Carlos  

Celdran, Cuba. Personalitate  recunoscută la nivel internațional. Participanți: diriginte, D. Bocereg, elevii claei 

XG. 

19. Activitate de educație ecologică. Ora Pamnatului. Ultima săptămână a lunii martie 25-29.2019. 

Desfășurată în data de 28 martie 2019 la BJC, Cluj. Eveniment internațional. Sensibilizarea utilizatorilor de 

energie electrică și a problemei dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electriice.. 

Documentare pe tema protejării pământului. Lectură din cărți care au în titlul lor cuvantul Pământ. Construcții 

din material reciclabile. Activitate desfasurata la BJC, Cluj. Participanți: șef aie curriculară tehnologii: 

diriginte ing. prof. L. Plaian, clasa XIH. 

20. Activitate de educație financiară. 29 martie 2019. Concurs de desene financiare. Conferința Povești de 

succes. Desfășurată la Transylvania  College. Participanți: elevi din clasa IXK.  

21. Activitate educativă de lectură. Literatură experimentală. Activitate desfasurata la BJC, Cluj în luna 

aprilie 2019. Participanți: elevi din clasele XIB, IXA, IXG.  

22. Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret.  Activitate cultural-educativă de lectură. Prezentare 

de carte: “Acolo unde femeile sunt regi” apărută la Editura Trei din Bucurști, scrisă de Christie Watson. 

Promovarea lecturii în rândul elevilor. Implicarea voluntarilor elevi care să le citească în clasă colegilor, 
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fragmente din operele literare. Promovarea Programuli național România citește. 2019 este anul Cărții în 

România. Activitate desfășurată în data de 02 apr.2019. 

23. Activitatăţi în cadrul Proiectului  - cerc de lectură  – Să citim împreună. Lectură și competiție sportivă. 

Lectura ne face invingători. Proiect de Parteneriat cu Școa CRDEII Cluj Napoca, luna aprilie 2019. 

24. Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul 

lecturii.Vizitarea standurilor editurlor  a Târgului de carte Gaudeamus. Participarea la prezentare de carte cu 

conținut istoric pe tema proiectului. Promovarea lecturii în randul elevilor. Proiect de Parteneriat cu Sc. “I. 

Creangă” Cluj Napoca, luna aprilie 2019. 

25. Proiecția actvităților din Targul Gaudeamus, 6-10 mai 2019. Lansarea cărții: Românii. Eseuri despre 

unire a autorului  Ioan-Aurel Pop, apărută la Editura Școla Ardeleană din Cluj Napoca. Activiate cultural-

educativă. Vizită la Targul de Carte Gaudeamus 17-21 apr. Cultura este cel mai sigur adăpost. 

26. Ziua Internaționlă a Tinerilor Europeni. Activitate desfășurată sub titlul:“Ne pasă”. Activitate 

desfasurata la BJC, Cluj. Punerea în piesă de teatru a exercitării democrației. Participanți: elevi din clasa a 

IXG, IXH. Activitate desfășurată în data de 08 mai 2019. 

27. Activiate cultural-educativă. Proiecția actvităților-Discuții despre Scris și Cărți-Intre Ruxandra Cesereanu 

și Aurel Teodor Codoban. Distopia lumii de azi. 03 iun 2019. 

 Orar de funcţionare: L, Mi, J, V: 8-16; Ma: 9-17 

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 (23 oct. 2018). Proiectul: 

Centenarul Marii Uniri, organizată de CCD Cluj în colaborare cu BJC Cluj, desfasurata în data de 14 

nov. 2018 

 Activitate de formare în cadrul Conferinței Naționale a doctoranzilor Universității Babes-Bolyai 

 Cluj-Napoca, perioada 19-21 sept. 2018 

 Activitate de formare în cadrul Proiectului CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației (dec 

2017-dec 2018),  organizata de CRCM, LADO, IIT.            

 Activitate de formare. Instrumente de lucru ale bibliotecii.  Organizată și desfășurată la CCD Cluj în 

luna martie 2019. 

 Activitate de formare în cadrul evenimentului cultural "Iubesc satul românesc". Organizată și 

desfășurată de CCD Cluj în luna mai 2019. 

 

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

Semestrul I al anului şcolar 2018-2019 

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

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, 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. Loșonți Mircea cls. IX G – in data de 15.10.2018; 

- prof. Stanciu Mircea cls. IX H -  in data de 6.11.2018 

- prof. Stanciu Mircea cls. IX H – in data de 22.01.2019 

-   d-nul director adj. Creţu Gabriel Mircea  a făcut control în cămin în fiecare zi de mircuri şi a 

verificat camerele şi băile. A solicitat mai multă curăţenie în camere şi coridor  

-   a avut loc şedinţă cu d-nul director adj. Crețu Gabriel Mircea şi elevii, unde s-a discutat despre 

stricăciunile produse în cămin şi recuperarea banilor pentru înlocuirea acestora, respectarea orarului 

de ieşire – intrare a elevilor în cămin 

Activităţi realizate cu elevii din internat: 

-Campionat de fotbal 26.09.2018 -pedagog Socaciu Daniela 

-Întâlnire cu d-na profesor psiholog Sabadiș Alexandra 11.10.2018 –pedagog Bogdan Lucian  

-Lipsa activităţilor cu elevii din cămin se datoreaza bugetului scăzut a elevilor. 
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-O serie de activități nu s-au realizat datorită faptului că în oraș nu permite regulamentul să ies 

singură cu un număr atît de mare de elevi, aveam nevoie de însoțitor iar alte activități nu s-au aprobat 

în timpul programului de meditații, iar după meditații elevii nu au fost de accord. 

-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. 

-în data de 02. 11. 2018 ora 19,30- a fost cazat un grup de 23 elevi pentru vizitarea orașului 

în programul ,,Școala Altfel,,. 

 

Semestrul II al anului şcolar 2018-2019 

Activităţi / acţiuni educative propuse şi realizate cu elevii pe parcursul sem. II  

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 într-un caiet special de prezenţă 

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

analiza situaţia elevilor cu  abateri comportamentale. 

Zilnic a fost urmărită păstrarea curăţeniei, atât în camerele elevilor, cât şi în camerele studenţilor, pe holuri şi 

la grupurile sanitare 

Stabilirea legăturii permanente cu doamna administrator si personalul tehnic care asigură reparaţiile în cămin 

Organizarea unor întâlniri între elevii internatului şi medicul şcolii. 

Dotarea căminului cu medicamente necesare pentru prin ajutor. 

Urmărirea constantă a achitării taxelor de cămin, atât de către elevi, cât şi de către studenţi. 

Campionatul de fotbal - 13.03.2019 

Tenis de masă - 16.05.2019 

Cazarea persoanelor străine, a grupurilor organizate, cu aprobarea conducerii şcolii: 12-14 aprilie 2019 elevi 

şi profesori participanţi la Concursul interjudeţean: ,,Pași pe urmele lui Edison”; 20-26 mai 2019  şi 19 

studenți de la Universitatea din Suceava, pentru efectuare practică ȋn specialitate. 

Activitățile propuse și nerealizate au fost: - vizionarea unui film la cinematograf  

Vizite ale profesorilor diriginţi consemnate în Registrul de procese – verbale (nume, data) 

 Loșonți Mircea – diriginte cls. IX G – 14.02.2019 

 Loșonți Mircea – diriginte cls. IX G – 26.02.2019 

 Ganea Ioan – diriginte cls. IX A       – 10.04.2019 

 Loșonți Mircea – diriginte cls. IX G – 14.05.2019 

 

5. Managementul calității – responsabil CEAC, prof. Petri Alina 

An şcolar 2018-2019 

 

Activităţi / acţiuni realizate de către Comisia de evaluare și asigurare a calității  

I. ACTIVITĂȚI DE EVALUARE INTERNĂ 

 

1. Finanizare RAEI și elaborarea documentelor CEAC pentru anul școlar 2018 – 2019: 

 

- Finalizarea RAEI și încărcarea pe platforma ARACIP; 

- Aprobarea în Consiliul de Administrație a RAEI; 

- Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a CEAC; 



90 
 

- Elaborarea Planului operațional al CEAC pentru 2018- 2019; 

- Întocmirea Planului de acțiune al CEAC; 

- Distribuția responsabilităților membrilor CEAC; 

- Iniţializare RAEI pentru anul şcolar 2018 –2019 şi completarea Bazei de date a şcolii 

 

2. 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; 

 

3. Evaluarea adaptării la noul mediu școlar și a impactului asupra dezvoltării personale a elevilor 

din clasele a IX-a 

- Elaborarea Chestionarului pentru elevii de clasa a IX-a privind gradul de satisfacție și de adaptare la 

școală și aplicarea acestuia elevilor din cele cinci clase de a IX-a, în colaborarea cu psihologul școlar; 

- Elaborarea Raportul de interpretare a rezultatelor și de măsuri de îmbunătățire a performanței școlare 

și a frecvenței; 

- Prezentarea în Consiliul profesoral a Raportul de interpretare a rezultatelor și de măsuri de 

îmbunătățire a performanței școlare și a frecvenței; 

- Transmiterea diriginților a rapoartelor pe clase, în vederea analizei în consiliile profesorale ale claselor; 

 

4. Analiza rezultatelor obținute la simularea examenului de bacalaureat pentru clasele a XI-a și a 

XII-a 

 

- Implicarea elevilor în pregătirea și susținerea simulării examenului de bacalaureat (conform rapoartelor 

realizate de către profesorii care predau discipline de bacalaureat, prezentate în consiliile profesorale din 

semestrul II și conform graficului național de susținere a simulării examenului de bacalaureat 2018- 

2019);  

- Analiza rezultatelor obținute în vederea ameliorării acestora (analize realizate de către șefii ariilor 

curriculare Matematică - Științe și Limbă și comunicare și prezentate în consiliile profesorale din 

semestrul II); 

 

II. ACTIVITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII  EDUCAȚIEI 
 

1. Îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin: 

 

- Monitorizarea aplicării de metode și strategii didactice eficiente, care să respecte nivelul individual al 

elevilor: analiza activității didactice prin fișe de asistențe la ore realizate de către directori și 

coordonatorii ariilor curriculare (conform rapoartelor directorilor privitor la asistențe la ore); 

- Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor în raport cu evaluarea inițială: prezentarea în consilii 

profesorale a exemplelor de bună practică (conform planificării/tematicilor consiliilor profesorale 

realizate în semestrul I și II); 

 

2. Implicarea elevilor și profesorilor în activități extracurriculare și în proiecte care să contribuie 

la îmbunătățirea rezultatelor școlare 

- Monitorizarea activităților extracurriculare organizate de către diriginți în vederea dezvoltării 

intereselor și abilităților individuale (conform Raportului activităților educative desfășurate în 2018 – 

2019 realizat de către coordonatorul de proiecte și programe educative); 

- Monitorizarea activității desfășurate în cadrul programului „Școala altfel” (conform Raportului 

programului „Școala altfel” realizat de coordonatorul de proiecte și programe educative); 

- Încurajarea încheierii de parteneriate educaționale; 

- Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în proiecte extracurriculare (conform Raportului anual 

realizat de către coordonatorul de proiecte și programe educative); 

 

3. Responsabilizarea elevilor pentru obținerea de progres școlar prin îmbunătățirea disciplinei și 

a frecvenței prin: 
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- Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin încurajarea disciplinei: prezentări ale Rapoartelor lunare privind 

frecvența elevilor (realizate de către responsabilul comisiei de monitorizare a absenteismului); 

- Reducerea absenteismului și a abandonului școlar (Menținerea colaborării cu instituțiile abilitate -

primării, poliție, DGASPC- pentru combaterea abandonului școlar; raportarea lunară a cazurilor de către 

diriginți și monitorizarea luării de măsuri); 

- Întărirea colaborării cu părinții în vederea frecvenței cursurilor și a obținerii de rezultate bune la 

învățătură de către elevi (monitorizarea ședințelor cu părinții de către directori, implicarea părinților în 

activitatea de lectorat și alte acțiuni extracurriculare); 

 

4. Eficientizarea rezultatelor cu agenții economici prin: 

- Analiza gradului de inserție profesională a absolvenților din învățământul tehnic (conform Raportului 

de analiză a inserție profesională pentru absolvenții promoției 2017- 2018); 

- Încheierea de noi parteneriate cu agenți economici care pot contribui la inserția profesională a 

absolvenților (conform noilor parteneriate încheiate cu agenții economici); 

 

III.  ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 

- Revizuirea  Regulamentului de organizare si funcţionare al CEAC; 

- Documentarea membrilor CEAC  cu privire la: 

 actele normative privind asigurarea calităţii în invăţământul preuniversitar; 

 Manualul de evaluare internă a calităţii (Ediţia 1, 2013); 

 Standardele specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal - filiera tehnologică; 

- Elaborarea unor noi proceduri operaţionale si revizuirea celor existente (conform dosarului de 

proceduri); 

- Actualizarea conţinutului mapelor de lucru utilizate ca documente  de bază in procesul de evaluare la 

nivel de: 

 CEAC 

 responsabili de comisii metodice / comisii de lucru pe probleme 

 cadre didactice 

 diriginţi 

- Diseminarea  noilor acte normative  referitoare la implementarea si asigurarea calităţii, a Raportului 

anual de evaluare internă (RAEI)  si a documentelor elaborate de comisie in rândul intregului personal al 

liceului / elevilor / părinţilor (în consiliile profesorale, conform graficului și la avizierul permanent al 

CEAC); 

- Realizarea raportului semestrial și anual al CEAC. 

Sugestii, propuneri legate de activitatea comisiei 
-schimburi de experiență externă și internă; 

- promovarea de exemple de bună practică; 

-continuarea practicii de recompensare a elevilor care nu acumulează absențe anual. 

 

 

 

Ȋntocmit de director, 

Prof. Giurgiu Cornelia-Elena 

_________ 


