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

prof.Feștilă Rodica – responsabil CEAC  

prof. Nistor Adela - responsabil comisie metodică Limbă și comunicare  

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

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

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

m.i. Lupaș Ioan - responsabil subcomisie metodică Maiștri 

prof. Hudrea Floarea - responsabil formare continuă 

prof. Feştilă Rodica - responsabil comisie pe probleme 

prof. Osváth-Boros Péter – responsabil comisie pe probleme 

prof. Boancă Vasile - responsabil comisie pe probleme 

prof. Ancău Dorina - organigrama 

prof. Jenei Elemer - responsabil comisie pe probleme 

Călian George - informatician 

Prodan Rodica - bibliotecar, responsabil comisie pe probleme 

ec. Chişu Florina - administrator financiar 

Macaria Daciana - techician cu atribuţii de administrator patrimoniu 

Kozma Peti Aurora - secretar șef 

Bothaza Simona - secretar 

Socaciu Daniela - pedagog 

 

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

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

 

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

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

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

referinţă semestrul I al anului şcolar 2020-2021. Activitatea analizată s-a desfăşurat în baza prevederilor 

Planului managerial 2020 - 2021, elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective strategice: 

 Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și a 

desfășurării în condiții optime a actului educațional, „face to face” și /sau online în unitatea de 

ȋnvățământ 

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

olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 

 Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor 

educative şi a instruirii practice a elevilor la agenții economici parteneri 

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

creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 

 Sprijinirea evoluției ȋn carieră a ȋntregului personal, creșterea calității actului educațional „face to 

face” și /sau online  și sporirea gradului de atractivitate a orelor de curs 

 Dezvoltarea componentei de marketing educaţional şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea 

locală, naţională şi internaţională 

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

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

2. Capacitatea instituțională 

 

2.1 Date de identificare a școlii 

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca 

Str. Bistriței. Nr.21 

 www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/ 

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

 

Managementul unităţii a fost asigurat de:  

prof. Giurgiu Cornelia-Elena - director  

prof. ing. Creţu Gabriel Mircea – director adjunct 

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

în colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a diriginţilor. 

 

 

2.2. Organigrama 

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

5175/2015/3122/2019 

Tehnic / 

mecanică 

Tehnician 

transporturi 

zi / seral 

l. română/ l. 

maghiară 

Acreditat 5770/2006 

Tehnic / 

mecanică 

Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreținere și 

reparații 

zi / seral 

l. română 
Autorizat 5175/2015 

Şcoală 

profesională 
 Mecanică 

Mecanic auto 
l. română/ l. 

maghiară 

3 ani/nivel 3 

Acreditat 5770/2006 

 
Tinichigiu 

Vopsitor auto 

Operator la 

maşini cu 

comandă 

numerică 

l. 

română/l.maghiară 
Acreditat 4945/2018 

Şcoală 

postliceală 
 

Transporturi 

Tehnician 

transporturi 

auto interne şi 

internaţionale l. română 
 

1,5 ani/nivel5 

 

Autorizat 5175/2015 

 

 

Autorizat 4039/2013 

 

Maistru 

electromecanic 

auto 

Informatică 
Analist 

programator 
l. română 1,5 ani/nivel5 Acreditat 4945/2018 



2.3.1. Realizarea planului de școlarizare 

liceu – zi        Tehnician electrician electronist auto 103,57%  

                       Tehnician transporturi   103,57% 

  

liceu –seral Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații  107,14% 

 

învățământ dual Mecanic auto (lb. română) 100.00 %  

               Operator la mașini cu comandă numerică  +Tinichigiu vopsitor auto (lb. română ) 

100.00 % +97,05% 

școala profesională       Mecanic auto (lb. maghiară) 50,00% 

 

școala postliceală Analist programator 100 % 

Procent de realizare a planului de ṣcolarizare în anul şcolar 2020-2021: 94.66% 

 

2.3.2. Efective de elevi pe nivel 

Nr. 

crt. 
Clasa Diriginte Specializare 

 

Domeniul 

Liceu-zi 

1.  IX A Ancău Dorina Tehnician operator roboți industriali Electronică automatizări 

2.  IX B Hudrea Floare Tehnician electrician electronist auto Electric 

3.  X A Mihali Ileana Tehnician electrician electronist auto Electric 

4.  X B Popa Mihaela Tehnician transporturi Mecanică 

5.  XI A Ganea Ioan Tehnician electrician electronist auto Electric 

6.  XI B Nistor Adela Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

7.  XII A Țîrc Ștefania Tehnician electrician electronist auto Electric 

8.  XII B Boancă Vasile Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

Şcoala profesională 

9.  IX G Aurori Adina Mecanic auto – înv. dual Mecanică 

10.  IX H Lupaș Ioan Operator la mașini cu comandă numerică+ 

tinichigiu vopsitor auto– înv. dual 
Mecanică 

11.  IX K Jenei Elemer Mecanic auto (lb. maghiară) Mecanică 

12.  X G Moldovan Vasile Mecanic auto + Operator la mașini cu 

comandă numerică  – înv. dual 
Mecanică 

13.  X H Plaian Liana Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual Mecanică 

14.  X K Szekely Sandor Mecanic auto 

(lb. maghiară) 
Mecanică 

15.  XI G Loșonți Mircea Mecanic auto – înv. dual Mecanică 

16.  XI H Stanciu Mircea Operator la mașini cu comandă numerică+ 

tinichigiu vopsitor auto– înv. dual 
Mecanică 

17.  XI K Osvath-Boros 

Peter 

Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto 

 (lb. maghiară) 
Mecanică 

Liceu seral 
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Anul şcolar 2020 - 2021 a debutat cu un efectiv de 544 de elevi repartizaţi în cadrul a 22 de clase, liceu zi şi  

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

Evoluţia efectivelor de elevi pe parcursul sem I al anului şcolar 2020-2021: 

Nivel  Septembrie 

2020 

Octombrie 

2020  

Noiembrie  

 2020 

Decembrie  

2020 

Ianuarie 

2021 

Liceu-zi 206 205 205 205 204 

Liceu-seral 72 73 73 73 73 

Școală 

profesionala 

217 214 214 214 214 

Școala 

postliceală 

49 48 48 48 45 

Total 544 540 540 540 536 

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

începutul fiecăruia din ultimii şase ani şcolari: 

Nivel  de învăţământ 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Liceu zi şi seral 233 228 269 277 284 278 

Școala profesională 249 249 237 240 213 217 

Scoala 

postliceală/maiştri 

46 58 45 34 47 49 

Total 528 535 551 551 544 544 

 

 

 

 

 

 

 

18.  XI M 

seral 
Androne Zita 

Brigitta 

Tehnician mecanic pentru întreținere și 

reparații 

Mecanică 

19.  XII M 

seral 
Hatfaludy Agneta Tehnician electrician electronist auto 

(lb. maghiară) 
Electric 

20.  XIIIM 

seral 

Corpodean Simona Tehnician electrician electronist auto  

(lb. maghiară) 
Electric 

Şcoala postliceală 

21.  P1 Ap Fenechiu Eva Analist programator Informatică 

22.  P2 T Feștilă Rodica Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 
Transporturi 
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2.4. Resurse umane 

2.4.1.Personal didactic 

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2020-2021 

Personal 

didactic 

50 Fără grad didactic: 4 

Cu definitivat: 10 

Cu gradul didactic II: 13 

Cu gradul didactic I:  , dintre care cu doctorat: 23/1   

Personal 

didactic 

auxiliar 

10 

Personal 

nedidactic 

7 

 

Personal didactic 

Număr  

total de 

cadre 

didactice 

la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

2019-

2020 

Număr de 

norme întregi 

Număr de cadre 

didactice cu 

norma de bază 

în unitatea de 

învăţământ/ 

procent din 

număr de norme 

întregi 

Număr de 

titulari/ 

procent din 

număr de 

norme întregi 

 

Număr de cadre  

calificate/procent 

din număr de cadre 

didactice 

 

Modalitatea 

angajării pe 

post 

 

51 25 31 29 50 

Concurs: 17 

Detasare: 1 

Suplinire: 14 

Transfer: 11 

Completare 

de catedra: 0 

Asociati: 4 

Pensionari: 3 
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Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

Total cadre didactice 

existente anul școlar 

anterior 

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală 

Număr cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi 

Total cadre 

didactice în 

anul curent 

51 41 10 9 50 

 

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 

atributii de 

administrator 

patrimoniu) 

1 1  X  

Informatician 1 1  X  

Laborant 1 1  X  

Pedagog scolar 2 2  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 

curatenie 
3 3  x 

Muncitor 4 3,5  x  
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Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic): 

Posturi vacante:0 

Servicii externalizate:2 

Posturi plătite din venituri proprii:1,50 

Concursuri desfășurate pentru ocupare posturi: 2 

2.5. Baza materială 

2.5.1. Spații școlare, administrative și auxiliare 

Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: 

suprafaţa totală de teren aflat în administrarea şcolii = 6.8 ha 

 

Nr. 

crt.  

Destinaţia clădirii 

 

Forma de administrare 

1. 2 clădiri de şcoală proprie 

2. internat proprie 

3.  Etaj 2 și 3 cămin  proprie 

4. sală de sport proprie 

5. atelier  proprie 

6. service-auto proprie 

7.  spălătorie proprie 

8. cantină închiriată 

 

 

Structura bazei materiale: 

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

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

legislaţie rutieră); 

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

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

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

 14 cabinete pentru profesori/maiştri de instruire practică; 

 sală multimedia; 

 cabinet psihologic; 

 bibliotecă; 

 sală CEAC; 

 sală festivă (aproximativ 100 locuri); 

 sală de sport şi sală de fitness 

 3 terenuri de sport; 

 poligon auto; 

 parc; 

 cabinet medical; 

 internat pentru elevi (148 locuri de cazare); 

 secretariat (2 săli); 

 contabilitate (2 săli + caserie).
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2.5.2 Activitatea secretariatului 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I al anului școlar 2020-2021 

 

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

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

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

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

mobilității personalului didactic 

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

care au plata cu ora 

5.  Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic pt. anul școlar 2020/2021, 

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

și predarea la I.S.J. a fișei încadrării pentru anul școlar 2020/2021 

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

salariale 

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

8.  Intocmirea formularului L153, validarea si depunerea lui 

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

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

 

 

 

2.5.3 Activitatea financiar-contabilǎ 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I al anului școlar 2020-2021 

 

1.  Întocmirea bugetului pentru anul 2021 pe articole, alienate, sursele buget local și venituri proprii și 

înregistrarea în platforma elceb a Primăriei Cluj-Napoca.  

2.  Întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 pe surse de finanțare:buget de stat, buget local, 

venituri proprii și transmiterea acestora la Primăria Cluj-Napoca și ISJ Cluj. Depunerea situațiilor 

financiare anuale în sistemul national de raportare ForExeBug.  

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

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



13 
 

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

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

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

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

recuperarea concediilor medicale. 

5.  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.    

6.  Întocmirea situațiilor solicitate de Primăria Cluj-Napoca în cursul semestrului II: situația lunară privind 

monitorizarea cheltuielilor de personal pe venituri proprii, cereri pentru deschiderea de credite bugetare 

pentru venituri proprii, situația privind bursele, darea de seamă lunară.Întocmirea și prezentarea la 

Primăria Cluj-Napoca a documentației pentru proiectul POIM-POC “Achiziția de echipamente IT ”. 

7.   Întocmirea situațiilor solicitate de ISJ Cluj: necesarul lunar de credite pentru salarii, bursa profesională, 

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

8.  Pregătirea răspunsului pentru  raportarea la seviciul audit din cadrul Primăriei, a măsurilor de 

implementare scadente la data de 31.12.2020:au fost scadente 11 măsuri pentru fiecare s-au întocmit 

documente justificative și a fost prezentat  modul de implementare. 

9.  Pregătirea dosarelor pentru cele 2 misiuni de audit de la ISJ Cluj pe bugetul de stat, respectiv “Plata 

examenelor și concursurilor naționale Naționale” și a doua misiune „Acordarea tranșei  din  luna  

noiembrie  2020  din   diferențele  salariale  cuvenite  personalului  conform  Legii   85/2016” .    

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

Ȋn sem I al anului şcolar 2020-2021, de la bugetul de stat au fost achitate  potrivit programelor de 

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

Nr. 

crt.  

Tip abonamente/burse Număr 

abonamente/burse 

Suma plătită 

/cuantum (în lei) 

Sursa de 

finanţare 

1 Abonamente elevi 

navetiști 

60 18.687 Buget de stat 

2 Abonamente  cadre 

didactice 

3 770 Buget local 

3 Banii de liceu 3 2.880 Buget de stat 

4 Bursa profesională 215 131.879 Buget de stat 

5 Bursa elevi din R. 

Moldova 

6 8.646 Buget de stat 

6 Burse sociale 79 36.103 Buget local 
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7 Burse de merit 30 13.530 Buget local 

8 Burse de studiu 7 2.890 Buget local 

 
 

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei 

materiale (sem. I, an şcolar 2020-2021) 

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

planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:  

 Reparații curente în valoare de 286.023 lei:înlocuit gresie și faianță baie sevice auto, 

tencuieli noi pereți subțiri, zugrăveli lavabile interioare, refacere hidroizolație service 

auto, zugrăveli lavabile exterioare la fațadă Clădirea A, hidroizolație clădirea A. 

 Au fost achiziționate  următoarele echipamente IT pentru începerea anului școlar 

2020-2021:165 tablete Lenovo, 11 laptop-uri Asus, 43 camere Web Genius toate în 

valoare de 148.043 lei;  pe parcursul semestrului  I au mai fost achiziționate 43 

microfoane în valoare de 6.396 lei, 43 buc trepied foto telescopic în valoare de 7.163 

lei, 10 routere în valoare de 3.000 lei. În urma rectificării bugetare au fost 

achiziționate în luna decembrie 4 laptop-uri Weigo, 6 tablete grafice Wacom, 1 

videoproiector toate acestea având o valoare de 16.820 lei. Valoarea totală a 

echipamentelor IT achziționate este de 181.422 lei. 

 Au fost achiziționate pentru căminul de elevi 70 de saltele în valoare totală 16.576 

lei, 40 perne, 40 pilote, 40 set-uri lenjerie de pat acestea având o valoare de 6.280 lei.  

 S-au achiziționat dezinfectanți în valoare de 14.198 lei acesția reprezentând: gel 

dezinfectant de mâini, soluție dezinfectană pentru mâini, dezinfectanți de pardoseli, 

dezinfectanți de suprafețe, săpun lichid antibacterian. 

De la venituri proprii: 

 Montarea unui sistem de pardosire epoxidică antiderapantă la exteriorul atelierului 

instituției de învățământ, lucrare în valoare de 10.020 lei 

 S-au achiziționat 3 routere în valoare de 750 lei.  

 La bibliotecă s-au achiziționat manuale: Sisteme de automatizare, Măsurări 

electronice, Electrotehnică, Sisteme de reglare automata toate în valoare de 511 lei 

La școala de șoferi  

 S-au achiziționat carburanți în valoare de 6.250 lei, asigurări auto în valoare de 823 

lei,  ITP pentru motocicletă, remorcă, autoturism în valoare de 550 lei,  piese  130 lei.  
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Total încăsări venituri proprii: sem I, 2020-2021. Se va preciza sursa (închirieri, sponsorizări, 

cazări – cu realizarea unui tabel simplu, centralizator) 

Nr. 

crt. 

Încasări venituri proprii Valoare  (lei) 

1 Venituri din concesiuni și închirieri 33.041 

2 Venituri din fond cămin 3.740 

3 Venituri din acte studii 750 

4 Venituri din regii cămin 4.810 

5 Școlarizare școala de șoferi 10.010 

6 Sponsorizare școala de șoferi 11.000 

 

Licitaţii organizate pentru închiriere spaţii temporar disponibile, pe timpi fracţionari, în 

conformitate cu HCL 500/2013 (data, cầștigători, suma) 

-În data de 03.09.2020 a fost organizată licitație publică pentru închirierea  sălii de sport în timp fracționat,  

în conformitate cu HCL 500/2013; 

-În urma licitației, pentru orele temporar disponibile la sala de sport au fost încheiate 2 contracte de 

închiriere atribuite celor 2 câștigători: 

-Asociația Club Sporiv-UBT - suma de 51 lei/oră, contract nr.1916/17.09.2020 

-CS Fotbal- Tenis Răzvan -suma de 51 lei/oră, contract nr.1917/17.09.2021. 

 Contractele au fost încheiate pe durata de 1 an cu posibilitate de prelungire pe încă un an  cu acordul  

prealabil al Consiliului de Administrație, conform HCL 500/2013. 

În data de 15 decembrie 2020 a fost organizată licitație publică pentru închirierea în timp fracționat  a unei 

suprafețe a atelierului și  subsolului sălii de sport, în scopul desfășurării de activități de producție: câștigător- 

SC Mobland SRL Cluj-Napoca, valoarea chiriei este de 2.515 lei/lună. A fost încheiat contractul  de 

închiriere nr.2966/30.12.2020 pe durata de un an  cu posibilitate de prelungire pe încă un an  cu acordul  

prealabil al Consiliului de Administrație, conform HCL 500/2013. 

2.5.4. Activitatea compartimentului administrativ 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I al anului școlar 2020-2021 

 

1.  În vederea începerii anului școlar și în contextul prevenirii infectării cu Covid 19 s-a întocmit Planul cadru 

de curățenie și dezinfecție nr.1771/10.09.2020 (aprobat în Consiliul de administrație din data de 

10.09.2020).  

2.  Aprovizionarea cu materiale de curățenie -săpun lichid cu dezinfectant, dezinfectant de mâini , detergent 
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cu dezinfectant pentru suprafețe și pardoseli ( cu efect virucid ), clor, măști și mănuși de unică folosință . 

3.  În sălile de clase s-au poziționat băncile , la distanță de  2m  între persoane (față , spate, lateral ) . 

S-au montat aparate pentru soluții cu dezinfectant pentru maini. 

4.  Conform Planului cadru , s-a efectuat măturarea tuturor pardoselilor din sălile de clase, s-au evacuate 

deșeurile, s-au șters (interior și exterior ) catedrele și băncile apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru 

dezinfecție suprafețe. La final s-au spălat și dezinfectat pardoselile cu soluție dezinfectantă pentru 

pardoseli ( conform instrucțiunilor de utilizare ), s-au încărcat aparatele pentru dezinfectant de mâini cu 

soluție virucidă. 

5.  Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din sala  profesorală, s-au evacuat deșeurile, s-au 

șters (interior și exterior) suprafețele de mobilă apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție 

suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție dezinfectantă ( conform instrucțiunilor 

de utilizare ), s-a încărcat aparatul pentru dezinfectant mâini cu soluție virucidă. 

6.  Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din sălile de baie ( din școli ,internat școlar,sala 

de sport) s-au evacuat deșeurile, s-au șters obiectele sanitare apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru 

dezinfecție suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție dezinfectantă ( conform 

instrucțiunilor de utilizare ), s-au încărcat aparatatele cu săpun lichid cu dezinfectant. 

7.  Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din atelierul școală, s-au evacuat deșeurile, s-au 

șters obiectele sanitare apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție suprafețele. La final s-a spălat și 

dezinfectat pardoseala cu soluție dezinfectantă ( conform instrucțiunilor de utilizare ), s-a încărcat aparatul 

cu săpun lichid cu dezinfectant, s-au încărcat aparatele cu dezinfectant pentru mâini. 

8.  Conform Planului cadru , s-a efectuat măturarea tuturor pardoselilor din camerele din internatul școlar, s-

au evacuat deșeurile, s-au șters (interior și exterior ) mesele din camere, apoi s-a dezinfectat cu soluție 

pentru dezinfecție suprafețe. La final s-au spălat și dezinfectat pardoselile cu soluție dezinfectantă pentru 

pardoseli ( conform instrucțiunilor de utilizare), s-au încărcat aparatele pentru dezinfectant de mâini cu 

soluție virucidă. 

9.  S-au verificat prize, s-au schimbat becuri, tuburi fluorescente în săli de clase, în ateliere, în camera din  

internatul școlar, în băi, pe coridoare. 

10.  După fiecare oră de curs (in perioada în care prezența elevilor la cursuri s-a desfășurat în sistem hibrid.) în 

toate sălile de curs, s-a efectuat dezinfecția catedrei, băncilor, mânerelor de la ușile sălilor de clase, 

mânerele geamurilor.) Băile din toate clădirile (clădirea A și B, sala de sport, ateliere, internat, cabinet 

medical ) s-au dezinfectat după fiecare pauză . 

11.  La finalul fiecărei zi de curs, s-au dezinfectat mânerele geamurilor sălii ,  a pervazelor, mânerele ușilor. 

Catedrele și băncile  s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final ,s-au spălat 

pardoselile cu detergent cu dezinfectant pentru  pardoseli ( cu efect virucid ). 

12.  S-a achiziționat prin Sistemul Electronic de Achiziții în internatul școlar un număr de 70 buc de saltele, 40 

seturi de lenjerii pentru pat, 40 buc perne antialergice și 40 buc pilote matlasate și 2 buc cuptoare cu 

microunde. S-au făcut dosarele achizițiilor.   

13.  Pentru buna desfăsurare a orelor de curs în sistem online, s-au achiziționat, prin SICAP,43 buc de 

microfoane, 43 buc camera web, 43 buc trepiede pentru microfoane,6 buc tablete grafice, toate fiind 

amplasate în sălile de curs. 
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14.  S-au achiziționat  15 buc laptop-uri ,9 tablete Lenovo M10 pentru profesori, 156 buc tablete Lenovo M8 

pentru elevi. 

15.  S-a aprovizionat magazia de materiale a școlii cu articole de papetărie,tipizate școlare, materiale pentru 

instalația electrică și sanitară din școală. 

16.  S-a asigurat transmiterea  orelor de pregătire practică pentru elevii înscriși la școala de șoferi , pe 

platforma ARR. S-au încheiat adeverințe și fișe de școlarizare . 

17.  S-a întreținut curățenia din incinta școlii , zilnic, prin măturarea curții interioare și aleile. 

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 2020-2021, toti elevii de la liceu şi şcaola 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) iar cei care nu au dispus de un dispozitiv 

pentru desfășurarea orelor on line(laptop, tabletă) au primit în custodie un astfel de dispozitiv. 

  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 2020, s-au organizat pregătiri suplimentare pentru pregătirea 

examenului de bacalaureat (atât pentru elevii claselor a XII-a). 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, planuri de 

îmbunătăţire a rezultatelor şcolare, analize şi planuri de îmbunătăţire a rezultatelor la bacalaureat, 

orare de pregătire avizate de director, registre de procese-verbale ale CP, CA şi ale Lectoratului cu 

părinţii pe şcoală, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase). 

 Profesorii  folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica 

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

de care dispun. S-au utilizat strategii de lucru diferenţiate, în funcţie de nevoile diferite ale elevilor. 

Existǎ cadre didactice care monitorizează temele elevilor, verifică sistematic caietele şi portofoliile 

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

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

 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu părinţii, cu 

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

ale întâlnirilor cu părinţii, fişele de autoevaluare şi rapoartele cadrelor didactice, registrul de procese 

verbale al CP şi CA, rapoarte de evaluare externă, procese-verbale ale Consiliului Elevilor).  

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

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

îmbunătăţirea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare. (rapoarte ale responsabililor de proiecte, ale 

coordonatorului de proiecte şi programe eductive, planificarea anuală a proiectelor şi activităţilor 

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

cu produse ale elevilor, registrul de procese-vebale al Lectoratului cu părinţii pe şcoală, al CP şi CA, 

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). 

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 unele discipline notele au 

fost trecute în catalog doar la sfârșitul semestrului. 

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

iniţială slabă şi un bagaj redus de cunoştinţe teoretice al elevilor, lipsa lecturii particulare şi a 

competenţelor de înţelegere a textului, deficienṭe ȋn comunicare, calcul ṣi scriere (rapoarte de analiză şi 

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

CEAC, planuri de îmbunătăţire, procese verbale ale comisiilor metodice, ale CP şi CA). 

 Motivarea elevilor pentru învaţare şi dezvoltare personală (Rezultatele şcolare ale unor elevi) 

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

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

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

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

catedre, numărul de ore de curs ţinut în service-ul auto al şcolii, rapoarte ale responsabilului cu 

formarea continuă privind impactul implementării cursurilor şi programelor de formare continuă urmate 

de cadrele didactice). 

 Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, în monitorizarea progresului elevilor şi în urmărirea frecvenţei 

acestora la şcoală şi la programele de învăţare remedială sau de pregătire a examenului de bacalaureat si 

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

străinătate, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, 

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). 

 

3.1.1. Oferta curriculară 

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

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

 Clasa a IX-a-tehnician operatot roboți industriali, ” Elemente de mecanică prin   aplicații 

practice”- Ganea Ioan 

 Clasa a XII-a-tehnician operator tehnică de calcul – ”Circuite electronice pentru 

măsurarea mărimilor neelectrice”-Boancă Vasile 

 Clasa a XII-a-tehnician electrician electronist auto- ”Aplicații practice de diagnoză auto”- 

Feștilă Rodica 

Alte activităţi ale comisiei pentru curriculum: 

 Prezentarea spre aprobare catre ISJ Cluj  a ofertei curriculare a școlii pe anul școlar 2020-2021; 

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

scolii profesionale și liceu. 

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

 

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

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

diriginţi la sfârşitul semestrului I.
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Clasa Nivel 

Total elevi la 

inceputul 

anului 2019 - 

2020 

Numărul de 

elevi la 

sfîrșitul 

semestrului 

I 

Total 

elevi 

corigenți 

Numărul 

elevilor 

corigenți 

la 1 

disciplină 

Numărul 

elevilor 

corigenți la 

2 discipline 

Numărul 

elevilor 

corigenți la 

mai mult de 

2 discipline 

Număr elevi 

cu situația 

neîncheiată 

Număr 

elevi 

promovați 

Procent de 

promovabilitate 

IX A LICEU ZI 29 29 0 0 0 0 0 29 100% 

IX B LICEU ZI 29 29 0 0 0 0 0 29 100% 

X A LICEU ZI 28 28 0 0 0 0 1 27 96,42% 

X B LICEU ZI 25 25 5 3 2 0 0 20 80,00% 

XI A LICEU ZI 23 22 0 0 0 0 0 22 100% 

XI B LICEU ZI 27 26 5 4 0 1 0 21 80,76% 

XII A LICEU ZI 26 26 2 2 0 0 0 24 92,30% 

XII B LICEU ZI 19 19 0 0 0 0 0 19 100,00% 

XI M LICEU SERAL 30 30 0 0 0 0 0 0 - 

XII M LICEU SERAL 22 22 0 0 0 0 14 8 36,36% 

XIII M LICEU SERAL 21 21 0 0 0 0 9 12 57,14% 

IX G PROFESIONAL 33 33 4 4 0 0 4 25 75,75% 

IX H PROFESIONAL 33 32 0 0 0 0 6 26 81,25% 

IX K PROFESIONAL 14 14 0 0 0 0 1 13 92,85% 

X G PROFESIONAL 31 30 0 0 0 0 2 28 93,33% 

X H PROFESIONAL 22 22 0 0 0 0 0 22 100% 

X K PROFESIONAL 17 17 0 0 0 0 10 7 41,17% 

XI G PROFESIONAL 21 21 0 0 0 0 3 18 85,71 % 

XI H PROFESIONAL 27 26 0 0 0 0 7 19 73,07% 

XI K PROFESIONAL 19 19 0 0 0 0 8 11 57,89% 

P1 POSTLICEAL 28 22 0 0 0 0 1 21 95,45% 

P2 POSTILCEAL 21 21 0 0 0 0 1 20 95,23% 

Total pe şcoală 544 534 16 13 2 1 67 421 83.53% 
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Rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului I şcolar 2020-2021 

Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2020 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului I 

Nr. elevi cu 

situația 

neînchiată sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a A 29   
 

  
 

29  29 100% 

Clasa a IX-a B 29   
 

  
 

29  29 100% 

clasa a IX-a 58     58  58 100% 

Clasa a X-a A 28     28 1 27 96,42% 

Clasa a X-a B 25     25 5 20 80,00% 

clasa a X-a  53     53 7 46 86,79% 

Clasa a XI-a A 23   1  22  22 100% 

Clasa a XI-a B 27  1   26 5 21 80,76% 

clasa a XI-a 50     48 5 43 89,58% 

Clasa a XII-a A 26     26 2 24 92,30% 

Clasa a XII-a B 19     19  19 100.00% 

clasa a XII-a 45     48 2 46 95,83% 

 
      

    

TOTAL Liceu 206 0 1 1 0 204 13 191 93,62% 

 

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

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

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2020 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului I 

Nr. elevi cu 

situația 

neînchiată sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a G 33     33 8 25 75,75% 

Clasa a IX-a H 33  1   32 6 26 81,25% 

Clasa a IX-a K 14     14 1 13 92.85% 

clasa a IX-a 80 0 1 0 0 79 15 64 81,01% 

Clasa a X-a G 31    1 30 2 28 93,33% 

Clasa a X-a H 22     22 0 22 100% 

Clasa a X-a K 17     17 10 7 41,17% 

clasa a X-a  70 0 0 0 1 69 12 57 82,60% 

Clasa a XI-a G 21     21 3 18 85,71% 

Clasa a XI-a H 27    1 26 7 19 73.07% 

Clasa a XI-a K 19     19 8 11 57,89% 

clasa a XI-a 67 0 0 0 1 66 18 48 72,72% 

 
      

    

TOTAL 

Profesională 
217 0 1 0 2 214 

45 169 
78,97% 
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Școala profesională : comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. semestrului - nr. elevi promovați 
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Statistici promovabilitate – Liceu seral 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2020 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului I 

Nr. elevi cu 

situația 

neînchiată sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

Clasa a XII-a M 22     22 14 8 36,36% 

Clasa a XII-a 22 0 0 0 0 22 14 8 36,36% 

Clasa a XIII-a M 21     21 9 12 57,14% 

Clasa a XIII-a 43 0 0 0 0 43 9 12 57,14% 

 
      

    

TOTAL Liceu 

Seral 
43 0 0 0 0 43 23 20 46,51% 

 

Clasa XI-a M seral (31 elevi) încep cursurile din semestrul 2 (08 februarie) 
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Liceu – seral : comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. semestrului - nr. elevi promovați 
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2020 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. 

semestrului 

I 

Nr. elevi 

cu situația 

neînchiată 

sau 

corigenți 

Nr. elevi 

promovați 

existenți la sf. 

semestrului I  

Procent 

promovabilitate    

P 1 AP 28   
 

1 5 22 1 21 95.45% 

P 2 AP 21   
 

  21 1 20        95,23% 

P AP 49 
  

1 5 43 2 41 95.34% 

 
         

TOTAL Școală 
Postliceală 

49 
  

1 5 43 2 41 95.34% 
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Clasa Nivel 

Elevi cu media 

la purtare între 

7 - 9 

Elevi cu 

media la 

purtare < 7  

Elevi cu 

media la 

purtare 10  

Numărul elevilor 

sancționați 

disciplinar 

Medii semestriale-

promovați între 

500 – 
699 

700 – 
899 

900 – 10 

IX A LICEU ZI 0 0 29 0 0 24 5 

IX B LICEU ZI 1 0 28 0 0 29 0 

X A LICEU ZI 0 0 28 0 0 27 0 

X B LICEU ZI 6 0 19 0 1 17 2 

XI A LICEU ZI 4 1 17 0 2 19 1 

XI B LICEU ZI 11 0 15 0 0 20 1 

XII A LICEU ZI 3 1 22 0 1 21 2 

XII B LICEU ZI 2 0 17 0 1 13 5 

XII M LICEU SERAL 8 1 13 1 1 6 1 

XIII M LICEU SERAL 10 3 8 0 4 7 0 

IX G PROFESIONAL 27 3 3 0 2 23 0 

IX H PROFESIONAL 7 7 18 0 6 17 0 

IX K PROFESIONAL 5 4 5 0 3 6 3 

X G PROFESIONAL 0 2 28 0 1 24 3 

X H PROFESIONAL 3 4 15 0 3 18 1 

X K PROFESIONAL 3 8 6 0 1 4 2 

XI G PROFESIONAL 7 0 14 0 3 15 0 

XI H PROFESIONAL 6 14 6 0 9 9 0 

XI K PROFESIONAL 1 8 10 0 2 8 1 

P1 POSTLICEAL 1 0 21 0 5 6 11 

P2 POSTILCEAL 2 2 17 0 0 2 18 

Total pe şcoală 107 58 339 1 45 315 56 
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Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor 

de şcoală postliceală 

Raport Atestate certificări profesionale nivel 5 

Nivel calificare 
Denumire 

calificare 

Nr. 

elevi la 

început 

de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi 

2020-2021 

Atestat 

profesional 

NIVEL 5- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 5 -

admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 

2020-2021 

Procent 

promovare 

prin 

raportare la 

numărul de 

elevi înscrişi 

la atestat 

2020-2021 

NIVEL 5 

Tehnician 

transporturi 

auto interne 

și 

internaționale 

21 20 20 20 100% 

 

 

100 % 
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3.1.3. Frecvența elevilor 

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

prof. ing. Ioan GANEA 

Situația absențelor pe sem. I, an școlar 2020-2021 

Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de an 

scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

Nivel liceal 

9 A 29 179 6,17 414 14,28 

9 B 29 178 6,14 344 11,86 

10 A 28 124 4,43 463 16,54 

10 B 25 257 10,28 562 22,48 

11 A 23 491 21,35 812 35,30 

11 B 26 670 25,77 1045 40,19 

12 A 26 240 9,23 801 30,81 

12 B 19 97 5,11 376 19,79 

11 M  seral 29 0 

12 M  seral 22 680 30,91 2202 100,09 

13 M seral 21 1422 67,71 1802 85,81 

9 G 33 808 24,48 1514 45,88 

9 H 32 780 24,38 1327 41,47 

 9 K 14 363 25,93 594 42,43 

10 G 31 502 16,19 812 26,19 

10 H 22 494 22,45 671 30,50 

10 K 17 796 46,82 1044 61,41 

11 G 21 417 19,86 720 34,29 

11 H 26 1490 57,31 1763 67,81 

 11 K 19 1123 59,11 2148 113,05 

 P I postlic. 28 415 14,82 843 30,11 

P II postlic. 21 224 10,67 280 13,33 
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Clasamentul claselor după numărul total de absențe/elev pe sem. I, an școlar 2020-2021 

 

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

scolar 
Total absente Total absente/elev 

1 9 B 29 344 11,86 

2 P II postlic 21 280 13,33 

3 9 A 29 414 14,28 

4 10 A 28 463 16,54 

5 12 B 19 376 19,79 

6 10 B 25 562 22,48 

7 10 G 31 812 26,19 

8  P I postlic. 28 843 30,11 

9 10 H 22 671 30,50 

10 12 A 26 801 30,81 

11 11 G 21 720 34,29 

12 11 A 23 812 35,30 

13 11 B 26 1045 40,19 

14 9 H 32 1327 41,47 

15  9 K 14 594 42,43 

16 9 G 33 1514 45,88 

17 10 K 17 1044 61,41 

18 11 H 26 1763 67,81 

19 13 M seral 21 1802 85,81 

20 12 M  seral 22 2202 100,09 

21  11 K 19 2148 113,05 

Total 541 20537 37,96 
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Clasele cu cele mai puține absențe/elev pe sem. I, an școlar 2020-2021 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi la 

inceput de 

an scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 9 B 29 178 6,14 344 11,86 

2 P II 

postlic. 
21 224 10,67 280 13,33 

3 9 A 29 179 6,17 414 14,28 

 

 

Clasele cu cele mai multe absențe/elev  pe sem. I, an școlar 2020-2021 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi 

la inceput 

de an 

scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 10 K 19 1123 59,11 2148 113,05 

2 12 M seral 22 680 30,91 2202 100,09 

3 13 M seral 21 1422 67,71 1802 85,81 

 

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

2020-2021 

 

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

scolar 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

1 10 A 28 124 4,43 

2 12 B 19 97 5,11 

3 9 B 29 178 6,14 

4 9 A 29 179 6,17 

5 12 A 26 240 9,23 

6 10 B 25 257 10,28 

7 P II postlic. 21 224 10,67 

8 P I postlic. 28 415 14,82 

9 10 G 31 502 16,19 

10 11 G 21 417 19,86 
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11 11 A 23 491 21,35 

12 10 H 22 494 22,45 

13 9 H 32 780 24,38 

14 9 G 33 808 24,48 

15 11 B 26 670 25,77 

16 9 K 14 363 25,93 

17 12 M  seral 22 680 30,91 

18 10 K 17 796 46,82 

19 11 H 26 1490 57,31 

20 11 K 19 1123 59,11 

21 13 M seral 21 1422 67,71 

Total 541 11750 21,72 

 

Clasele cu cele mai puține absențe nemotivate/elev pe sem. I, an școlar 2020 - 2021 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi 

la inceput 

de an 

scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 10 A 28 124 4,43 463 16,54 

2 12 B 19 97 5,11 376 19,79 

3 9 B 29 178 6,14 344 11,86 

 

 

 

Clasele cu cele mai multe absențe/elev  pe sem. I, an școlar 2020 - 2021 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. elevi 

la inceput 

de an 

scolar 

Absente  

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 13 M seral 21 1422 67,71 1802 85,81 

2  11 K 19 1123 59,11 2148 113,05 

3 11 H 26 1490 57,31 1763 67,81 

 



36 
 

 

Raport comparativ după numărul total de absențe pe sem. I din anii școlari 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 

AN 

ȘCOLAR 

ABSENȚE 

TOTAL 

ABSENȚE 

TOTAL/ELEV 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE/ELEV 2020 - 2021 20537 37,96 11750 21,72 

2019-2020 31261 57,57 13026 21,80 

2018-2019 37279 67,78 15907 28,92 

2017-2018 27327 55,31 12803 25,91 

2016-2017 25996 52.62 11303 22.2 

2015-2016 19851 39 7568 14.86 

2014-2015 25121 51.16 9897 20.16 

 

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

școlar responsabil comisie, prof. Osvath Boros Peter 

Consideraţii privind aplicarea Regulamentului comisiei la nivelul şcolii 

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

în unitate. 

Consideraţii privind aspectul preventiv al activităţii comisiei  

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

 

Tabel centralizator pentru sem. I / anul şcolar 2020-2021 

Nr. crt.  Nume şi 

prenum

e elev 

sancţion

at de 

către 

comisie 

Cla

sa 

Categorie act 

de violenţă 

(conform 

anexei) 

Tipul de 

violenţă 

(conform 

anexei) 

Data 

întrunirii 

comisiei 

Sem I / Sem 

II (se va 

preciza 

semestrul) 

Sancţiunea 

propusă 

Observaţ

ii 

1. Kiss Tibi 

Istvan 

11

K 

Comportament 

neadecvat 

 19.10.2020. I. Observație 

individuală 

4p. 

 

Situaţie comparativă faţă de semestrul I al anului şcolar anterior 

 

Activităţi 2019-2020 

sem. I 

2020-2021 

sem. I 

Numărul de intâlniri ale comisiei de disciplină 8 1 

Elevi aduşi in fata comisiei din care  35 1 



37 
 

                        - pentru comportament neadecvat 28 1 

                       - pentru violenţe verbale şi fizice 7 0 

                       - pentru absenţe nemotivate 0 0 

Total elevi adusi in fata comisiei 35 1 

 

3.1.5 Situații speciale (abandon, exmatriculări) 

 

Listă nominală elevi exmatriculaţi ȋn anul şcolar 2020-2021: 

 Cîmpean  Ionel-Alex – clasa a XI-a A , exmatriculat conform  aprobării Consiliului profesoral din  

12.01.2021 

 Kadar Erwin-clasa P I Ap- exmatriculat conform  aprobării Consiliului profesoral din  11.02.2021 

Listă nominală elevi retraşi ȋn anul şcolar 2020-2021: 

Vlase Marian-cls a XI –a H retas conform aprobării cererii nr.  2063 / 22.09.2020 (plecat cu familia 

în străinătate) 

Godiac Ionuţ-cls a X-a G,  retas conform aprobării cererii nr.  2306 / 09.10.2020 (plecat cu familia 

în străinătate) 

Buduşan Alexandrina–P 1A retras conform aprobării cererii nr.  2336 / 14.10.2020 

Moț Petre-Iulian-clasa P I ap, retas conform aprobării cererii nr.  109 / 26.01.2021 

Cîmpean Adrian-clasa P I ap, retas conform aprobării cererii nr.  111 / 26.01.2021 

Filip Ovidiu-clasa P I ap, retas conform aprobării cererii nr.  110 / 26.01.2021 

Gligor Adela-clasa P I Ap- retras retas conform aprobării cererii nr.  491 / 11.02.2021 
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3.2 Managementul performanței 

Rezultate ale elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 

 

3.3 Managementul carierei 

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

Activităṭi ale comisiei / responsabilului cu formarea continua: 

Prelucrarea Metodologiei de perfecţionare prin grade didactice 

Informări cu privire la programul de perfecţionare periodică la 5 ani şi înscrierea cadrelor didactice la cursuri 

Afişarea informaţiilor la Panoul formare continuă 

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

programele de formare 

Întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiei 

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

Realizarea unui acord de parteneriat  între CTTT şi CCD  

Realizarea unei situaţii pentru ISJCJ, referitoare la nr. de credite obţinute de  fiecare cadru didactic în cincinalul în care se află  

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

 

Cursuri de formare ale cadrelor didactice: 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Nume şi 

prenume 

cadru 

didactic 

Numele 

cursului/ 

programului 

de formare 

Tipul 

perfecţionării, 

specializării, 

activităţii susţinute 

Organizator Perioada 
Seria si numarul 

certificatului 

 

Nr.credite  

profesionale 

transferabile 

 

Nr. ore 

Nota obţinută/ 

Calificativ 

 

 

Obs. 

1.  Țîrc Ștefania 

„Profesor în 

online” 

 

Program de formare 

Federaţia Sindicatelor 

Libere Din Învăţământ 
30.09-16.11.2020 

Nr. 

748/PO53_2504/10.1

2.2020 

16 64 - - 
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continuă 

2.  Tesa Laura 

„Profesor în 

online” 

 

Program  de formare 

continua 

Federatia Sindicatelor 

Libere din invatamant, 

 

10.09-16.10.2020, 

seria IA, grupa  

FSLI/25/PO/2020. 

 

Nr. 

598/PO25_623/29.10.

2020 

 

16 64   

3.  Plaian Liana Webinar 

tematic”Instru

ire 

eficientă în 

mecanică 

 

Perfecționare 

 

S.C. 

Festo 

S.R.L. 

Bucuresti 

 

08.12.2020 40/17.01.2021 - 8   

4.   Cretu 

Gabriel 

Mircea 

mecanică 

Webinar 

tematic”Instru

ire 

eficientă în 

mecanică 

 

Perfecționare 

S.C. 

S.C. 

Festo 

S.R.L. 

Bucuresti 

 

08.12.2020 40/17.02.2020 - 8   

5.  |Botar 

Katalin 
Tehnici 

inovative în 

educație 

Program  de formare 

continua 
ARCI 

04.02 –  

18. 03 

2019 

Seria AD 

Nr. 001058 

12 50   

6.  Androne 

Brigitta 
Webinar 

Adservio 

  August 2020      

7.  Popa 

Mihaela 

„Aplicații 

online pentru 

lecțiile de 

dirigenție”,  

Formare CCD ȘI ISJ 06.10.2020 

Adev nr. 

507/67 

din 

06.10.2020 

- 2   
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8.  Popa 

Mihaela 

Exemple de 

bune practici 

in evaluare la 

chimie”,  

 

Formare CCD ȘI ISJ 19.11.2021 

Adev. nr. 

591/1/19.11.2020 

 

- 4   

9.  Popa 

Mihaela 

„Cum facem 

#EducațieAltf

el în Online”,  

Formare Relmagine Education 22.10.2020 Certificat - 3   

10.  Fenechiu Eva 
ÎNVAȚĂ să 

predai 

asincron 

curs in format 

elearning 

Centru  De Educatie 

Digitala Edumagic 

Solutions  

Ianuarie Februarie 

2021 

EDU 2020 

1107/05.02.2021 
 12   

11.  Fenechiu Eva 
Creează și 

planifică lecții 

interactive 

curs in format 

elearning 

Centru  De Educatie 

Digitala Edumagic 

Solutions 

Ianuarie Februarie 

2021 

EDU 2020 

1107/05.02.2021 
 13   

12.  Fenechiu Eva 

Evalueaza 

elevii eficient  

curs in format 

elearning 

Centru  De Educatie 

Digitala Edumagic 

Solutions 

Ianuarie Februarie 

2021 

EDU 2020 

1166/05.02.2021 
 12   

13.  Fenechiu Eva Excelență în 

cariera de 

dascăl 

 

curs in format 

elearning 

Scsellification.Org, 

4education 
Decembrie 2020 

EXCL 

3973/4.12.2020 
 3    

14.  Fenechiu Eva Cum să 

folosești table 

interactive 

 

curs in format 

elearning 

Scsellification.Org, 

4education 

NOIEMBRIE 

20202 

CCSOL 

339/24.11.2020 
 3    

15.  Fenechiu Eva  Secretele 

Google meet  

 

curs in format 

elearning 

Scsellification.Org, 

4education 

NOIEMBRIE 

20202 
SGM 44/29.11.2020  3    

16.  Fenechiu Eva Creează ți fișe 

de fișe de 
curs in format Scsellification.Org, OCTOMBRIE CCFLU 

 3   
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lucru digitale  

 

elearning 4education 2020 349/30.10.2020 

17.  Fenechiu Eva Captiveaza-ti 

elevii in 

Online mai 

nceva ca in 

clasa ! 

curs in format 

elearning 

Scsellification.Org, 

4education 

Decembrie -

ianuarie2021 
VAC 480/11.1.2021  18    

18.  Fenechiu Eva The Art Of 

Accurate 

Paraphrasing 

A Step By 

Step Process  

 

Us Embassy Chisinau & 

Ion Creanga State 

Pedagogical Univeristy 

Chisinaun  

IAN 2021 CPDWJ27012021119  4   

19.  Fenechiu Eva Advancing 

Learners’ 

Intercultural 

Understanding  

 

Us Embassy Chisinau & 

Ion Creanga State 

Pedagogical Univeristy 

Chisinaun  

IAN 2021 CPDWJ27012021119  120   

20.  Beldean 

Diana 
Profesor in 

Online 

Program De Formare Digital Nation Oct 2020 - 16 64 Foarte bine 

Nu am 

primit 

certificatu

l/atestatul 

21.  Hoaghia 

Aanamaria „Profesor in 

Online“ 

Dobandirea De 

Competente 

Tic/Digitale 

Federatia Sindicatelor 

Libere Din Invatamant 
10.09-15.10-2020 

Nr.598/PO24_598/29.

10.2020 
16 64 Promovat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

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

Nr. 

Crt. 

Sesiunea de comunicări, 

conferinţa, simpozionul 

Nivel (local, 

judeţean, naţional, 

internaţional) 

Participant cu 

lucrare/articol 

sau 

Audient 

Titlul articolului/lucrării Autor sau 

coautor 

Publicaţie cu ISSN/ISBN 

(titlu volum, CD, revistă) 

1.  Dezvoltarea personală a 

copilului-rezultat al unui 

demers didactic creativ, ediția 

a XIII-a. 

național Cu lucrare Creativitate, imaginație și evoluție Autor 

Țîrc Ștefania 

 

2.  
Simpozion Auxiliare 

Curriculare  

Interjudetean  Lucrare  Using Music And Songs Through 

English Classes 

Autor  

Fenechiu Eva 

 

3.  

Conferinta 

National Audient 

Pădurean Bianca 

   

4.  

Conferinta 

National Audient 

Pădurean Bianca 

   

 

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.  Autor 

Szekely Katalin 

Poezii pentru copii 

 

 

Revistele pentru copii: Szivárvány,  Napsugár 
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2.  Autor 

Szekely Katalin 
Poezii 

 Revistele literare: Helikon,  Látó 

3.  Autor- 

Tesa Laura 
Broșura 

Brosura: “ La Transylvanie à travers les yeux des jeunes européens”  

4.  Traducator 

dr. Eszenyei 

Farkas-Gábor 

Manual 

Történelem a VIII.osztály számára – Manual de istorie pentru clasa a VIII-a 

Editura CD Press 

5.  autor  

Nistor Adela 

Articol-Întâlnire   virtuală   de proiect 

Erasmus 

Făclia-8 februarie 2021 

6.  Autor 

Fenechiu Eva 

Solutii  pentru experienta placuta si 

relaxanta in cadrul orelor de limba 

engleza  

Revista Profesor in Romania   ISSN 2734-6943 

7.  Autor 

Fenechiu Eva 
Eficienta cursurilor ERASMUS + Revista Profesor in Romania ISSN 2734-6943 

8.  Autor 

Fenechiu Eva 

Un curs despre mituri , legende si 

povestiri britanice  
Revista Profesor in Romania ISSN 2734-6943 



 

3.3.2 Perfecționarea prin grade didactice 

 

Nr. 

Crt. 

 

Nume şi prenume cadru 

didactic 

Gradul didactic 

pentru care s-a 

înscris 

 

Sesiunea 

Susţinere lucrări 

pentru gradul 

didactic I (data şi 

titlul lucrării) 

1.  Tesa Laura I 2022 “Enseigner le 

patrimoine en classe 

de FLE” 

2.  Botar Katalin II 2023  

3.  Androne Brigitta I 2022-2024  

4.  Beldean Diana II 2023  

5.  Pădurean Bianca 
I 

2021-2023 Colocviu admitere-

1.02.2021 

6.  Ganea Ioan I 2024  

 

3.3.4.Activitate de mentorat 

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

Plaian Liana 12 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Ancău Dorina Marcela 12 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Crețu Gabriel Mircea 13 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Boancă Vasile 13 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

 

3.4 Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate 

3.4.1 Activități educative extrașcolare și extracurriculare – coordonator proiecte şi programe 

educative, şcolare şi extraşcolare, prof. Corpodean Simona-Monica 

Activităţi realizate,  preponderent online, pe Platforma GSuite for Education, conform 

planului managerial (pe domenii de activitate): 

I. Acţiuni preliminare de proiectare şi organizare: 

 Participarea online la şedinţele consilierilor educativi la nivel de ISJ şi la întrunirile cu metodistul 

educativ (coord de programe și de proiecte educative prof. Corpodean Simona Monica). 

 Diseminarea electronică a informațiilor primite la consfătuiri către Comisia diriginților și prezentare 

în CP. 

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

propunerea spre aprobarea Consiliului de Administraţie şi prezentare Plan managerial în Consiliul 

profesoral (coordonator de programe și de proiecte educative prof. Corpodean Simona Monica, 

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

şi extraşcolare Corpodean Simona Monica și profesor Hoaghia Anamaria, profesor responsabil 

pentru Consiliul școlar al elevilor). Președinte al Consiliului elevilor este Vălean Karina (clasa 10A), 

iar reprezentantul CŞE în CA este elevul Stoica Ionuţ Alexandru (cls 12A). 
II. Activitǎţi privind educaţia pentru însuşirea sistemului de valori ale moralei, 

culturii, democraţiei şi civismului 

 « La journeé europénne des langues », realizare de postere (facebook școală) prof. Teșa Laura ((11A, 

11B, 9A, 9B) 

 “Ziua Limbii Române”- prof. Pădurean Bianca în colaborare cu bibliot. Prodan Rodica: 14-25 sept. 

2020 (proiect tematic, vizionare documentar, discuții cu elevii)  

  “1Decembrie  Ziua Națională a României” (PPT și prezentare referate elevi) prof. Popa Mihaela 

(10B), prof. Hoaghia Anamaria (10A, 10B, 12A, 12B) 

 „24 Ianuarie 1859 – Mica Unire”  (PPT și fișe de lucru) prof. Popa Mihaela (clasa 10B), Hoaghia 

Anamaria (11A, 11B, 9A, 9B) 

 „Ziua Drepturilor Omului: 10 Decembrie“- prezentări, vizionarea unor videoclipuri educative, 

dezbatere  (12B)-prof Hoaghia Anamaria 

 Ziua Educației-5 octombrie : ”Doar prin educație omul devine Om” :  citate, muzică și natură - prof. 

Pădurean Bianca în colaborare cu bibliot. Prodan Rodica 

 ”Vizită la Muzeu” – tur virtual la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, prof. Boancă Vasile, prof. 

Hoaghia Anamaria (12B) 

 “Istoria în documentare “ prezentare documentar - prof. Hoaghia Anamaria (9A, 9B, 9G și 9H) 

 “Ziua limbilor Europene” -   prof. Fenechiu Eva (9G, 11H, PL1) 

 “Halloween “ - prof. Fenechiu Eva (10H, 10G) 

 “Drepturile femeilor “ - PL1-prof. Fenechiu Eva  

 „Ziua Culturii Naționale”: “Despre Mihai Eminescu” -prof, Nistor Adela, Țîrc Ștefania, Pădurean 

Bianca, Adina Aurori, Fenechiu Eva (12B, 10K, 9H, 10B, 9G, 12A, 10B, 10H, 11G, PL1) 

 “Comemorarea Holocaustului-9 Octombrie”-proiecte ale elevilor, videoclipuri educative, mărturii 

ale supravietuitorilor (9 Octombrie 2020) (cl. a 9G si a 9H, 11A, 11B) – Hoaghia Anamaria 

 Activitatea: “Pictorul Nicolae Grigorescu” prof. Popa Mihaela (10B)  

  

III. Activităţi de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar 

 Activitatea „World Largest Lesson -  Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”, 20 noiembrie 

2020, prof. Beldean Diana (10B) 

 Activitatea “Consecinţe ale absenteismului în procesul de învăţare”, prof. Boancă Vasile (10B) 

 Activitatea “Drepturile copiilor” , prof. Fenechiu Eva (9H) 

 “Consecințele fumatului”, consilier școlar Edveș Daniela ( 9A, 9B, 10A, 10B) 

Participare la Campania „Creștem o generație fără frică” organizată de Echipa Ora de Net – prof. 

Beldean Diana 

    IV . Activităţi privind educaţia pentru sănătate 

 “Epidemii de-a lungul istoriei“- prezentări, vizionare de videoclipuri, colaje,  prof. Hoaghia 

Anamaria, septembrie  2020 (12A, 12B, 10A, 10B) 

 Proiectul European „Săptămâna Educației Globale” cu tema „E lumea noastră! Să acționăm 

împreună!” prof. Popa Mihaela, prof. Aurori Adina, (10B, 9G) 

 Realizare poster în cadrul Worlds largest Lesson and supporting the Global Goals for Sustainable 

Development, organizată de UNICEF, împreună cu prof. Țîrc Ștefania (12A) 

 

V.Activităţi privind educaţia pentru mediu 

 “Tradiții și ecologie” – activitate din proiectul internațional „Eco-școala”, prof. Popa Mihaela (clasa 

10B) 
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 VI.Activităţi privind orientarea şcolară şi profesională 

 

 Cine sunt eu?/ Emblema care mă reprezintă!, prof. Husău Dana (11H) 

 Linia vieții – exercițiu de autocunoaștere, prof. Husău Dana (11H) 

 Îmi aleg singur tehnica de învățare! prof. Husău Dana (11H) 

 Completează lista meseriilor! prof. Husău Dana (11H) 

 Îmi cunosc aptitudinile! prof. Husău Dana (11H) 

 

VII.  Activitățile pentru prevenirea și diminuarea fenomenelor de bullying și 

cyberbullying 

 STOP BULLYING: Poveste „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, consilier școlar Edveș 

Daniela (9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B) 

 Ce este Cyberbullying-ul?, consilier școlar Edveș Daniela (9G, 9H, 10G, 10H, 11G) 

 Hărțuirea online - de ce este atât de îngrozitoare? – dezbatere, prof. Husău Dana 

Fotografia mea... dezbatere, prof. Husău Dana 

 

Monitorizarea activităţilor educative din şcoală (enumerare instrumente tip/modalităţi 

utilizate) 

 
Activitățile educative din școală au fost monitorizae prin Proces-verbal; Fișă de activitate; Tabel de 

prezență a elevilor; Fotografii;  

Documentele au fost completate de coordonatorul activităților. Monitorizarea activităţilor educative 

din şcoală (enumerare instrumente tip/modalităţi utilizate) – activități educative din școală au fost 

monitorizate 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 

Pentru activitățile educative au existat colaborări cu  

 Junior Achievement România – implementarea gratuită a programelor,  proiectelor și competițiilor 

naționale și internaționale; 

 Consiliul Județean Cluj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

 Asociația Caritas - CaritasEparhial – prevenire, consiliere antidrog; 

 Asociaţia Observatorul Român de Sănătate – facilitarea comunicării dintre școală și părinți, precum 

și pentru scăderea absenteismului; 

 ORS – plan de acțiune pentru educația digitală, asumat la nivelul UE; 

 Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Inclusivă/Integrată "Punți 

spre Prietenie"; 

 IGPR,  ISJ Cluj - Plan comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și 

personalului didactic și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021; 

 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Departamentul de Specialitate cu profil Pedagogic;  

EDU Alert – program de pregătire a Sistemului Educațional pentru anul școlar 2020-2021; 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

proiect/ 

activitate 

Organizator 

/Coordonator 

Partener Scopul 

parteneriatului 

Acord de 

parteneriat/ 

protocol de 

colaborare 

Nr. de 

înregistrare 

1.  Implementare 

programe 

Junior 

JA România Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

Implementarea 

programelor Junior 

Achievement 

Acord de 

parteneriat 

Cod acord CJ14-

00020629 
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Achievement „Transilvania” 

2.  Asociația 

Caritas  

CaritasEparhial 

Greco-Catolic 

Cluj 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Proiect de 

prevenire și 

consiliere antidrog 

Protocol de 

colaborare 

2164/30.09.2020 

3.   Consiliul Județean 

Cluj. Direcția 

Generală de 

Asistență Socială 

și Protecția 

copilului 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Furnizarea de 

servicii în 

domeniul educației 

formale 

Convenție de 

colaborare 

2234/01.10.2020 

4.  “Punţi spre 

prietenie” 

Şcoala Gimnazială 

– Centru de 

Resurse şi 

Documentare 

privind Educaţia 

Înclusivă/Integrată 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Stabilirea relațiilor 

de prietenie și 

respect reciproc 

între copii de vârste 

apropiate și medii 

diferite 

Protocol 

pentru 

parteneriat 

educațional 

2740/27.11.2020 

5.  Stagii de 

practică pentru 

studenți 

Universitatea 

Tehnică din Cluj-

Napoca 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colaborarea în 

realizarea stagiilor 

de practică 

pedagogică de către 

studenți 

Contract-

cadru de 

colaborare 

2568/05.11.2020 

6.   Inspectoratul 

Școlar Județean 

Cluj, I.G.P.R. 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Sprijin de 

specialitate în 

domeniul apărării 

Plan local 

comun de 

acțiune 

2633/13.11.2020 

7.  Activități de 

formare 

profesională 

Liceul Tehnic „I.C. 

Brătianu”, Satu 

Mare 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colaborarea 

interinstituțională 

pentru derularea 

unor activități de 

formare 

profesională care să 

contribuie la 

dezvoltarea 

personală a 

absolvenților 

implicați 

Protocol de 

colaborare 

461/14.02.2020 

8.   Inspectoratul 

Școlar Județean 

Cluj 

Asociația 

Observatorul 

Român de Sănătate 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Reducerea 

absenteismului și 

abandonului școlar 

Protocol de 

colaborare 

1733/08.09.2020 

 

   



Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici 

An şcolar 2020-2021 

Învățământ PROFESIONAL 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA DE 

CONTACT 
TELEFON 

NR. 

INREGISTRARE 
DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1 
S.C.AUTOWORLD 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.CALEA 

FLORESTI nr.145 

OPREA 

ALEXANDRU 
0742.924.346 1255/23.05.2019 

3ANI 

SCOLARI 

X K-4-mecanic auto 

XI K-2-mecanic auto 

-1-tinichigiu vop.auto 

IX K-4-mecanic auto 

2 
S.C.COMPEXIT 

TRADING S.R.L. 

CLUJ-NAPOCA 

CALEA TURZII 

nr.223 

SORIN NISTE 0264.438.820 2675/01.10.2019 
3ANI 

SCOLARI 

X K-4-mecanic auto 

XI-K-6-mecanic auto 

-2-tinichigiu vop.auto 

3 
S.C.RMB.INTER AUTO 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA str. 

CALEA TURZII 

nr.172 

 

 

IONUT BOGDAN 

IOAN 

 

 

0264.438.121 

 

2776/14.10.2019 
3ANI 

SCOLARI 
X K-3-mecanic auto 

4 S.C.PROFI S.R.L. 

CLUJ-NAPOCA 

str.CALEA TURZII 

nr.180 

TANTAU IOAN 0722.513.146 2776/14.10.2019 
3ANI 

SCOLARI 
X K-2-mecanic auto 

5 
S.C.ELITE COLOUR 

S.R.L 

BACIU str.VIILOR 

nr.8 

GAZNER 

ROBERT 
0744.799.907 1254/23.05.2019 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-tinichigiu vop.auto 
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6 
S.C. RMB.INTER 

AUTO S.R.L(FORD) 

SINICOARA 

str.CLUJULUI nr.15 
DAN BORHA 0754.920.326 2776/14.10.2019 

3ANI 

SCOLARI 

X K-2-mecanic auto 

XI K-2-mecanic auto 

-2-tinichigiu vop.auto 

7 C.T.P.SA 

CLUJ-NAPOCA 

str.B-dul 21 

Decembrie 1989 

nr.128-130 

Dir.general LIVIU 

NEAG 
0264.430.919 10240/28.11.2019 

3 ANI 

SCOLARI 
IX K-10-mecanic auto 

8 
S.C. AUTOBORDEA 

S.R.L. 

LUNA DE SUS 

nr.292 

BORDEA 

FLORIN 
0740.469.463 1848/15.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 
X K-1-mecanic auto 

9 S.C.TODICOMAR S.R.L 
CLUJ-NAPOCA 

str.TRAIAN nr.96 

GIURGIU 

ADRIANA 
0722.215.870 12/23.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 
X K-1-mecanic auto 

10 SC AUTO CSI SRL 
CLUJ NAPOCA str. 

L.REBREANU nr.2 
DAVID VASILE 0745.315.029 320/22.10.2020 

3 ANI 

SCOLARI 

XI K-2-mecanic auto 

-1-tinichigiu vop.auto 

 

Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici  

An şcolar 2020-2021 

Învățământ dual 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA DE 

CONTACT 
TELEFON 

NR. 

INREGISTRARE 
DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1. SC PRELMET SRL 

CLUJ NAPOCA,  

Primăverii, nr. 2/361 

VEREȘEZAN 

EMIL 
0744519075 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

XI H -2 operator la mașini cu 

comandă numerică 
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2. S.C. MATEX SRL 

CLUJ NAPOCA ,  

str. P-ța 1 Mai, nr. 

415 

SAVU VIRGIL 0745359343 14/09.01.2018 3 ANI 

XI H -3 operator la mașini cu 

comandă numerică 

IX H-4 operator la masini cu 

comanda numerica 

3. 
S.C. BRIZARD 

ROMÂNIA SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str. Vrancea, nr. 24 

RUS DANIEL 0743060505 14/09.01.2018 
3 ANI 

SCOLARI 

XI H -4 operator la mașini cu 

comandă numerică 

IX H-4 operator la masini cu 

comanda numerica 

4. 
S.C. ULMA  

PACKAGING  SRL 

Com. APAHIDA, 

str.Constructorilor, 

nr. 24 

LAURA 

SĂPLĂCAN 
0755-018012 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

 

 X G -3 operator la mașini cu 

comandă numerică 

IX H-2 operator la masini cu 

comanda numerica 

        -1 tinichigiu vopsitor auto 

5. S.C. BG CNC PRO   SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str.b-dul Muncii, nr. 

12 

TRIPON MARIA 0738381520 24/11.01.2019 
3 ANI 

SCOLARI 

X G -2 operator la mașini cu 

comandă numerică 

IX H-2 operatori la masini cu 

comanda numerica 

6. S.C. NAPOMAR SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str.b-dul Muncii, nr. 

14 

CÂNDEA CĂLIN 0264-415021 24/11.01.2019 
3 ANI 

SCOLARI 

X G -6 operator la mașini cu 

comandă numerică 

IX H-2 operatori la masini cu 

comanda numerica 

7. S.C. AUTO CSI SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. CAMPINA, 

DAVID VASILE 07450315029 24/11.01.2019 
3 ANI 

SCOLARI 

X G – 2 mecanic auto 

X H – 2 tinichigiu vopsitor auto 
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NR.51-53 XI H -1 tinichigiu vopsitor auto 

8. S.C. MIPA SRL 

CLUJ NAPOCA 

, str. Traian Vuia, 

nr.91 

PIPAȘ 

ALEXANDRU 
0754327342 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

X G -3 mecanic auto 

X H -3 tinichigiu vopsitor auto  

9. S.C. PROFI AUTO SRL 

CLUJ-NAPOCA 

CALEA TURZII 

176-178 

TANTAU IOAN 0722-513146 

24/11.01.2019 

 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X G -2 mecanic auto 

X H -2 tinichigiu vopsitor auto 

IX H -1 tinichigiu vopsitor auto 

IX G -2 mecanic auto 

XI H -2 tinichigiu auto 

10. 
SC AUTO DIAS 

SERVICE SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str. Calea Turzii, 

nr.195 

CÎMPEAN 

ȘTEFAN 
0726174181 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

X G -3 mecanic auto 

IX G -2 mecanic auto 

11. 
SC RIRIANA SERV. 

SRL 

com. TURENI, sat 

MICEȘTI, nr.237 

CHICINAȘ 

OVIDIU 
0757234234 24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

X G -1 mecanic auto 

X H -1 tinichigiu vopsitor auto 

12. S.C. AMIROS S.R.L Loc.APAHIDA COC ALIN 0747292317 

 

24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

 

X G -1 mecanic auto 

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

AUTO SRL 

 

CLUJ-NAPOCA 

str. Calea Turzii, 

nr.172 

IONUȚ BOGDAN 

IOAN 
0264-438121 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
XI H -4 tinichigiu vopsitor auto 

14. S.C.WIGSTEIN S.R.L 
APAHIDA str. 

Libertatii nr.1 
HANGA DAN 0744251193 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2 mecanic auto 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

S.C.  ELITE COLOUR 

SRL 
LOC.BACIU 

Str.VIILOR NR.8 

GAZNER 

ROBERT 
0744799907 14/09.01.2018 

1 AN 

SCOLAR 

 

XI H -3 tinichigiu vopsitor auto 

X H -3 tinichigii auto 

IX H-3 tinichigiu vopsitor auto 

16. 
SC ALEX AUTO 

SERVICE SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str.Maramureșului, 

nr.140 

ALEXANDRU 

VAIDA 
0744599938 2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

XI G -1 mecanic auto 

IX G -2 mecanic auto 

17. 
S.C. AUTO SPORT 

SYSTEM SRL 

CLUJ-NAPOCA 

str. Popa Stănescu, 

nr. 10 A 

FRĂȚILĂ 

NICOLAIE 
0744242623 2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

XI G -1 mecanic auto 

IX H -2 tinichigiu vopsitor auto 

18. 
S.C.  VOLVO ROMÂNIA 

SRL 

com.GILĂU, str. 

Principală FN 
CAPĂTA DORIN 0724232924 2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
XI G -2 mecanic auto 

19. S.C. AUTOWORLD SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str. Calea Florești, 

nr.145 

KALLO STEFAN 0264-207400 

14/09.01.2018 

24/11.01.2019 

 

3 ANI 

SCOLARI 

XI G -5 mecanic auto 

XI H -3 tinichigiu vopsitor auto 

X H -5 tinichigiu vopsitor auto 

20. 

COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC 

CLUJ 

CLUJ-NAPOCA, 

str. B-dul 21 

Decembrie 1989, 

nr.128-130 

SIMONA 

GHERAN 
0748.158.624 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
XI G – 11 mecanic auto 

21. 
S.C.NATTI AUTO 

SPORT S.A. 

CLUJ-NAPOCA 

str.Ghioceilor nr.3 

PASTOR 

FERENCZ 
0740.272.354 2216/30.09.2020 

3ANI 

SCOLARI 
X H -4 tinichigiu auto 
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22. 
GTV-autoconsulting 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.Capitan Gr.Ignat 

nr.58 

MARIS FLAVIU 0757.048.628 2216/30.09.2020 
3 ANI 

SCOLARI 

X H-2 tinichigiu auto 

X G -1 mecanic auto 

23. VAD AUTO S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.Calea Someseni 

nr.34 

VAIDA 

CLAUDIU 
0732.148.428 2215/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 

IX H-5 tinichigiu auto 

IX G -5 mecanic auto 

XI H -2 tinichigiu auto 

24. 
S.C. TANIA MOTORS 

S.A 

CLUJ NAPOCA 

str.Campina nr.58 
BUCUR FLORIN 0745.071.679 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 

IX H -1 tinichigiu auto 

IX G -2 mecanic auto 

25. S.C.TWIN MOTORS 
Baciu  Transilvaniei 

28  
VOMIR TEODOR 0741.174.485 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 

IX H -2 tinichigiu auto 

IX G -2 mecanic auto 

26. AUTOROM SERV.S.R.L 
Baciu Transilvaniei 

446 

DEHELEAN 

FLORIN 
0744.505.904 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 

IX H -2 tinichigiu auto 

IX G -2 mecanic auto 

X G -1mecanic auto 

XI G -1 mecanic auto 

27. S.C.STIM SERVICE S.A 

FLORESTI 

str.Cetatii,Ferma 

16,HALA 1 

BARA BOGDAN 0723.311.766 2251/30.09.2020 
3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2mecanic auto 

28. S.C.AUTO FYG S.A 
CLUJ-NAPOCA 

str.Oasului nr.74 

MARIAN 

DANIEL 
0723.564.006 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 
IX G -3 mecanic auto 

29. S.C.NIKLAS S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.Corneliu Coposu 

nr.167 

OROS NICOLAE 0744.309.711 2251/30.09.2020 
3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2 mecanic auto 

30. 
S.C.PRODAN TOUR CLUJ-NAPOCA PRODAN 

0744.779.541 2215/30.09.2020 
3ANI 

IX G -1 mecanic auto 
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S.R.L str.Teleorman nr.11 LUCIAN SCOLARI IX H - 1 tinichigiu auto 

31. DTMKIT SRL Luna de Sus DN1 
FLOREA 

ADRIAN 
0733.596.875 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2 mecanic auto 

32. S.C BIFCOM S.R.L 
Loc.BACIU 

str.VIILOR Nr.6 

BIKALI 

FERENCZ 
0745.633.498 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -2 mecanic auto 

X G -2 mecanic auto 

33. 
S.C.AUTOUTIL SERV 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.Traian Vuia nr.25 
JENEI BELLA 0757.081.773 2251/30.09.2020 

3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2mecanic auto 

34. S.C. BRIARIS  S.A Loc.GILAU 
LUCACEL 

MIHAI 
0723.146.120 24/11.01.2029 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -3 mecanic auto 

35. S.C. AUTOSEL S.R.L 
CLUJ-NAPOCA 

Calea Turzii nr.170 
BAIAS DANIEL 0744.322.034  

3 ANI 

SCOLARI 
XI H -2 tinichigiu auto 



 

3.4.3. Proiecte europene – responsabil comisie pentru programe şi proiecte europene, 

prof. Feştilă Rodica 

Activităţi / acţiuni realizate 

-Articol despre activitățile din cadrul proiectului “Patrimoines : s’engager au présent pour sauveer 

l’avenir”, în anul școlar 2019-2020 (Teșa Laura) –octombrie 2020 

http://www.monitorulcj.ro/educatie/84541-aventura-erasmus-continua-la-colegiul-tehnic-de-transporturi 

-Realizarea raportului on–line pentru proiectul “Patrimoines : s’engager au présent pour sauveer 

l’avenir” (Teșa Laura) – octombrie 2020 

-Organizarea întâlnirii transnationale on-line ”Incursion au pays des merveilles naturelles et 

culturelles de la Transylvanie” (9-13 noiembrie) (Teșa Laura, Nistor Adela, Târc Ștefania) 

Nistor Adela: Ia tradițională românescă, din Transilvania și din lume 

Tîrc Ștefania:Le village de Rimetea, și Les secrets des montagnes de la Transylvanie(chutes, caves, parc 

naturel). 

-Diseminarea activităților din cadrul întâlnirii de la Cluj-Napoca prin filme scurte (Teșa Laura): 

https://view.joomag.com/my-first-publication-la-transylvanie-par-les-yeux-des-jeunes-europeens 

Alba Iulia: 

https://www.youtube.com/watch?v=cJcXpoW3JY4 

Le vert de la forÊt 

https://www.youtube.com/watch?v=3OEw6Y08glE 

Le Château Bánffi 

https://www.youtube.com/watch?v=95J0Lvb9tcA 

Réunion de Roumaine, produit final 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgo97Etcask 

-Prezentarea întâlnirii transnaționale de proiect în CP, pe site-ul proiectului, pagina de Facebook și e-

twinning(decembrie 2020) 

-Publicarea articolului Întâlnire transnațională virtuală în cadrul unui proiect Erasmus+în ziarul 

Făclia.ro (Teșa Laura) (decembrie 2020) 

https://ziarulfaclia.ro/intalnire-transnationala-virtuala-in-cadrul-unui-proiect-erasmus 

-Publicarea broșurii : La Transylvanie à travers les yeux des jeunes européens- suma produselor 

elevilor din cadrul întâlnirii din România. (decembrie 2020) 

-Realizarea felicitărilor on-line de Crăciun, încărcate pe site-ul proiectului(decembrie 2020) 

-Participare la întâlnirea transnațională organizată on-line de Lycée de l’Edit, Roussillon, 

France (25-29 ianuarie 2021) (Teșa Laura, Nistor Adela) 

-Diseminarea întâlnirii de proiect: La réunion transnationale de Roussillon(ianuarie 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=suG7WeWYjWE 

-Prezentarea A șasea întâlnire transnațională virtuală Roussillon 

https://www.flipsnack.com/lauratesa/a-asea-nt-lnire-transna-ional-virtual-roussillon.html încărcată pe pagina 

de Facebook și etwinning a proiectului(februarie 2021). 

-Publicarea articolului Întâlnire virtuală de proiect Erasmus+ în ziarul Făclia.ro (Nistor Adela) 

https://ziarulfaclia.ro/intalnire-virtuala-de-proiect-erasmus (februarie 2021). 
 

-Școala este partener în cadrul proiectului Erasmus+ Hand in Hand for World Heritage, 

coordonator prof.dr. Ancău Dorina 

 

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). 

http://www.monitorulcj.ro/educatie/84541-aventura-erasmus-continua-la-colegiul-tehnic-de-transporturi
https://view.joomag.com/my-first-publication-la-transylvanie-par-les-yeux-des-jeunes-europeens
https://www.youtube.com/watch?v=cJcXpoW3JY4
https://www.youtube.com/watch?v=3OEw6Y08glE
https://www.youtube.com/watch?v=95J0Lvb9tcA
https://www.youtube.com/watch?v=Kgo97Etcask
https://ziarulfaclia.ro/intalnire-transnationala-virtuala-in-cadrul-unui-proiect-erasmus
https://www.youtube.com/watch?v=suG7WeWYjWE
https://www.flipsnack.com/lauratesa/a-asea-nt-lnire-transna-ional-virtual-roussillon.html
https://ziarulfaclia.ro/intalnire-virtuala-de-proiect-erasmus%20(februarie
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 Ședințe cu părinții pe clase pentru: propuneri activități din Școala altfel, stabilirea Comitetului de părinți 

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

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

dirigintelui. 

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

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

părinţi nu răspund la solicitările profesorului diriginte sau ale conducerii colegiului şi nu sunt interesaţi de 

prezenţa copiilor la orele de curs şi/sau la pregătirile suplimentare pentru Bacalaureat, pentru concursuri şi 

olimpiade sau la pregătirea remedială în vederea prevenirii eşecului şcolar



 

3.5. Programe de protecție socială 

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

responsabil, prof. Boancă Vasile 

 Coordonatorul comisiei a informat diriginții despre condițiile prevăzute de lege în acordarea 

burselor, în participarea la programele sociale; a reactualizat cererile pentru toate tipurile de burse și 

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

și le-a distribuit diriginților; 

 Coordonatorul comisiei a făcut cunoscute elevilor (viitori beneficiari ai diferitelor tipuri de burse), 

condițiile de acordare a burselor prin documente distribuite diriginților și direct (celor interesați); 

 Coordonatorul comisiei a stabilit un program de predare/verificare a dosarelor; 

 D-na Mureșan Marinela, împreună cu d-na secretară Bothaza Simona și coordonatorul comisiei au 

preluat toate dosarele elevilor, au verificat documentele depuse și respectiv dacă sunt îndeplinite 

criteriile specifice de acordare a diferitelor tipuri de burse. 

 Dosarele pentru burse au fost revizuite la sfârșitul perioadei alocate, sub aspectul condițiilor impuse 

de legislație. 

 
Tipuri de burse şi sume alocate: 

 De la bugetul de stat au fost decontate: 

-Bani de liceu: 3 

-Burse pentru școala profesională: 214  

-Burse pentru elevi din Republica Moldova: 6 

 Bursele de la Consiliul Local au fost acordate astfel: 

-Burse de merit: 29 

-Burse de studiu: 7 

-Burse orfani/medicale: 11 

-Burse rurale: 68 

 

Dificultăţi întâmpinate 

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

dosarelor de burse (pentru unii elevi). 

Sugestii, propuneri legate de activitatea comisiei 

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

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

în dosare. 

-Propun ca la începutul semestrului al II-lea diriginții să informeze secretariatul dacă au intervenit modificări 

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

legislație pentru diferite tipuri de burse și respectiv să anunțe numele altor elevi care se încadrează în 

criteriile anunțate la începutul anului școlar (dacă există asemenea cazuri), pentru un anumit tip de bursă 

 

4. Managementul comisiilor metodice 

 

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

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

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

Brigitta, Szekely Katalin, Adela Nistor. 

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

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 
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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 2020.  

- Realizarea diagnozei şi stabilirea obiectivelor comisiei metodice pentru anul şcolar 2020-2021.  

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

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

-Elaborarea, aplicarea  şi interpretarea testelor iniţiale. 

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

la rezultatele evaluării iniţiale. 

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

Bianca Pădurean)  

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-na prof. Adela Nistor a organizat și coordonat activitatea omagială dedicată poetului Mihai 

Eminescu, cu titlul Lucruri mai puțin cunoscute despre Mihai Eminescu, la clasele a10-a H și a 11-a G, în 

15 ianuarie 2021. 

D-na prof. Ștefania Țîrc a organizat și coordonat activitatea educativă dedicată poetului Mihai 

Eminescu, la clasele a 9-a G și a 12-a A.  
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, 

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 online ale prof. de lb. și lit. română, 21 septembrie 2020. 

Rezultate ale elevilor la concursuri şi  olimpiade şcolare 

      - 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

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

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

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

În cadrul acestui proiect, au avut loc ultimele două întâlniri transnaționale, organizate online: Cluj-

Napoca, 9-13 noiembrie 2020, Incursion au pays des merveilles naturelles et culturelles de la Transylvanie, 

și întâlnirea finală de la Rousillon, 25-29 ianuarie 2021, la care au participat d-nele prof. Laura Teșa și 

Adela Nistor. 

D-na prof. Adela Nistor a scris un articol despre această întâlnire finală, intiutulat Întâlnire virtuală 

de proiect Erasmus+, publicat în ziarul Făclia, din 8 februarie 2021. 

 

Conduita profesională a membrilor catedrei 

Membrii ariei curriculare Limbă și comunicare au îndeplinit următoarele criterii: 

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

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

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

claselor la ȋnvǎțǎturǎ și disciplinǎ; 

-Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

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

postului; 

-Au participat și organizat şedinţele Consiliilor claselor; 

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

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

 

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

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

cadre didactice: Osvath Boro Peter, Beldean Diana, Mihali Ileana, Botar Katalin, Lunca Dorina, 

Popa Mihaela 

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

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

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

în anul precedent 

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

elevului 

Analiza rezultatelor la testele inițiale la nivelul comisiei metodice și stabilirea unor planuri de 

acțiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor școlare 

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

lor în toate tipurile de lecţii la orice catedră 

Prezentarea în cadrul CP a unui material metodic din partea comisiei 

Organizarea în fiecare semestru a unei simulări 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 

Consemnarea constantă şi ritmică în cataloagele claselor a rezultatelor elevilor la învăţătură 

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 

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

clasele de absolvenţi, cât şi la clasele a XI-a. 
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Impactul activităţilor realizate 

A fost realizată analiza SWOT pentru anul şcolar anterior. 

A fost întocmit planul managerial al comisiei. 

A fost întocmit planul de activităţi al comisiei 

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

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

actualilor elevi. 

Toate clasele/nivel care au participat la testarea iniţială, au primit același test, în aceeași perioadă 

astfel încât s-a putut vedea exact nivelul elevilor. 

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

fost implementate pe tot parcursul semestrului. 

Utilizarea dotărilor IT din fiecare sală de clasă a determinat o mai mare implicare a elevilor în 

activităţile desfăşurate. 

Activitatea didactică s-a desfășurat în scenariu hibrid și online de aceea au fost folosite dotările IT 

ale colegiului și diferite softuri educaționale pentru toate orele. Orele s-au desfășurat pe platforma 

Gsuite unde au fost create, separate, cursuri pentru fiecare clasă, fiecare disciplină și pentru orele de 

dirigenție. 

În CP din 07.12.2021, doamna profesoară Beldean Diana a prezentat materialul ,,Exemple de bune 

practici – prezentarea tabletei grafice”  

Respectarea stilurilor de învățare a dus la îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură 
(note și medii mai mari) și la creşterea interesului pentru şcoală (o mai bună prezență 
la ore). 
Programul de parteneriat strategic ERASMUS+: „Patrimoines: s'engager au présent pour saver 

l'avenir” – Mihali Ileana 

Programul de parteneriat strategic ERASMUS+Ka229 “Hand in hand for World Heritage”-prof. 

Beldean Diana 

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

            -proiectul “Punţi spre prietenie” (prof. Popa Mihaela); 
Membrii comisiei au colaborat pentru pregătirea elevilor în vederea remedierii situaţiei şcolare sau 

pentru obţinerea unor rezultate bune la examenul de bacalaureat. 

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 rezultatele la învăţătură ale elevilor. 

Instrumentele/metodele de evaluare utilizate de către cadrele didactice atât în timpul activității 

didactice desfășurate în sistem hibrid, cât și în sistem online (fişe, proiecte, referate, portofolii) 

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

învăţătură. Toate documentele se găsesc în portofoliile profesorilor. 

Datele pentru consemnarea notelor în cataloage și datele înregistrate de platforma Gsuite 

demonstrează evaluarea constantă şi ritmica a elevilor. 

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 și sistemului de 

predare hybrid și online,reuşind în multe cazuri să-i ajute  pentru a obţine rezultate mai bune la 

învăţătură, Astfel, un număr foarte mic de elevi au avut situația școlară amânată și un număr și mai 

mic de elevi au rămas corigenți, la toate disciplinele din aria curriculară. 

La disciplina fizică, doamna profesoară Mihali Ileana a organizat și desfășurat ore de pregătire 

suplimentară (o şedinţă) şi pregatire remedială (o şedinţă) 

S-au organizat pregătiri suplimentare pentru examenul de bacalaureat la matematică, atât fizic cât și 

online (cls. a XI-a- prof. Beldean Diana, a XII liceu - prof. Osvath Boros Peter) şi biologie (cls. a 

XII-a liceu- prof. Botar Katalin). 

 

Activităţi propuse şi nerealizate: 

-nu este cazul 
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Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/ Activităţi didactice realizate în 

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

Proiectarea și realizarea activității didactice,  pentru toate disciplinele din aria curriculară, s-a făcut 

în concordantă cu programele în vigoare, cu planificările calendaristice și cu planificările pe unități 

de învățare. Pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare, domnii profesori au luat în 

considerare toate particularitățile grupurilor de elevi. 

Monitorizarea activității didactice desfășurată online, la  disciplinele matematică, fizică,  chimie și 

biologie a fost realizată de către doamna director Giurgiu Elena, pe tot parcursul semestrului. 

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 în timpul participării la ședințele cu părinții organizate pe clase, pe platforma Gsuite, din 

mesajele primite prin catalogul online sau dacă au urmărit rezultatele trimise de către domnii 

profesori prin intermediul platformei Gsuite, la fiecare curs/ temă/ test/ fisă de lucru. 

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

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

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

-prezentarea, în CP din 07.12.2021, a materialului ,,Exemple de bune practici – prezentarea tabletei 

grafice”-prof. Beldean Diana  

-înscrierea la examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 2023 – prof. Beldean Diana 

-evaluarea activității didactice, prin inspecția realizată de către profesorul metodist Mureșan 

Mihaiela-Corina, la clasa XB, disciplina matematică- prof. Beldean Diana 

-participarea  la activitatea metodică a profesorilor de fizică, organizată de ISJ în colaborare  de Casa 

Corpului Didactic Cluj,  în perioada 18-20 septembrie 2020 (număr de ore de formare 4) - prof. Mihali Ileana 

-particparea la consfătuirile profesorilor de matematică – prof. Beldean Diana 

-participarea la activitatea metodică “Exemple de bune practici în evaluare la chimie”, organizată de 

ISJ și CCD, în 19.11.2020 (4 ore de formare) - prof. Lunca Dorina și Popa Mihaela  

-participarea la activitatea metodică „Aplicații online pentru lecțiile de dirigenție”, organizată de ISJ 

și CCD, în 06.10.2021 (2 ore de formare) -prof. Popa Mihaela 

-participarea la sesiunea de formare „Cum facem #EducațieAltfel în Online”, organizată de 

Relmagine Education, în 22.10.2020 93 ore de formare) – prof. Popa Mihaela 

-Participare online la webinar “ Continuarea școlii online în timpul pandemiei” ( 21.10.2020 ) – prof. 

Lunca Dorina 

-participarea la webinarii organizate național de Ministerul Educaţiei, Centrul Cultural German 

(despre Cyberbullying – 18.dec.2020) - prof. Beldean Diana. 

-participarea webinarii organizate internaţional - ,,Go circular webinar”, 5 febr.2021- prof. Beldean 

Diana 

-participarea la programul de formare “Profesor in Online”, organizată de Digital Nation, desfășurată 

în octombrie 2020, 16 credite transferabile -  prof. Beldean Diana 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 
profesor metodist, specializarea Educaţie permanent - Popa Mihaela 

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

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

organizarea  activităţii din Campania „Creștem o generație fără frică” organizată de Echipa Ora de 

Net-prof. Beldean Diana 

organizarea activitatea „World Largest Lesson -  Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”, 20 

noiembrie 2020, cls X B- prof. Beldean Diana 

Participarea la Proiectul European „Săptămâna Educației Globale”, cu tema „E lumea noastră! Să 

acționăm împreumă!” (clasa XB) –prof. Popa Mihaela 

Cadrele didactice fac parte, în şcoală, din diferite comisii: 
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-membru CA – prof. Popa Mihaela;  

-coordonator CEAC – prof. Beldean Diana 

-responsabil Arie curriculară “Matematică şi ştiinţe”– prof. Popa Mihaela; 

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

în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii –  prof. Osvath Boros Peter; 

-coordonator al Comisiei pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală – prof. Osvath 

Boros Peter; 

-responsabili în Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar – prof. 

Popa Mihaela, Beldean Diana 

-membru în Comisia de elaborare şi revizuire a ROFUI, a Regulamentului intern,  a Codului de etică 

şi a fişei de evaluare a cadrelor didactice-prof. Osvath Boros Peter 

-membru în Comisia pentru ritmicitatea notării – prof. Mihali Ileana, Beldean Diana 

-membru în Comisia pentru acordarea burselor şi programe sociale – prof. Popa Mihaela 

-membru în Comisia pentru manuale – prof. diriginți Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros 

Peter; 

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

de studii - Popa Mihaela; 

-membru în Comisia diriginţilor - Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros Peter. 

-organizarea ședințelor cu părinții pe clasă – Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros Peter 

-membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie, desfășurat în 

02.12.2020 – prof. Popa Mihaela 

-întocmirea, în colaborare cu administratorul școlii, a „Planului-cadru de curăţenie şi dezinfecţie al 

CTTT”, necesar pentru desfășurarea în siguranță a activității din școală, în timpul pandemiei de COVID-19- 

prof. Popa Mihaela. 

 

Conduita profesională a membrilor catedrei 

Toți profesorii din această arie curriculară:  

-au participat fizic sau online (dupa caz) la Consiliile profesorale 

-au manifestat atitudine morală și civică (amabilitate, ținută decentă, respect faţă de ceilalţi, 

comportament adecvat şi nonconflictual) ȋn interrelaţionarea/colaborarea cu elevii, părinţii şi ȋntreg 

personalul colegiului 

-au respectat orarul și  toate sarcinile din fișa postului 

-au respectat ROF, RI şi  Codul de conduită etică, aprobate la nivelul unităţii de ȋnvăţământ 

 

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

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

cadre didactice: Țîrc Ștefania, Hoaghia Anamaria,  Apostol Călin-Ionică ,Eszenyei Farkas Gabor, 

Cionca Teodora. 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat:  Hatfaludy Agneta, Edves Daniela, Simian 

Dan, Bocereg Deian,Husău Simona Dana, Edves Daniela Lucia.  

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

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

„Epidemii de-a lungul istoriei“-prezentări, vizionare de videoclipuri, colaje (Septembrie                    

2020, cl. a 12-a A si 12 B, 10 A si 10 B).  

“Comemorarea Holocaustului-9 Octombrie”-proiecte ale elevilor, videoclipuri educative, mărturii 

ale supraviețuitorilor (9 Octombrie 2020) (cl. a 9-a G si a 9-a H, 11 A, 11B) 

„Comemorarea evenimentelor istorice: 1 Decembrie- Ziua Națională a României și 24 Ianuarie“ -

prezentări power-point, postere si colaje ale elevilor (toate clasele). 

„Ziua Drepturilor Omului 10 Decembrie“- prezentari, vizionarea unor videoclipuri educative, 

dezbatere  ( cl. a 12-a B ) 

Dezbatere despre Revoluția de la 1989-vizionarea unui documentar, discuții libere- 12 A si 12 B (17 

decembrie 2020) 

Istoria sec al XX-lea prin prisma filmelor 
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Obiceiuri și tradiții de Crăciun (jocuri pe platforma Gsuite, prin intermediul aplicației learningapps). 

Impactul activităţilor realizate 

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

Cunoașterea importanței evenimentelor istorice și religioase și formarea de valori și atitudini civice 

și morale. 

 

Activităţi propuse şi nerealizate:  

Prezentare expediție în Antarctica a lui Emil Racovita (Expediția Belgica) 1897-1899./ Plecarea 

domnului profesor Simian Dan. 

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.  

 Profesorii care au trimis rapoartele au declarat că au cursuri create pe platforma GSuite.  

 Portofoliul cuprinde fişe de lucru pentru fiecare disciplină (inclusiv în format online), fişe de lucru 

diferenţiat şi  proiecte didactice (lecţii) ce abordează metode didactice diferite. 

Pe platforma Gsuite există la toate cursurile create materiale suport postate pentru elevi (materiale 

ppt, Jamboard) care să faciliteze predarea-ȋnvățarea ȋn mediul online și instrumente specifice de 

evaluare a elevilor (ex, teste, fișe de lucru realizate în aplicația wordwall, learningapps, mentimeter 

etc) 

Sunt utilizate  aplicații online (Jamboard, prezentări Google, Animaker,  Youtube, Padlet)  și sunt 

postate, pentru elevi, pe platforma Gsuite, link-uri către resurse educaționale deschise, manuale 

(acolo unde există manuale, în format digital). (prof. Țîrc Ștefania)  

Au fost create teste cu barem aferent în aplicația Google Quizz, fișe de lucru, jocuri didactice 

(rebusuri, jocuri de potrivire etc).  

Au fost concepute şi postate pe platforma Gsuite, cu distribuire fiecărui elev, teste/fişe/ cu barem de 

evaluare şi s-a facut evaluarea individuală, pe platformă, pentru fiecare test/fişă de lucru dată elevilor 

(atât prin comentarii individuale, cât și prin respectarea baremului) 

Pentru testele / fişele de lucru cu barem, date elevilor prezenţi fizic la şcoală, există tabele nominale, 

postate pe platformă, cu notele obţinute şi consemnate ȋn catalogul clasei (acolo unde este cazul) 

S-au desfășurat următoarele activități extracurriculare în disciplină:  

Există proiecte realizate impreuna cu elevii:  

 „Epidemii de-a lungul istoriei“-prezentări, vizionare de videoclipuri, colaje (Septembrie                    

2020, cl. a 12-a A si 12 B, 10 A si 10 B). 
 “Comemorarea Holocaustului-9 Octombrie”-proiecte ale elevilor, videoclipuri educative, marturii 

ale supravietuitorilor (9 Octombrie 2020) (cl. a 9-a G si a 9-a H, 11 A, 11B) 

 „Comemorarea evenimentelor istorice: 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei si 24 Ianuarie“ 

-prezentari power-point, postere si colaje ale elevilor (toate clasele). 

„Ziua Drepturilor Omului 10 Decembrie“- prezentari, vizionare unor videoclipuri educative, 

dezbatere  ( cl. a 12-a B ) 

Dezbatere despre revolutia de la 1989-vizionarea unui documentar, discutii libere- 12 A si 12 B (17 

decembrie 2020) 

Au fost vizionate împreună cu elevii o serie de filme și documentare istorice, precum „Mormântul 

din Saqqara“ (documentar egiptean despre descoperirile arheologice recente din Egipt)  -cl. a 9-a A, a 9-a B, 

a 9-a G si a 9-a H (octombrie-noiembrie 2020); filmul artistic „Alpha“ (despre domesticirea lupului si traiul 

oamenilor in preistorie), „Gladiatorul“ (despre viața in Imperiul Roman), documentarul „Stenograme dintr-o 

revolutie“ (despre Revolutia de la 1989) -cl. a 12-a (decembrie 2020). 
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Evaluarea rezultatelor învățării 
Au  fost concepute şi postate pe platforma Gsuite, cu distribuire fiecărui elev, teste/ fişe/ sarcini de 

lucru cu barem de evaluare şi s-a facut evaluarea individuală, pe platformă, pentru fiecare test/ fişă/ sarcină 

de lucru dată elevilor. 

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

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

-A fost organizată o ședință a comisiei metodice a ariei curriculare ,,Om și societate”. 

-Participarea la activitățile metodice dedicate disciplinei Religie (prof. Țîrc Ștefania) 

-Participarea la consfătuirile online ale profesorilor de Educatie Fizica si Sport din Cluj-Napoca şi la 

activitatea metodică a cercului profesorilor de Educatie Fizica si Sport (prof. Cionca Teodora) 

-Prof Țîrc Ștefania și prof Hoaghia Anamaria au urmat și absolvit cursul ,,Profesor în online” 

 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 
  Editarea și montarea filmului de prezentare al școlii în vederea avizării unității școlare de 

către ARACIP. (prof. Apostol Călin) 

Participare, în calitate de membru al echipei de proiect, la întâlnirea transnațională Cluj-Napoca, 9-

13 novembre 2020, Incursion au pays des merveilles naturelles et culturelles de la Transylvanie, în cadrul 

proiectului Erasmus+2018-1-FR01-KA229-047981_3 „Patimoines: s’engager au présent pour sauver 

l’avenir”, 2018-2020 (coordonator prof. Teșa Laura) și realizarea a  două filmulețe care prezintă monumente 

naturale și culturale din Transilvania (,,Chutes et caves”, ,,Le village de Rimetea”). (prof. Țîrc Ștefania) 

Doamna profesor Țîrc Ștefania a intermediat încheierea unui parteneriat între Colegiul Tehnic 

de Transporturi ,,Transilvania” și Junior Achievement 

Alte activităti 
Realizarea, împreună cu elevii clasei a 12-a A, un poster în cadrul Worlds largest Lesson and 

supporting the Global Goals for Sustainable Development, organizată de UNICEF (prof. Țîrc Ștefania). 

Conduita profesională a membrilor catedrei  
Majoritatea membrilor catedrei au respectat termenele de predare a documentelor, au fost prezenți la 

Consiliile profesorale, au  colaborat ȋn catedrǎ și au respectat monitorizarea evoluției clasei/claselor la 

ȋnvǎțǎturǎ și disciplinǎ; 

A fost  respectat orarul, programul şi toate sarcinile din fișa postului. 

 

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

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

cadre didactice: Feștilă Rodica, Jenei Elemer, Plaian Liana, Stanciu Mircea, Szekely Sandor, Ancău 

Dorina, Chiorean Marius, Boancă Vasile, Micle Sorin, Corpodean Simona, Crețu Gabriel Mircea, 

Aurori Adina, Lupaș Ioan, Ganea Ioan, Moldovan Vasile,Loșonți Mircea, Truță Ioan 

Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat: Uifălean Dan, Hudrea Floare 

Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 6 (Aurori Adina, Corpodean 

Simona, Szekely Sandor) 

Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei: 

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

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

ameliorarea rezultatelor școlare (toți inginerii) 

3. Discutarea rapoartelor de autoevaluare pe anul școlar precedent (toți membri catedrei) și stabilirea planului 

de dotare 

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

de profesională) 

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

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

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

liceu profil electric și electronica-automatizari, zi și seral (Boancă V., Micle S., Feștilă R.,Chiorean M., 

Aurori A., Meteș D.)  

6.Elaborarea subiectelor pentru proba practică, subiecte/bareme pentru proba scrisă, și coordonare de  teme 

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

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

Aurori A., Plaian L.) 

7.Încheierea acordurilor de parteneriat cu agenții economici și repartizarea elevilor pentru efectuarea practicii 

la agenții economici(toți colegii maiștri) 

8.Există planuri remediale și de integrare a copiilor cu CES  în portofoliul profesorilor acolo unde este cazul 

9.Pregătirea elevilor în vederea participării la Olimpiada tehnică profil electric și electronică-automatizări 

(Boancă V., Ancău D., Feștilă R., Ganea I) 

10.Utilizarea  platformelor  electronice de învătare şi softuri educaţionale(toți colegii ingineri și maiștri). 

11.Organizarea,  pe tot parcursul semestrului a activităţilor/ programelor suplimentare de învăţare remedială, 

de pregătire a examenelor de absolvire şi de creştere a performanţei şcolare( toți inginerii și maiștri) 

12.Amenajarea cabinetelor şi sălilor de curs cu material didactic și trasarea marcajelor traseelor elevilor în 

vederea distanțării elevilor( Jenei E.) . Activitati de modernizare, igenizare si ecologizare a atelierului Scoala 

si a atelierului Service auto ,interior si exterior și dotarea cu materiale si S.D.V-uri necesare procesului 

instructiv-educativ(Loșonți M., Moldovan V.) 
 

Impactul activităţilor realizate 

Aprecierea corectă a nivelului de înțelegere și predare necesar pentru fiecare clasă 

Facilitarea procesului de predare-învățare 

Adaptare mai bună a activităților extracurriculare la nevoile reale ale elevilor 

Elevii absolvenți au șanse mai mari de integrare pe piața muncii 

Asigurarea locurilor de muncă pentru absolvenții școlii de la învățământul dual 

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 

Centrarea activităților de învăţare pe nevoile de dezvoltare ale elevilor , ținând cont de condițiile de 

învățare on line 

Facilitarea  învăţării şi înţelegerii cunoștințelor predate 

Adaptarea actului educațional la cerințele moderne ale învățământului tehnic 

 

Activităţi propuse şi nerealizate: nu există 

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

colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină 

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

învăţare (acestea sunt  corelate cu programa disciplinei şi adaptate la nevoile elevilor și ținând cont 

de achiziţiilor anterioare ale elevilor); 

-Există cel puțin un proiect didactic pe fiecare disciplină predată în portofoliul electronical fiecărui 

inginer,  fișe de lucru și de evaluare cu bareme de corectare și notare pe discipline tehnice 

-Toți membrii catedrei au postat pe platforma Google Classroom materiale, prezentări PP, link-uri 

pentru filme demonstrative sau informative, lecții, fișe de lucru, filmulețe, link-uri către resurse 

educaționale deschise, manuale, auxiliare curriculare etc. , ȋn format electronic , în vederea asimilării 

noilor cunoștințe, adaptând metodele de predare –evaluare condițiilor de învățare în sistem hibrid sau 

on line. 

 

Elaborarea de noi  CDL-uri (liceu): 

-Clasa a IX-a-tehnician operatot roboți industriali, ” Elemente de mecanică prin   aplicații 

practice”- Ganea Ioan 

-Clasa a XII-a-tehnician operator tehnică de calcul – ”Circuite electronice pentru măsurarea 

mărimilor neelectrice”-Boancă Vasile 
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-Clasa a XII-a-tehnician electrician electronist auto- ”Aplicații practice de diagnoză auto”- Feștilă 

Rodica 

- îndrumarea elevilor clasei 9 G  care au realizat, din fotografiile proprii, un poster cu care am 

participat la activitatea educativă Săptămâna educaţiei globale in nov. 2020(Aurori A.) 

-Implicare în elaborarea și implementarea proiectului școlar interjudeţean “Paşi pe urmele lui 

Edison”, ediția a XIII-a, 2021 (coordonator și responsabil implementare proiect (Boancă V.) 

- monitorizarea Școlii de Șoferi de către ARR Cluj (Jenei E.)) 

 

Evaluarea rezultatelor învățării : 
-Au fost aplicate teste iniţiale pentru proiectarea curriculară, ca instrumente reglatoare ale demersului 

didactic pe specializări și clase de către inginerii și maiștri  care predau ; 

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

instrumentele de evaluare specifice adaptate tipurilor de învățare ale elevilor și specialității, promovînd 

educaţia incluzivă şi egalitatea de şanse. 

-Toți inginerii din cadrul catedrei au elaborat fișe de evaluare, teste  cu bareme de corectare și notare, fișe de 

observație , care au fost postate pe platforma G-Suite, pentru realizarea unei evaluări cât mai reale a elevilor. 

-Participarea la 3 vizite de evaluare externă ARACIP , în calitate de coordonator sau membru în echipa de 

evaluare.(Feștilă R.). 

-Elaborarea subiectelor și evaluarea elevilor care dau examene de diferență în urma transferurilor școlare 

(Jenei E., Stanciu M., Ancău D.,Feștilă R, Plaian L., Boancă V., Szekely S. ) 

 

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

cursuri de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane): 
-Obținerea titlului de doctor în domeniul Ingineriei Electrice cu teza Înregistrarea potenţialelor de 

eroare cu ajutorul unei interfeţe portabile creier-calculator utilizând stimuli vizuali sau auditivi.(Ancău D.) 

-Participare la Webinar tematic”Instruire eficientă în mecanică”, organizat de S.C. FESTO S.R.L. 

BUCUREȘTI, (Plaian Liana, Corpodean Simona,Crețu Gabriel Mircea) 

-Înscriere grad didactic I, sesiunea 2024 (Ganea I.) ;. 

 

Contribuția membrilor catedrei  la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 
-Coordonator al  echipei şcolii participantă la proiectul de parteneriat de schimb interșcolar Hand in Hand 

for World Heritage (KA229 – programul Erasmus+).(Ancău D.) 

-Pregătirea și încărcarea pe platforma https://calitate.aracip.eu documentele necesare evaluării în vederea 

acreditării calificării Tehnician transporturi auto interne și internaționale (nivel 5)(Feștilă R.) 

Conduita profesională a membrilor catedrei 
Toți profesorii și maiștri s-au preocupat de respectarea și promovarea deontologiei profesionale: 

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

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

lectoratele pe școală cu părinții; 

 colaborări cu diriginţii claselor la care predau și cu restul colegilor din consiliile claselor; 

 participare la şedinţele  în catedră; 

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

Activitate de mentorat 

 

Nume, prenume cadru didactic 

mentor 

Nr. studenţi îndrumaţi Facultatea parteneră 

Plaian Liana 12 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

Ancău Dorina Marcela 12 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

Crețu Gabriel Mircea 13 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

Boancă Vasile 13 Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

 

https://calitate.aracip.eu/
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4.5. Activitatea bibliotecii 

 Nr. total volume: 26.423 

 Dotări bibliotecă: 14 volume în valoare de: 531,89 lei 

 Nr fișe cititori:  609. Elevi 544; cadre didactice 50; personal auxiliar 9; personal nedidactic 6; 

 Cititori activi: 603 

 Achiziţii: 14 volume. 

 Cărţi-donație: 2 vol. în valoare de 20 lei; 

 Manuale: 12 vol. în valoare de 511,89 lei  

Activităţi / acţiuni realizate de către d-na bibliotecară Prodan Rodica: 
Ziua Limbii Române 31 aug, în școala noastră 14-25 sept. 2020. In colaborare cu aria curriculară limbă și 

comunicare. Clasele participante: IXA,B,H,,K, XG,K. 

Ziua educatiei - 05 octombrie 2020 - Itinerar cultural -Muzeele UBB - Exponatul Săptămânii - Muzeul 

Zoologic. Muzeul de Mineralogie. Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie-Chlamys (Macrochlamis) gigas 

(Schlotheim, 1813)-Cochilii de Chlamys gigas pot fi găsite în Localitatea Coruș, situată la 8 km NW de Cluj-

Napoca, în așa-numitele ”strate de Coruș”. Muzeul de Istorie- Fotografie din noiembrie 1934, când rectorul 

Universității din Paris, istoricul Sébastien Charléty, a făcut un turneu în România, pentru a marca 10 ani de 

funcționare a Institutului Francez de Înalte Studii din România. Intâlnirea dintre cei mai de seamă 

reprezentanți ai Almei Mater și rectorul Sébastien Charléty: Prof. Emil Racoviţă (Științe), prof. Sébastien 

Charléty, dna. Charléty, prof. Iuliu Haţieganu (Medicină), prof. Florian Ştefănescu-Goangă, psiholog, rector 

al Universității din Cluj în perioada 1932-1940 (Litere și Filosofie), șef de lucrări Traian Popovici 

(Medicină), prof. Cristea Grigoriu (Medicină) și dl. Charléty fiul. Clasele IX-XI si dirigintii claelor. 

Săptămâna Limbilor Străine -28 sept - 02 oct. 2020. Sărbătorim diversitatea lingvistică şi culturală. 

Promovarea plurilingvismului.  

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 ai lucrărilor de absolvire. Lunile 

sept, oct., noiembire, decembrie. 

Bibliografia școlară și bibliografia lecturii de placere - Resurse digitale pentru clasele IX-XIII disponibile–pe 

platforma școlii. Perioada octombrie-ianuarie 2021.  

Adaptarea instrumentelor de promovare și informare a utilizatorilor pentru mediul online. 

Folosirea tehnologiei în activitatea bobliotecii într-un mod care să aducă evoluție, adaptarea conținuturilor la 

un context nou și provocator. 

Apropierea de cititori prin platforme de învățare - lectura poate fi la fel de vie și în pandemie Oct  2020–ian 

2021. 

Promovarea valorilor culturale românești. Mircea Cărtărescu – Sentimentul romanesc. 23-27 sept.2020. 

Mircea Cărtărescu: Spiritul modern. Etica literaturii în cadrul Conferințelor: „Despre lumea în care trăim” 

Luna octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare. Luna Octombrie - luna bibliotecilor scolare.  

Activități: 

De la formatul clasic al informatiei, la eBiblioteca eBook 

Promovarea serviciilor bibliotecii. 

Adaptarea continuturilor și strategiile de informare pentru mediul online.  

Cum sa dezvoltăm valente și competențe noi 

Cartea, aproape de suflet – Să citim. Lecturarea în cadrul biblioatelierului: Batranul si marea – Ernest 

Hemingway  (1899- 1961)– mari prozatori din literature universal. Online, pusa la dispozitia cititorilor pe 

platforma scolii. 

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

tendințelor tehnologice.  

Pași către cariera personala. Târgul virtual Study UK online. Legături cu peste 60 de universități din Marea 

Britanie. 19 octombrie-13 noiembrie 2020, adresat elevilor de liceu. 

Susținerea fondului documentar – “O carte pentru biblioteca școlii”. Participarea bibliotecii la proictul Cartea 

Teca - O singură carte, șanse infinite. In colaborare cu catedra limba si comunicare, luna oct.-decembrie 

2020. 

Experiențe culturale inedite. Cultură prin artă și tehnologie. Combinație de evenimente online și offline, 

punct de întâlnire a artiștilor din Franța, Germania și România, Clujotronic 2020 sfidează frontierele și duce 
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mai departe pasiunea pentru artă și tehnologie. In colaborare cu catedra de limba franceza. Clujotronic 

Electro Arts - 2- 4 oct 2020 

Promovarea și vizionarea de filme prin programul KineDok 2020: Distanța dintre mine și mine (România, 

2018, 89'), Srbenka / Sârboaica (Croația, 2018, 72'), Getto Balboa (Ungaria, 2018, 90'), Central Bus Station / 

Autogara (Republica Cehă, 2018, 78'), Sahia Vintage (România, 80'). In colaborare cu BJC Cluj. Elevii si 

dirigintii claselor de liceu si sc profesionala. Perioada 28 oct – 17 dec. 2020 

Promovarea exponatelor din muzeul de mineralogie -“Soarele de pirit”- modelul radiar de cristalizare în 

formă de soare al piritului. “Aurul” de la Rosia Montana sau Alburnus Maior denumirea veche - data de 

fondare a localității a fost 6 februarie 131- cea mai veche așezare minieră romană permanentă de pe 

teritoriul actual al tării noastre (cca. 1880 ani). „Două lucruri sunt prețioase în Munții Apuseni, și le-au 

făcut faima: oamenii și aurul” (Geo Bogza). Expozitie online în colaborare cu catedra de geografie prf. D. 

Sima. Luna oct-noiembrie 2020. 

Actiune comunitară-donatie. Promovarea valorilor: demnitate, credinta, noblete si modestie, pe care astazi nu 

trebuie sa le uitam. Campania „România are nevoie de artă”, inițiată de Fundația Regală Margareta a 

României are rolul pentru a mobiliza susținerea programului național Tinere Talente 25 oct. 2020 

Promovarea antreprenoriatului in randul elvilor de liceu si cola profesionala. Curs gratuit de antreprenoriat 

social şi management de proiect pentru tineri in perioada 9-20 noiembrie pus la dispozitie de BJC. In 

colaborare cu BJC Cluj. 30 oct 2020. 

Intalnire cu autoarea Florina Iliș. Promovarea cititului.Cititul este cel mai bun antrenament pentru 

dezvoltarea gândirii, a memoriei și a creativității- online, 10 noiembrie 2020. 

Ziua Internațională a profesorilor de franceză - 26 noiembrie Noiembrie Digital, o sărbătoare internațională a 

culturilor digitale. Tema - rolul pe care profesorul de franceză l-a avut în parcursul elevilor. Promovarea 

actiuni din 15 noiembrie, online, Centrul Cultural Francez. 

Impactul psihologic în perioada pandemiei. Ce putem face pentru diminuarea efectelor negative. Intalnire 

cu psihologul : Prof. univ. dr. Aurora Szentágotai Tătar de la Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, online, 10 noiembrie, 2020.  

Dezvoltarea civica la elevi Actiune comunitara - Contribuie și TU la Fondul pentru copii vulnerabili! 

Online,10 noiembrie 2020. 

Concert online. Orechestra Filarmonica de Stat Sibiu Concert  transmis online pe pagina de Facebook, 

canalul de Youtube și aplicația Filarmonicii de Stat Sibiu, joi 12 noiembrie 2020. 

Teatru în pandemie. Premiera online a spectacolului MASCULIN, un show despre asumare, vulnerabilitate 

și curaj, pe platforma unteatru cinematic, 13 noiembrie 2020. 

Itinerar cultural. Noaptea muzeelor, online pe plarforma pusa ala dispozitie https://noapteamuzeelor.org-

Rețeaua Națională a Muzeelor din România, 14 noiembrie 2020. 

Concert caritabil. Metallica - transmis „Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction” în 

direct din California, sâmbată, 14 noiembrie. Posibilitatea de a fi urmărit- link: 2nu.gs/Metallica. 14 

noiembrie 2020 

Promovarea activitatilor Târgului Internaţional Gaudeamus http://www.gaudeamus.ro 

http://www.gaudeamus.ro/evenimente/d_2020-11-18. Promovarea Programului LECTURA, proiect 

cultural complex, de anvergură naţională, al cărui obiectiv major este susţinerea culturii scr ise din 

România prin evenimente de tip expoziţional, dedicate cărţii şi educaţiei. 16 - 21 noiembrie 2020 

Lansare de carte în prezența autoarei, Alexandra Niculescu, și a invitaților săi: Cristina Bogdan - conferențiar 

la Facultatea de Litere a Universității din București și scriitoarea Doina Ruști - coordonatoare a colecției 

Biblioteca de Proză Contemporană, Editura Litera Nadine Vlădescu (moderator) - director editorial 

biblioteca digitala citeste.ro, noiembrie 2020. 

Ziua Internaționlă a Drepturilor copilului. 20 noiembrie 2019. Promovarea drepturilor copiilor. Dreptul la 

educatie. 

Lectie de istorie -cu rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David - în orașul universitar, primul cu acest statut. 

Expoziția-muzeu „1581 – Universitatea și Orașul”, online, noiembrie 2020. 

Cultura prin teatru.Festival de Teatru: 19-29 noiembrie 2020. Ediția  a VII-a  a Festivalului Internațional de 

Teatru INTERFERENȚE, desfășura pentru prima dată online. 30 de spectacolele de Teatru vizionate 

online, pe pagina http://www.interferences-huntheater.ro, pe pagina oficială de facebook 

https://www.facebook.com/Interferences.Festival.19-29 noiembrie 2020. 

Arhive si manuscrise contemporane ale literaturii române – intalnire cu Prof Ioana Bican Fac de Litere UBB-

Realizari semnificative din munca de cercetare, online, 8 dec 2020. 

Sarbatori de iarna. Cum sa avem sarbarori fericite in pandemie –prezentare susținută de rectorul UBB, prof. 

univ. dr. Daniel David, final marcat printr-un calup de colinde, online 16 decembrie 2020.  

https://noapteamuzeelor.org/
http://www.gaudeamus.ro/
http://www.gaudeamus.ro/evenimente/d_2020-11-18
http://www.interferences-huntheater.ro/
https://www.facebook.com/Interferences.Festival.19-29
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In așteptarea sărbătorii de Crăciun. Lecturi paralele s-ar putea intitula: o carte și cinci teme în dialog. „Fata 

cu cercel de perlă” a autorului Tracy Chevalier si alte 101 books. Sugestii de lectura pentru saptamana 17-21 

dec 2020. Promovarea scrisului de mana si a cititului. Bilet pentru Moș Craciun pe sunete de vioră cu David 

Garrett - Christmas Classic, online, elevii și dirigintii lor care cred în darul de Craciun. 17-21 dec 2020. 

Crăciunul o poveste specială și importantă. Tema Crăciunului în diferite opere literare. Material atasat pe 

platforma scolii. 20 decembrie 2020 

Promovarea valorilor culturale românesti. 100 de români pentru istoria lumii-Hariclea Darclée-soprana care 

putea să redea cel mai bine rolul Floriei Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini. Numită de spectator 

“Privighetoarea Carpaților”, online.  

Ziua Internationala a cuvantului „Mulțumesc” În jurul lumii cu „Mulțumesc”. Semnificatia cuvantului. 

Scrierea, citirea si pronuntarea cuvantului in cat mai multe limbi, on line, 11 ianuarie 2021. 

Ziua Culturii Naționale- reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850 - 

1889).  

Recomandări culturale – vineri, 15 ianuarie 2021. Concertul „Ziua Culturii Nationale – 15 ianuarie 2021″, 

susținut de Orchestra Română de Tineret, dirijată de Cristian Mandeal, alături de trupa Direcţia 5, la 

Ateneul Român. Organizatori: Ministerul Culturii și Centrul Național de Artă Tinerimea Română. În 

program lucrări de George Enescu, Bela Bartok și Sabin Păutza și piese din repertoriul Direcția 5, în 

aranjament simfonic, online, 15 ian 2021. 

Nopţile Lecturii/Les Nuits de la Lecture - 21 ianuarie,ora 19, LIVE pe Institut français Cluj 

Descoperim ce se ascunde în spatele stelelor lui Van Gogh, în cadrul unei întâlniri literare între 

scriitoarea Marianne Jaegl și traducătorul Sînziana Manta, moderată de scriitoarea Laura T. Ilea.  

Noaptea ideilor/La Nuit des idées. 28 ian ora 18,30 pe pagina de Facebook - Institutul Francez din Cluj-

Napoca. Franceza te duce mai departe! Deschiderea apetitului de lectura. Încurajarea dezvoltarii gandirii 

critice pentru adolescenti. Eveniment internaţional organizat de Institutul Francez de la Paris pe cinci 

continente, în 75 de ţări. 

”Ziua Internaţională a Cititului Împreună” sau „Ziua internaţională a cititului cu voce tare” este un 

eveniment global inițiat de Asociaţia LitWorld și marcat în peste 100 de țări, în prima miercuri din luna 

februarie. Literele schimbă viețile! Îndemn la lectură. Cititul te poate motiva si inspira. Cum să începi să 

citești. Tutorial incarcat pe platforma scolii. 

Documentar: Cum functioneaza vaccinurile si sitemul imunitar? Ce este ARN-ul mesager si cum actioneaza 

in cazul vaccinarilor. Intalnire  on line cu Alina Seserman, sef lucrari Departamentul de Biologie 

Moleculara si Biotehnologie, Fac de Biologie si Geologie, UBB. 8 decembrie 2020 

Promovarea cărților suport pentru Bac Limba si literatura romana si nu numai. Cataloage ale eduturilor cu 

desctierea informatiei detinute de carti.noi, dec 2020. 

Promovarea situațiilor de învățare cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale. 

Bază de date cu resursele educaționale deschise în format digital create de cadre didactice, organizate pe 

discipline și ani de studio 

Portal cu exemple de resurse digitale împărțite pe niveluri de educație, discipline de studiu și tip (video, 

audio, text, simulare, etc) 

O platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre didactice într-un cadru și cu proceduri bine 

stabilite.  Exerciții, teste, tutoriale video  

O platformă pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea cărților electronice. Poate fi utilizată pentru 

elaborarea de lecții și distribuirea către elevi. 

Metode de lucru interactive de aplicat cu elevii offline – lincuri puse la dispozitie pe platforma scolii in 

noiembrie, decembrie 2020. 

Îndrăznește să știi! Cum ne protejam prin vaccinare. Intalnire  online cu rectorul univ rectorul UBB, prof. 

univ. dr. Daniel David, despre vaccinarea impotriva COVID-19. 12 ian 2021 

Poezia lunii ianuarie. Autor - Dumitru Cerna. Pestera din pom. Poeme caju. Cluj-Napoca. Editura Casa 

Cartii se Știință, 2012, ianuarie 2021.  

Eminescu si dimensiunea științifică a artei. Sărbătorim ziua culturii și a marelui poet național Eminescu. 

Popas făcut de Eminescu la Măgurele. Focus- Poemul Scrisoarea a IV-a și Somnoroase păsărele / Castelul 

Oteteleșanu și lacul. Ianuarie 2021. 

Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859. Un act de voinţă politică a celor două principate 

româneşti, Moldova şi Ţara Românească, prima etapă în crearea statului unitar român modern. 24 ian 

2021. 
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Lansare de catre online: Radu Țuculescu: "Femeia de marțipan", Polirom, 2020. 29 ianuarie, de la ora 19.00. 

Invitați, alături de autor: Paul Farkas și Raul Popescu, moderata de Adina Dinițoiu Dialogul transmisie via 

ZOOM pe pagina de Facebook a Editurii Polirom: facebook.com/polirom.editura. 29 ian 2021. 

 Activitatăţi în cadrul Proiectului  - cerc de lectură –Bucuria de a citi. Proiect de Parteneriat cu Colegiul de 

Muzică „Sigismund Todută”. Lectura în pandemie.  

Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul lecturii. 

Proiect de Parteneriat cu Sc.“ I. Creangă” Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic “A. Borza”, Cluj –Napoca, Liceul 

de Informatica “T. Popoviciu”. Jocul de-a istoria. Librăria Bookstory-Sponsor-Moldovan E.. 

Activitate de selectare/achiziție a publicatiilor necesare ca material didactic de predare pentru aria curriculara 

tehnologii ( Selectarea a 12 titluri), luna sep.-oct.2020. 

Activitate de popularizare și promovare a cărților.  Prezentarea resurselor noi achiziționate în bibliotecă. 

Imprumutul cartilor nou achizitionate 2020  

Activitatea cu utilizatorii unu la unu–imprumut/ restituiri/lichidari cu respectarea  Regulilor pentru utilizarea 

serviciilor bibliotecii în timpul pandemiei/ Igiena documentelor. 

Consilierea utilizatorilor bibliotecii- profesori pentru  accesarea informatei electronice sub formă de 

abonament  (în nr de 5) la Clasa Digitala a Editurii  CD Press, distribuirea codurilor de acces și instrucținile 

pentru accesare, noiembrie 2020. 

Activitate de inregistrare în gestiunea bibliotcii a achizitiei în Registru inventor și  Registu Miscarea 

Fondului documentar cu a aplicarea normelor biblioteconomice/note receptie. 

Continuarea activității de  înregistrare electronică a cărţilor/volumelor aflate în dotarea/inventariul bibliotecii 

Unități inregistrate în număr de 3500 pe perioada semestrului I. 

Intocmirea situatiilor statistice si predarea lor la timpul precizat. 

Aplicarea managementului gestionării aerisirii/dezinfectarii incaperilor in care se desfasoara activitatea. 

 

Activităţi / acţiuni propuse şi nerealizate:- 

 

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

sau credite, organizator, perioada): 

 Activitate de formare în cadrul Zilei Mondiale a Bibliotecilor scolare, organizata de BJC si CCD 

Cluj (28 oct. 2020).  

- Promovarea lecturii pe timp de pandemie la BJC Cluj,  Cristina Popa, bibliotecar Secția  

pentru copii, Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj- Napoca 

- Biblioteca școlară în vreme de pandemie? Smaranda Graur , Inspector scolar – curriculum și 

inspecție școlară, ISJ Cluj  

- Prezentarea  publicaţiei “ Lectura de plăcere de la teorie la exemple de bune practici”, nr. 

3/2020, editura Casa Corpului Didactic Cluj, octombrie 2020 

- Exemple de bună practică în activitatea didactică- prezentate de câștigătorii  concursului  “ 

Creatori de educație” , ediția 2020  

- Blogul profesorului documentarist și al bibliotecarului școlar 

 Activitate de formare în cadrul activității metodice a bibliotecarilor școlari, organizata de CCD (11 

dec. 2020) și Scolile sustinatoare de prezentari de bune practici, în regim online. CTT 

“Transilvania”, Cluj- LT “Gh Sincai”, Cluj- Sc “Gh Sincai”, Floresti, L de Muzica “S. 

Toduta”, Cluj. 

- „Activități de bune practici pedagogice și culturale în bibliotecile școlare și CDI înainte de 

pandemie și în prezent.”  

- “Promovarea educației centrată pe lectură ca instrument de învățare. Metode moderne de 

organizare a spațiului  de lucru pe platforma google classroom”, prezentare sustinuta de 

Rodica Prodan Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca. 

 Activitate de formare in cadrul cursului - Profesor în online facilitat de Digital Nation.   

 Activitate de formare in cadrul Conferintei -Educație conectată: “Cum revenim la clasă în 

2021”.  27 ianuarie, online. 
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4.6 Activitatea din internat, responsabil: pedagog-şef, Socaciu Daniela 

 

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

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020-2021, 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: 

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

meditațiilor A solicitat mai multă curăţenie în camere şi coridor.  

 

Activităţi realizate cu elevii din internat: 

-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. 

 

Consideraţii privind comunicarea colectivului de pedagogi cu echipa managerială, elevi, 

profesori, părinţi: 
-Comunicarea colectivul de pedagogi cu echipa managerială și elevi a fost foarte bună,  cu profesorii 

diriginți bună, iar cu părinții aproape inexistentă. Foarte puțini părinți se interesează de copii lor. În 

momentul în care sunt contactați de pedagogi pentru a-i informa de abaterile copiilor, aceștia sunt 

foarte mirați. 

Consideraţii privind respectarea programului şi a îndatoririlor de serviciu asumate de către 

colectivul de pedagogi: 
-Pedagogii și-a respectat programul și îndatoririle de serviciu, anunțând orice abatere disciplinară 

făcută de elevi atât conducerea școlii cât și pe părinții acestora.  

 

5. Managementul calității – responsabil CEAC, prof. Feștilă Rodica 

Activităţi / acţiuni realizate de către Comisia de evaluare și asigurare a calității  

 Finanizare RAEI și elaborarea documentelor CEAC pentru anul școlar 2020 – 2021: 

- Finalizarea RAEI și încărcarea pe platforma ARACIP; 

- Aprobarea în Consiliul de Administrație a RAEI; 

- Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a CEAC; 

- Elaborarea Planului operațional al CEAC pentru 2020- 2021; 

- Întocmirea Planului de acțiune al CEAC; 

- Distribuția responsabilităților membrilor CEAC; 

- Iniţializare RAEI pentru anul şcolar 2020 –2021 şi completarea Bazei de date a şcolii 

 Elaborare proceduri domeniu Prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2 

         -PS 19 Modalității de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității de învățământ 

         -PO 051 Procedura operațională pentru desfășurarea activităților didactice de predare și 

instruire practică 
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        -PO 52 Circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar  și 

nedidactic 

        -PO 53 Triajul elevilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

        -PO 54 Izolarea elevilor bolnavi, în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Pregătirea și încărcarea pe platform www.calitate.aracip.eua documenteleor necesare pentru 

evaluarea on-line în vederea acreditării calificării Tehnician în transporturi auto interne și 

internaționale, nivel Învăţamântul tertiar non-universitar (postliceal) 

 
Activităţi / acţiuni nerealizate 

 Revizia/ actualizarea procedurilor existente în portofoliul comisiei. 

 

Dificultăţi întâmpinate 

 Activitatea on-line a făcut dificilă întâlnirea membrilor comisiei. 

 

http://www.calitate.aracip.eu/

