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RAPORT PRIVIND STAREA ȘI
CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
AN ȘCOLAR 2019-2020

Prezentul raport a fost realizat de echipa managerială formată din:
prof. Giurgiu Cornelia Elena - director
prof. ing. Creţu Gabriel Mircea – director adjunct
cu contribuţia următoarelor cadre didactice/personal didactic auxiliar:
prof. Chita Simona Monica – coordonator pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare,
prof. Țîrc Ștefania - responsabil comisie metodică Om și societate
prof. Petri Alina – responsabil CEAC
prof. Nistor Adela - responsabil comisie metodică Limbă și comunicare
prof. Popa Mihaela - responsabil comisie metodică Matematică și științe, responsabil comisie pe probleme
prof. Plaian Liana - responsabil comisie metodică Tehnologii, responsabil comisie pe probleme
m.i. Lupaș Ioan - responsabil subcomisie metodică Maiștri
prof. Hudrea Floarea - responsabil formare continuă
prof. Feştilă Rodica - responsabil comisie pe probleme
prof. Osváth-Boros Péter - responsabil comisie pe probleme
prof. Ganea Ioan –-responsabil comisie pe probleme
prof. Boancă Vasile - responsabil comisie pe probleme
prof. Ancău Dorina - organigrama
prof. Jenei Elemer - responsabil comisie pe probleme
Călian George - informatician
prof. Prodan Rodica - bibliotecar, responsabil comisie pe probleme
ec. Chişu Florina - administrator financiar
Macaria Daciana - techician cu atribuţii de administrator patrimoniu
Kozma Peti Aurora - secretar șef
Bothaza Simona - secretar
Socaciu Daniela - pedagog

Rapoartele responsabililor comisiilor metodice/ariilor curriculare au fost fundamentate pe rapoartele
individuale transmise de către cadrele didactice, membre ale acestora.
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1. Argument

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice
şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice şi a rapoartelor furnizate de către compartimentul
secretariat, administrativ, financiar-contabil şi a rapoartelor bibliotecii şi internatului, având ca perioadă de
referinţă semestrul I al anului şcolar 2019-2020. Activitatea analizată s-a desfăşurat în baza prevederilor
Planului managerial 2019 - 2020, elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective strategice:







Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, examene de absolvire,
olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare
Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor
educative şi a instruirii practice a elevilor la agenții economici parteneri
Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi
creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor
Sprijinirea evoluției ȋn carieră a ȋntregului personal, creșterea calității actului educațional și sporirea
gradului de atractivitate a orelor de curs
Dezvoltarea componentei de marketing educaţional şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea
locală, naţională şi internaţională
Încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ

Activitatea desfășurată s-a axat pe calitate, echitate şi eficienţă prin structura standardelor educaţionale în
cele trei domenii: capacitate instituţională, eficacitatea educaţională si managementul calităţii.

2. Capacitatea instituțională
2.1 Date de identificare a școlii
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca
Str. Bistriței. Nr.21
www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/
contact: 0264 449645; 0264 449644; colegiultransilvania.cluj@yahoo.com

Managementul unităţii a fost asigurat de:
prof. Giurgiu Cornelia Elena - director
prof. ing. Creţu Gabriel Mircea – director adjunct
prof. Chita Simona - coordonator pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare, în colaborare
cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a diriginţilor.

2.2. Organigra
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Nr. 2250/29.08.2019

Organigrama 2019 - 2020
MEN

Universităţi, instituţii de cultură, Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei,
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic
Autorităţi locale, parteneri sociali, agenţi economici

Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj
Consiliul de administraţie

Consiliul profesoral

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Director

Comisia pentru programe
europene

Comisia pentru frecvenţă,
combaterea absenteismului şi
a abandonului şcolar

Comisia de gestionare SIIIR

Comisia pentru
estetică şi
imagine
Comisia de
inventariere

Comisia de
organizare şi
monitorizare a
şcolii de şoferi

Responsabil şcoala de şoferi

Serviciul administrativ

Psihologul şcolar

Comisia pentru
urmărirea
ritmicităţii notării

Secretariat

Comisia pentru
acordarea
burselor şi
programe sociale

Biblioteca

Comisia de securitate și
sănătate în muncă și pentru
situații de urgență

Comisia pentru
perfecţionare şi
formare continuă

Comisia pentru manuale

Catedre/Comisii metodice

Serviciul financiar-contabil

Director adjunct

ELEVI

Comisia pentru
curriculum
Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare
metodologică
a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial

Comisia de elaborare şi
revizuire a ROFUI, a
Regulamentului intern şi
a fişei de evaluare a
cadrelor didactice
Comisia de analiză a
ofertei de achiziţii

Internat
Comisia pentru prevenirea și
eliminarea violenței, a faptelor de
corupție și discriminării în mediul
școlar și promovarea
interculturalității

Coordonator proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare
Comisia pentru programe şi proiecte
educative
Responsabil
programe
europene

Consiliul şcolar
al elevilor
Consiliul
reprezentativ
al părinţilor

Comisia
diriginţilor
Comisia pentru
verificarea a
modului de
completare a
documentelor
şcolare şi a
actelor de studii

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

Nivel de
învăţământ

Filieră

Profil/
Domeniu
Tehnic /
electric

Liceu

Tehnologică

Tehnic /
electronică
şi
automatizări

Tehnic /
mecanică

Tehnic /
mecanică

Şcoală
profesională

Şcoală
postliceală

Mecanică

Transporturi

Specializare/
Calificare
profesională
Tehnician
electrician
electronist
auto
Tehnician în
automatizări
Tehnician
operator
tehnică de
calcul
Tehnician
roboţi
industriali
Tehnician
transporturi
Tehnician
mecanic
pentru
întreținere și
reparații
Mecanic auto
Tinichigiu
Vopsitor auto
Operator pe
maşini cu
comandă
numerică
Tehnician
transporturi
interne şi
internaţionale

Formă
de
învăţământ
zi / seral
l. română

Analist
programator

Autorizat/acreditat

Acreditat
4038/2013
Acreditat
5770/2006
Acreditat
5770/2006

zi
l. română
4 ani/nivel 4

Autorizat
5175/2015

zi / seral
l. română/ l.
maghiară

Acreditat
5770/2006

zi / seral
l. română

Autorizat
5175/2015

l. română/ l.
maghiară

Acreditat
5770/2006
3 ani/nivel 3

l.
română/l.maghiară

Acreditat
4945/2018

Autorizat
5175/2015
l. română

Maistru
electromecanic
auto
Informatică

Durată/Nivel

1,5 ani/nivel 5
Autorizat
4039/2013

l. română

1,5 ani/nivel 5

Acreditat
4945/2018

2.3.1. Realizarea planului de școlarizare
liceu – zi

Tehnician electrician electronist auto 110.71 %
Tehnician transporturi 103,58 %

liceu –seral

Tehnician electrician electronist auto 89.29 %

școala profesionala

Mecanic auto + Operator la mașini cu comandă numerică –înv. dual (lb. română)
100,00%+100,00%
Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual (lb. română) 100,00%
Mecanic auto (lb. maghiară) 71,43%

școala postliceală

Tehnician transporturi auto interne si internaționale 110,72%

Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2019-2020 a fost de
97,96%, faţă de 94,38% în anul şcolar 2018-2019 şi faţă de 97,32 % în anul şcolar 2017-2018.
2.3.2. Efective de elevi pe nivel
Anul şcolar 2019 - 2020 a debutat cu un efectiv de 544 de elevi repartizaţi în cadrul a 23 de clase, liceu
zi şi seral, şi şcoala postliceală cu predare în limbile română sau maghiară, după cum urmează:

Nr.
crt.

Clasa

Diriginte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IX A
IX B
XA
XB
XI A
XI B
XII A
XII B

Mihali Ileana
Popa Mihaela
Ganea Ioan
Nistor Adela
Țîrc Ștefania
Boancă Vasile
Ancău Dorina
Hudrea Floare

9.

IX G

Moldovan Vasile

10. IX H
11. IX K

Plaian Liana
Szekely Sandor

12. X G
13. X H

Loșonți Mircea

Stanciu Mircea

14. X K

Osvath-Boros
Peter

15. XI G
16. XI H
17. XI K

Bocereg Deian
Lupas Ioan

18. XI M

Hatfaludy Agneta

seral

Jenei Elemer

Specializare
Liceu-zi
Tehnician electrician electronist auto
Tehnician transporturi
Tehnician electrician electronist auto
Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnician electrician electronist auto
Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnician operator roboţi industriali
Tehnician transporturi
Şcoala profesională
Mecanic auto + Operator la mașini cu
comandă numerică – înv. dual
Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual
Mecanic auto
(lb. maghiară)
Mecanic auto – înv. dual
Operator la mașini cu comandă numerică+
tinichigiu vopsitor auto– înv. dual
Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto
(lb. maghiară)
Mecanic auto + tinichigiu vopsitor auto
Operator la mașini cu comandă numerică
Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto
(lb. maghiară)
Liceu seral
Tehnician electrician electronist auto

(lb. maghiară)

Domeniul

Electric
Mecanică
Electric
Electronică automatizări
Electric
Electronică automatizări
Electronică automatizări
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică
Mecanică

Electric

19. XII M

Gereb Elisabeta

seral
20. XIII R
seral
21. XIIIM
seral

Tehnician electrician electronist auto
(lb. maghiară)
Tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații
Tehnician electrician electronist auto
(lb. maghiară)
Şcoala postliceală
Tehnician transporturi auto interne și
internaționale
Tehnician transporturi auto interne și
internaționale

Lunca Dorina
Chita Simona

22. P1 T

Feștilă Rodica

23. P2 T

Corpodean Simona

Electric
Mecanică
Electric

Transporturi
Transporturi

Din cei 544 de elevi:
- 14 elevi orfani
- 15 elevi declaraţi de etnie rromă
-9 elevi din mediul urban, din care 8 elevi cu un părinte plecat în străinătate şi 1 elev cu ambii părinţi plecaţi
-12 elevi din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 11 elevi cu un părinte plecat, iar 1 elev cu
ambii părinţi plecaţi.
Evoluţia efectivelor de elevi pe parcursul anului şcolar 2019-2020:
Nivel
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
202
202
201
Liceu-zi
82
82
82
Liceu-seral
213
213
213
Școală
profesionala
47
46
45
Școala
postliceală
Total
544
543
541

Decembrie
201
83
213
45
542

Nivel

Ianuarie
2020

Februarie
2020

Martie
2020

Aprilie
2020

Mai
2020

Iunie
2020

Liceu-zi
Liceu-seral
Școală
profesionala
Școala
postliceală
Total

195
81
211

190
80
210

190
80
210

190
80
210

190
80
210

190
80
210

41

26

26

26

26

26

528

506

506

506

506

506

Evoluţie efective de elevi, pe niveluri de învăţământ, prin raportare la numărul de elevi înscrişi la
începutul fiecăruia din ultimii șase ani şcolari:
Nivel de
învăţământ
Liceu zi şi seral
Școala
profesională
Scoala
postliceală/maiştri
Total

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

272
239

233
249

228
249

269
237

277
240

284
213

-

46

58

45

34

47

511

528

535

551

551

544
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2.4. Resurse umane
2.4.1.Personal didactic
Categoria
Personal didactic

Total număr angajaţi în anul şcolar 2019-2020
51
Fără grad didactic: 4
Cu definitivat: 14
Cu gradul didactic II: 7
Cu gradul didactic I: 26 , dintre care cu
doctorat: 2

Personal
didactic 9
auxiliar
Personal nedidactic
5,5
Număr total de Număr de Număr
de
cadre didactice
norme
cadre
la
sfârşitul întregi
didactice cu
anului
şcolar
norma
de
2019-2020
bază
în
unitatea de
învăţământ/
procent din
număr
de
norme întregi

51

39,0167

33/85%

Număr
titulari/
procent
număr
norme
întregi

27/81%

de Număr de cadre Modalitatea
calificate/procent angajării pe post
din din număr de
de cadre didactice

51/100%

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior
Total cadre didactice Număr
cadre Număr cadre Număr
cadre
existente
anul
școlar didactice rămase didactice
didactice noi
anterior
în școală
plecate
55
42
13
9

Concurs:14
Detasare:1
Suplinire:18
Transfer: 14
Completare
catedra: 1
Pensionari:1
Asociați:2

de

Total
cadre
didactice în anul
curent
51

Personal didactic auxiliar
Categorie
personal

Număr
de
persoane
încadrate

Bibliotecar
Administrator
financiar
Secretar sef
Secretar
Tehnician (cu

Număr
de
de norme pentru
fiecare
categorie
de
personal

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

Numărul de personal este:
la
nivelul
sub normativele
peste normativele
normativelor
privind
privind
privind
încadrarea
încadrarea
încadrarea
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atributii
de
administrator
patrimoniu)
Informatician
Laborant
Pedagog scolar
Supraveghetor
de noapte

1
1
1

1
1
1

1

1

Personal nedidactic
Număr
Categorie de
persoane
personal
încadrate
Ingrijitor
curatenie
Muncitor

Număr
de
de norme pentru
fiecare
categorie
de
personal

2

2

3,5

3,5

Numărul de personal este:
sub
normativele
privind
încadrarea

la
nivelul
normativelor
peste
normativele
privind
privind încadrarea
încadrarea

Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic):
Posturi vacante:3
Servicii externalizate:3
Posturi plătite din venituri proprii:1,50
2.5. Baza materială
2.5.1. Spații școlare, administrative și auxiliare
Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora:
suprafaţa totală de teren aflat în administrarea şcolii = 6.8 ha
Nr.
crt.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Destinaţia clădirii

Forma de administrare

2 clădiri de şcoală
internat elevi (et. 2 şi 3)
sală de sport
atelier
service-auto
spălătorie
cantină

proprie
proprie
proprie
proprie
proprie
proprie
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, 1legislaţie 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)
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14 cabinete pentru profesori/maiştri de instruire practică;
sală multimedia;
cabinet psihologic;
bibliotecă;
sală CEAC;
sală festivă (aproximativ 100 locuri);
sală de sport şi sală de fitness
3 terenuri de sport;
poligon auto;
parc;
cabinet medical;
internat pentru elevi (148 locuri de cazare);
secretariat (2 săli);
contabilitate (2 săli şi caserie).
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2.5.2

Nr.
crt.
1.
2.

Activitatea secretariatului
Responsabil (coordonator) Kozma-Peti Aurora
Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I

7.
8.
9.
10.

Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar ca obiectiv general
Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importanată a muncii secretarului având în vedere
că aici se formează prima impresie a vizitatorului, de aici pleacă corect informat
Analiza, completarea dosarelor de personal a persoanelor nou venite în unitate conform calendarului
mobilității personalului didactic
Încheierea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat precum și pentru toate cadrele
didactice care au plata cu ora
Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic pt. anul școlar 2019/2020,
macheta normării personalulul, verificarea concordanței dintre normare și statul de personal,
intocmirea și predarea la I.S.J. a fișei încadrării pentru anul școlar 2019/2020
Intocmirea de decizii pentru întreg personalul școlii urmare schimbărilor intervenite sau a majorărilor
salariale
Întocmirea lunară a statelor de plată, validarea lor, intocmirea decl.112
Intocmirea formularului L153, validarea si depunerea lui
Completarea și eliberarea de adeverințe de sănătate, cu venitul net, etc. de câte ori este nevoie
Intocmirea formularelor, efectuarea circuitului tuturor documentelor legate de concediile de odihnă

Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II al anului şcolar 2019 202220

1.
2.

Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar ca obiectiv general
Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importanată a muncii secretarului având în
vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului, de aici pleacă corect informat
Intocmirea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020/2021, analiza, depunerea lui
Urmarea calendarului mobilității personalului didactic: pretransferuri, completări de catedră,
continuități, adeverințe și alte documente pentru concurs
Intocmirea și depunerea la I.Ș.J. Cluj a statului de funcții pentru anul în curs
Intocmirea de decizii pentru întreg personalul școlii urmare schimbărilor intervenite sau a
majorărilor salariale
Întocmirea lunară a statelor de plată, validarea lor, intocmirea decl.112
Permise de călătorie, documentații, concedii de odihnă, etc.
Completarea și eliberarea de adeverințe de sănătate, cu venitul net, etc. de câte ori este nevoie
Completarea de situații și link-uri de câte ori au fost solicitate
Înscrieri la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020, întocmirea dosarelor,
completarea aplicației, etc.

3.
4.
5.

6.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.5.3 Activitatea financiar-contabilǎ
Responsabil (coordonator) CHIȘU Laura Florina
Nr.
crt.
1.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I
Întocmirea documentelor de casa și de bancă pentru toate operațiunile financiare desfășurate în cadrul
instituției : salarii, burse, asistență socială, naveta efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, depunerea și
12

ridicarea numerarului de la bancă, întocmirea statelor de plată și efectuarea viramentului bancar.
2. Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea sintetică și analitică, întocmirea fișelor de cont, a
balanțelor de verificare sintetice și analitice.
3. Realizarea operațiunilor legate de școala de șoferi: întocmirea contractelor, facturarea și încasarea taxelor
de școlarizare și sponsorizare pentru elevii școlii de șoferi, conducerea evidenței pe elevi.
4. Efectuarea lunară a operațiunilor de închidere de lună, verificarea statelor de salarii și a centralizatorului,
întocmirea ordonanțărilor și a ordinelor de plată, virarea contribuțiilor și prezentarea lunară la control
salarii. Întocmirea, verificarea și depunerea la Casa de Asigurări de Sănătate a decontului pentru
recuperarea concediilor medicale.
5. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului instituției de învățământ, inventariereia tuturor elementelor
de activ și de pasiv din balanța de verificare, deplasarea pe teren pentru inventarierea gestiunilor în școli,
la ateliere, la cabinetul medical, la catedre.
6. Întocmirea proiectului de buget și a bugetului pe anul 2020 pe articole, alienate, surse; fundamentarea
acestuia și transmiterea la Primăria Cluj-Napoca.
7. Pregătirea documentelor și întocmirea situațiilor solocitate de auditul din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.
8. Întocmirea situațiilor solicitate de Primăria Cluj-Napoca în cursul semestrului I: rectificări de buget,
situația lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe venituri proprii, cereri pentru
deschiderea de credite bugetare pentru venituri proprii, situația privind bursele, situaía privind
regularizarea sumelor cu bugetul de stat la sfârșitul anului financiar, solicitări de deschidere de credite
pentru luna ianuarie 2020 și trimestrul I, situația privind excedentul la venituri la sfârșitul anului financiar
2019.
9. Întocmirea situațiilor solicitate de ISJ Cluj:situația privind execuția bugetară la titlul 10 aferentă perioadei
ianuarie-septembrie 2019, necesarul lunar de credite pentru salarii, bursa profesională, bani de liceu,
bursa elevi străini proiectul de buget pentru anul 2020 pe sursa buget de stat.
10. Întocmirea situațiilor financiare lunare și depunerea în sistemul național de raportare ForExeBug-CAB
pe cele 2 surse de finanțare buget local și buget de stat; închiderea anului precedent și deschiderea anului
curent în aplicație .
11. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale pe surse de finanțare, respective buget local, buget de stat și
transmiterea la ordonatorul de credite ierarhic superior.
12. Primirea, verificarea și vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor justificative, întocmirea,
verificarea și prezentarea oricăror altor situații cu caracter financiar contabil și economic solicitate de
conducerea instituției.
Nr. burse, pe categorii (Ȋn sem I al anului şcolar 2019-2020, de la bugetul de stat au fost
achitate potrivit programelor de finanțare aprobate, abonamente elevi, cadre didactice şi
burse, după cum urmează:
Nr. crt.
Tip abonamente/burse
Număr
Suma plătită
Sursa de
abonamente/burse
/cuantum (în
finanţare
lei)
1
Bani de liceu
4
2.312
Bugetul de stat
2
Bursa profesională
213
105.433
Bugetul de stat
3
Burse elevi R. Moldova
5
5.755
Bugetul de stat
4
Burse sociale
75
22.425
Bugetul local
5
Burse de merit
16
5.296
Bugetul local
6
Burse de studiu
4
1.124
Bugetul local
7
Abonamente elevi
60
20.802
Bugetul de stat
navetiști
8
Abonamente cadre
5
875
Bugetul local
didactice
Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei
materiale (sem. I, an şcolar 2019-2020)
Au fost efectuate achiziții şi investiţii de la bugetul local, potrivit bugetului
aprobat, planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:
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Au fost achiziționate de la bugetul local 10 laptop-uri HP 250 G7 15.6 în valoare de
17.992,80 lei și 10 buc. mouse în valoare de 488 lei
S-a achiziționat lenjerie de pat-20 bucăți pentru căminul de elevi toate în valoare de
2.000 lei
Au fost achiziționate pentru întreținere cazmale, lopeți, sape, lopeți de zăpadă în
valoare de 467 lei
Au fost achiziționate următoarele materiale: membrană bituminoasă, amorsă, pastă
bituminoasă în valoare de 1.315 lei pentru hidroizalație service auto
Au fost efectuate lucrări de reparații curente constând în: rașchetat și lăcuit parchet în
săli de clasă, zugrăvit interior vestiare, hol și băi la sala de sport, zugrăvit băi și
grupuri sanitare în internatul de elevi, refacere gard vecinătate cu Colegiul Tehnic
Energetic și FSEGA, toate în valoare de 180.850 lei.
De la venituri proprii:
Manuale aflate la bibliotecă constând în: Masurări electr. în curent continuu,
Circuite electrice, Tehnologia lucr.mecanice, Aparate electrice., Reprez. organelor
de mașini, toate în valoare de 550 lei
Mânere metalice pentru cămin în valoare de 465 lei .
La școala de șoferi
Au fost achitate din veniturile școlii de șoferi: ITP remorcă, autoturism în valoare de
450 lei, asigurări RCA și de persoane 610 lei
Reparații auto CJ 17 CTT 2020 lei și CJ 18 CTT 6.998 lei
S-au achiziționat carburanți în valoare de 10.000 lei.

Total încăsări venituri proprii: sem I, 2019-2020. Se va preciza sursa (închirieri, sponsorizări,
cazări – cu realizarea unui tabel simplu, centralizator)
Nr.
Încasări venituri proprii
Valoare (lei)
crt.
1
Venituri din concesiuni și închirieri
23.570
2
Venituri din fond cămin
6.660
3
Venituri din cazări ocazionale
1.470
4
Venituri din taxe parcare
3.100
5
Școlarizare școala de șoferi
4.360
6
Venituri din acte studii
460
7
Sponsorizare
8.100

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II
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 și
ridicarea numerarului de la bancă, întocmirea statelor de plată și efectuarea viramentului bancar.
Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea sintetică și analitică, întocmirea fișelor de cont, a
balanțelor de verificare sintetice și analitice.
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
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.
Întocmireaa bugetului pe anul 2020 pe articole, alienate, sursele buget local și venituri proprii și
înregistrarea în platforma elceb a Primăriei Cluj-Napoca.
Întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 și a situațiilor financiare pentrua trim.I 2020 pe
surse de finanțare:buget de stat, buget local, venituri proprii și transmiterea acestora la Primăria ClujNapoca și ISJ Cluj.
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
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pentru venituri proprii, situația privind bursele, darea de seamă lunară, situația privind achizițiile de la
bugetul local pe perioada stării de urgență.
8. 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; întocmirea
situației privind costul standard în SIIR pentru ultimii 4 ani calendaristici.
9. Pregătirea răspunsului pentru raportarea la seviciul audit din cadrul Primăriei, a măsurilor de
implementare scadente la data de 30.06.2020:au fost scadente 12 măsuri pentru fiecare s-au întocmit
documente și a fost prezentat modul de implementare.
10. Întocmirea rectificării bugetare la bugetul local pentru achiziția e materiale sanitare, material ede
curățenie și dezinfectanți și întocmirea documentației, plata, angajamentele notele de recepție și bonurile
de consum.
11. Înregistrarea în sistemul național de raportare ForExeBug a bugetelor inițiale, a rectificărilor de buget pe
cele 2 surse buget de stat și buget local operarea în CAB a operațiunilor financiare efectuate în perioada
ianuarie-iunie 2020.
12. Primirea, verificarea și vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor justificative, întocmirea,
verificarea și prezentarea oricăror altor situații cu caracter financiar contabil și economic solicitate de
conducerea
instituției.
Nr. burse, pe categorii
Până la data de 26 iunie 2019, în sem. al II-lea al anului şcolar 2019-2020, de la bugetul de stat au fost
achitate potrivit programelor de finanțare aprobate:
- abonamentele elevilor navetiști în valoare de
- abonamente cadre didactice
- banii de liceu
- bursa profesională
- bursele sociale
- bursa elevi din Republica Moldova
- atenţie să fie toate tipurile de bursă cuprinse
Nr. Tip abonamente/burse
Număr
Suma
plătită Sursa
de
crt.
abonamente/burse /cuantum (în lei) finanţare
1. Bani de liceu
3
2.961
Bugetul de stat
2. Bursa profesională
195
137.026
Bugetul de stat
3. Bursa elevi R. Moldova
5
7.805
Bugetul de stat
4. Burse sociale
69
32.840
Bugetul local
5. Burse de merit
44
20.760
Bugetul local
6. Burse de studiu
6
2.400
Bugetul local
7. Abonamente
elevi 18
969
Bugetul de stat
navetiști
8. Abonamente
cadre 5
1.399
Bugetul local
didactice
Statistică anuală abonamente şi burse: sem. I+sem II
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tip abonamente/burse
Bani de liceu
Bursa profesională
Bursa elevi R.Moldova
Burse sociale
Burse de merit
Burse de studiu
Abonamente elevi navetiști
Abonamente cadre didactice

Număr
abonamente/burse
4
213
5
75
44
6
60
5
15

Suma
plătită
/cuantum (în lei)
5.273
242.459
13.560
55265
26.056
3.524
21.770
1.844

Sursa de finanțare
Bugetul de stat
Bugetul de stat
Bugetul de stat
Bugetul local
Bugetul local
Bugetul local
Bugetul de stat
Bugetul local

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei
materiale (sem. II, an şcolar 2019-2020)
Au fost efectuate achiziții şi investiţii de la bugetul local, potrivit bugetului aprobat,
planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:



Au fost achizițonate pentru sala de sport 3 mingi de volei în valoare de 1.005 lei
Au fost achiziționate 6 tablete pentru dotarea elevilor pe perioada stării de urgență, în
valoare totală de 4.164 lei
 S-au achiziționat 3 termometre în valoare totală de 2.124 lei
 Au fost achiziționate materiale de curățenie, dezinfectanți, materiale sanitare, măști,
mănuși în valoare de 16.350 lei
 Au fost achiziționate piese de schimb:prize, cleme, tuburi fluorescente, startere în
valoare de 2.482 lei
De la venituri proprii:
 Au fost achiziționate materiale de curățenie îa valoare de 895 lei
 La bibliotecă s-au achiziționat manuale de Măsurări, Instalații în valoare de 166 lei
La școala de șoferi
 Asigurari rca pt auto cj 19ctt, cj 18 ctt 1.400 lei
 ITP pt auto cj 19 ctt 300 lei
 Taxa registru raportări online 41 lei, rovigneta 136 lei.
Din sponsorizare au fost efectuate acțiuni de promovare a ofertei educaționale pentru anul
școlar 2020-2021 în valoare de 5.915 lei.
Total încăsări venituri proprii: sem II, 2019-2020. Se va preciza sursa (închirieri, sponsorizări,
cazări – cu realizarea unui tabel simplu, centralizator)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Încasări venituri proprii

Valoare (lei)

Venituri din concesiuni și închirieri
Venituri din fond camin
Venituri din cazări ocazionale
Venituri din acte studii
Școlarizare școala de șoferi
Sponsorizare

22.350
50
360
920
2820
9.300

Contracte de sponsorizare materiale, echipamente, premii elevi pentru practică la agenţi
economici, alte instituţii, pe parcursul anului şcolar 2019-2020 (sem I+sem II):
Nr Tip contract (sponsorizare ȋn
crt. lei sau ȋn produse, materiale,
echipamente) / Nr de
ȋnregistrare al contractului
Sponsorizare
în
lei/
1.
3281/09.12.2019
Sponsorizare
în
lei/
2.
183/20.01.2020
3.

Agentul
Valoarea ȋn lei
economic/instituţia
care a realizat
sponsorizarea
Club
Teatru Fundația
,,Noi 1.620
pentru elevi
Orizonturi’’ Lupeni
Premiere elevi
Compexit Trading
750
SRL Cluj-Napoca
Scopul
sponsorizării

Sponsorizare
în
material Scopuri didactice
didactic/ 1124/29.06.2020
16

Compexit Trading 10.098,48
SRL Cluj-Napoca

2.5.4 Activitatea compartimentului administrativ
Responsabil: administrator patrimoniu Macaria Daciana
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I
s-au eliberat și rearanjat obiectele din 10 săli de clase în care urma să fie reparat parchetul existent
(rașchetat și lăcuit )
s-au înlocuit tuburile arse de neon sau corpuri de neon ( după caz ) din săli de clase, coridoare,
atelierul electric.
s-au efectuat lucrări de reparații la unul din pereții sălii 4B
s-au executat lucrări de reparații la hidroizolația de pe clădirea service-ului auto
s-a facut curățenie generală după lucrările de zugrăvit din cămin și sala de sport.
s-a introdus cablu pentru internet la sala de sport și sălile de clase 21A, 23A ,1B
s-a refăcut pervaz deteriorat (din exterior ) al sălii de la parter, clădirea A
s-a înlocuit acoperișul deteriorat de la intrarea în căminul de elevi
s-au confecționat panouri pentru afișare diverse, în sala 11B
s-a asigurat în permanență curățenia în incinta școlii precum și în curtea interioară.
s-au curățat zilnic sălile de clase ( la încheierea programului elevilor ), coridoarele, băile.
s-au spălat hainele elevilor și ale studenților cazați în internatul școlar.
s-a asigurat zilnic curățenia în înternatul școlar ( camere, săli de meditații , sala de mese, oficii, băi,
coridoare , casa scării )
s-au rezolvat diverse urgenţe apărute ( la instalaţiile electrice, sanitare)
s-a făcut curățenie generală în școli și în internat ; spălarea geamurilor, spălarea pardoselilor, a
băncilor, a ușilor, a covoarelor.
s-a asigurat aprovizionarea magaziei de materiale a școlii (materiale de curățenie, materiale electrice,
de instalatii sanitare, papetărie ).
s-a asigurat raportarea zilnică la ARR a orelor de conducere efectuate de elevii înscriși la școala de
șoferi, s-au întocmit fișe de școlarizare (sau adeverințe pentru 6 ore suplimentare), la încheierea
școlarizării.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II
S-au efectuat servicii de verificare a stingătoarele de incendiu aflate în școli, ateliere și cămin.
S-au efectuat servicii de verificare a hidranților interiori și exteriori.
S-au efectuat servicii de reparații la instalația de încălzire , școala A.
S-a înlocuit recipientul de acumulare ACM 500 litri la centrala termică , spălătorie
S-au achiziționat și distribuit 6 tablete LENOVO pentru cursurile on line pe perioada stării de urgență
( Covid 19 )
S-au curățit zilnic sălile de clase ( la încheierea programului elevilor ), s-au spălat coridoarele, băile.
S-a efectuat igienizarea ( zilnic ) a băilor aflate în internatul școlar și s-au spălat camerele elevilor, o
dată pe săptămână.
Zilnic s-a asigurat curățenia din curtea scolii ( măturat alei, întreținut spațiul verde )
S-au vopsit cu var pomii și bordurile din curtea școlii.
Menținerea curățeniei din atelierul scoală prin spălarea coridoarelor, a ușilor de la ateliere, a
geamurilor, a băii.
Aprovizionarea cu materiale de igienă necesare prevenirii infectării cu noul virus (Covid 19)- săpun cu
dezinfectant, dezinfectant de mâini , detergent cu dezinfectant pentru suprafețe și pardoseli, clor.
În vederea revenirii elevilor în perioada de pregătire pentru Bac s-au cumpărat și montat pe pardoseală
(coridoare) și în sălile de clase ( pe bănci ) autocolante pentru păstrarea distanței sociale, s-au
achizitionat viziere.
S-au poziționat băncile din sălile de clase ( 2m distanță între persoane,față , spate, lateral ) pentru
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14.
15.
16.
17.

absolvenții care au susținut examenul de Bacalaureat ( clădirea A ) precum și pentru profesorii
corectori de la examenul de Evaluare Națională ( clădirea B ).
S-au achiziționat covorașe pentru dezinfectarea încălțămintei cu soluție pe bază de clor la intrarea în
curtea școlii , la intrarea în clădiri, la intrarea în sălile de clase.
S-au achizitionat trei termometre non-contact, destinate măsurării temperaturii corpului uman .(
Termometrizarea persoanelor care intră în incinta școlii ).
S-au facut achizițiile necesare pe platforma SICAP.
S-a asigurat transmiterea orelor de pregătire practică ale elevilor înscriși la școala de șoferi, pe
platforma ARR. S-au încheiat fișe de școlarizare.

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. S-au creat conturi pe platforma Gsuite for Education pentru toate cadrele
didactice şi pentru toţi elevii.
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, „updatate” acestor cerinţe (rapoarte ale cadrelor didactice, fişe de asistare a lecţiilor, exemple de bune
practici prezentate în CP - conform registrului de procese-verbale, fişe de lucru şi materiale suport
sau fotografii făcute la lecţii).
 În anul şcolar 2019-2020, elevii de la liceu şi şcoală profesională au primit manuale gratuite
(necesarul de manuale pe discipline, statistici de evidenţă ale diriginţilor cu distribuirea şi preluarea
manualelor, rapoarte ale comisiei pentru manuale şcolare).
 Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale / de progres / sumative de către majoritatea cadrele
didactice. Rezultatele acestor teste au fost analizate în şedinţele comisiilor metodice, în CP, în CA şi
la şedinţele cu părinţii pe clase (rapoarte şi portofolii ale cadrelor didactice, rapoarte ale
responsabililor comisiilor metodice, ale responsabilului CEAC, procese verbale ale comisiilor
metodice, ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale CEAC, CP şi CA, planuri de îmbunătăţire la nivel de
catedre şi la nivel de untate şcolară).
 Pentru evaluarea formativă şi sumativă s-au folosit atât instrumente tradiţionale cât şi alternative:
proiectul, portofoliul elevilor, eseul, referatul, jurnalul, studiul de caz, postere, etc., imprimate sau în
format digital, ppt-uri, etc
 De la începutul lunii octombrie 2019, s-au organizat pregătiri suplimentare pentru pregătirea
examenului de bacalaureat (atât pentru elevii claselor a XII-a, cât şi pentru elevii claselor a XI-a) sau
pentru performanţă la olimpiade şi diferite tipuri de concursuri şcolare sau extraşcolare. Programele
de pregătire a examenului de bacalaureat sunt evaluate şi revizuite periodic şi aduse la cunoştinţa
părinţilor/aparţinătorilor legali interesaţi. (Rapoarte ale cadrelor didactice, liste de prezenţă ale
elevilor, diplome ale elevilor la olimpiade şi concursuri, planuri de îmbunătăţire a rezultatelor
şcolare, analize şi planuri de îmbunătăţire a rezultatelor la bacalaureat, orare de pregătire avizate de
director, registre de procese-verbale ale CP, CA şi ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, proceseverbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase).
 Profesorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica
discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată valorifica potenţialul, cunoştinţele şi experienţa de viaţă
de care dispun. S-au utilizat strategii de lucru diferenţiate, în funcţie de nevoile diferite ale elevilor.
Se acordă o atenţie sporită elevilor cu cerinţe educative speciale (CES), pentru aceştia se întocmesc
planuri individuale de învăţare la diferite discipline, planuri de servicii şi rapoarte anuale de
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monitorizare. (Portofoliile cadrelor didactice, fişe de lucru diferenţiate, portofolii ale elevilor,
portofoliul diriginţilor/responsabili de caz şi al consilierului şcolar, liste ale elevilor cu CES, planuri
de servicii, planuri individuale de învăţare, decizii de numire ale responsabililor de caz).
 Existǎ cadre didactice care monitorizează temele elevilor, verifică sistematic caietele şi portofoliile
acestora, utilizează catalogul personal pentru cuantificarea corectă a evoluţiei elevilor şi păstrează pe
tot parcursul anului şcolar lucrările scrise ale acestora. (Fişe de asistare a lecţiilor, cataloagele
personale ale profesorilor, lucrările scrise ale elevilor).
 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu părinţii, cu
ceilalţi membri ai personalului şi cu echipa managerială (Fişe de asistare a lecţiilor, procese-verbale
ale întâlnirilor cu părinţii, fişele de autoevaluare şi rapoartele cadrelor didactice, registrul de procese
verbale al CP şi CA, rapoarte de evaluare externă, procese-verbale ale Consiliului Elevilor).
 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).
 Ȋn perioada 2-12 iunie 2020 s-au organizat pregătiri suplimentare de bacalaureat, „face to face” și
online.
Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi
 Nu toate cadrele didactice au respectat termenul fixat de prezentare, pentru avizare, a planificărilor
calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare (tabel cu monitorizarea datei de prezentare, pentru avizare
a planificărilor).
 Nu toate cadrele didactice respecră termenele fixate pentru verificarea notării ritmice a elevilor de către
Comisia de urmărire a ritmicităţii notării. Astfel, acolo unde s-a identificat lipsa notelor sau note
insuficiente s-au anunțat colegii respectivi, dar nu toți au remediat situația. La engleză notele au fost
trecute în catalog la sfârșitul semestrului.
 Notele mici sau medii pe clase nesatisfăcătoare la testele iniţiale, fapt care demonstrează o pregătire
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iniţială slabă şi un bagaj redus de cunoştinţe teoretice al elevilor, lipsa lecturii particulare şi a
competenţelor de înţelegere a textului, deficienṭe ȋn comunicare, calcul ṣi scriere (rapoarte de analiză şi
interpretare ale rezultatelor testelor iniţiale la nivel de cadre didactice, comisii metodice, responsabil
CEAC, planuri de îmbunătăţire, procese verbale ale comisiilor metodice, ale CP şi CA).
Motivarea elevilor pentru învaţare şi dezvoltare personală (Rezultatele şcolare ale unor elevi)
Număr mare de absenţe nemotivate la orele de curs şi participarea inconstantă a elevilor de clasa a XIIa/a XIII-a, la pregătirile suplimentare examenului de bacalaureat).
Utilizarea insuficientă a metodelor alternative de predare, învăţare şi evaluare şi a noilor tehnologii,
care să asigure o atmosferă dinamică in timpul orelor de curs, să capteze atenţia şi interesul elevilor şi
care să utilizeze la maxim baza materială a scolii (Fişe de asistare a lecţiilor, rapoarte ale şefilor de
catedre, numărul de ore de curs ţinut în service-ul auto al şcolii, rapoarte ale responsabilului cu
formarea continuă privind impactul implementării cursurilor şi programelor de formare continuă urmate
de cadrele didactice).
Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, în monitorizarea progresului elevilor şi în urmărirea frecvenţei
acestora la şcoală şi la programele de învăţare remedială sau de pregătire a examenului de bacalaureat si
de certificare a competenţelor profesionale. (Statistici cu numărul părinţilor plecaţi la muncă în
străinătate, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală,
portofoliul, şi rapoartele lunare, semestriale şi anuale ale Comisiei de monitorizare, prevenire şi
reducere a absenteismului, fişele lunare ale profesorilor diriginţi de înregistrare şi monitorizare a
evoluţiei elevilor raportaţi ca şi „cazuri speciale”, adrese, înregistrate şi avizate de director, ale
profesorilor diriginţi către DGASPC, primării sau poliţii locale, numărul elevilor navetişti care nu sunt
lăsaţi de către părinţi să locuiască în internatul de elevi al colegiului).
Situaţia materială precară a unor elevi şi numărul elevilor care lucrează pentru a-şi întreţine sau susţine
familia. (Rapoarte ale profesorilor diriginţi, adeverinţe de încadrare în muncă, anchete sociale privind
situaţia materială a familiilor unor elevi, raportul comisiei de acordare a burselor/programelor sociale,
registrul de procese-verbale al internatului de elevi, rapoarte ale pedagogului şef privind numărul
elevilor interni care participă la Programul „Clujul are suflet”, în special pentru masa caldă gratuită,
oferită în fiecare zi).
Desfăşurarea şi sau postarea materialelor la unele ore de curs pe platforma Gsuite.
Elevi care nu dispun de dispozitiv personal pentru accesare platformă Gsuite şi care au folosit ȋn acest
scop telefonul mobil.
Suspendarea olimpiadelor/concursurilor şcolare și a Competiției Naținale pentru obținerea titlului de
„Școală Europeană” din cauza pandemiei de Covid-19.
Lipsa experienţei de lucru, pe platforme educaţionale dedicate ȋnvăţării, a elevilor şi a cadrelor
didactice.
Profesorul de biologie a refuzat să facă pregătiri pentru examenul de bacalaureat, „face to face”, ȋn
perioada 02-12 iunie 2020. Aceste pregătiri au fost ținute de un profesor de biologie de la o altă școală.

3.1.1. Oferta curriculară
Raportul comisiei pentru curriculum - responsabil, prof. ing. PLAIAN Liana:
Elaborarea de noi CDL-uri (curriculum în dezvoltare locală):
 “ Organizarea ergonomică și norme de securitate și sănătate în atelierul de instruire practică”,
clasa a IX-a liceu tehnologic, domeniul pregătirii de bază: mecanică, specializarea: ”tehnician
transporturi”, (Crețu Gabriel Mircea ,Stanciu Mircea, Loșonți Mircea);
 ”Circuite și echipamente de electronică profesională”,clasa a-XI-a liceu tehnologic, domeniul:
electronică automatizări, specializarea ”tehnician operator tehnică de calcul”, (Boancă Vasile);
 „Autovehicule electrice în transportul public”, clasa a XI-a liceu tehnologic, domeniul electric,
”tehnician electrician electronist auto”, (Feștilă R);
 „Aplicații ale roboților industriali”, clasa a XII-a liceu tehnologic, domeniul electronică
automatizări, specializarea ”tehnician operator roboți industriali”(Ancău Dorina, Ganea Ioan);
 „Legislație, contracte și documente de transport”, clasa a XII-a, liceu tehnologic, domeniul
mecanică, specializarea ”tehnician transporturi”, (Crețu Gabriel Mircea, Stanciu Mircea, Loșonți
Mircea)
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Alte activităţi ale comisiei pentru curriculum:
 Prezentarea spre aprobare catre ISJ Cluj a ofertei curriculare a școlii pe anul școlar 2019-2020;
 Elaborarea subiectelor si examinarea elevilor care au sustinut examene de diferență pentru elevii
scolii profesionale și liceu.
 Finalizarea examenelor de diferențe pentru elevii care provin din alte școli.

3.1.2 Rezultatele învățării. Situația notelor la purtare. Statistici realizate de către
informatician Călian George, pe baza statisticilor pe clase, întocmite de către profesorii
diriginţi la sfârşitul anului şcolar 2019-2020
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Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019-2020
Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2019

Clasa a IX-a A

31

Clasa a IX-a B

29

clasa a IX-a

60

Clasa a X-a A

25

Clasa a X-a B

28

clasa a X-a

53

Clasa a XI-a A

27

Clasa a XI-a B

23

clasa a XI-a

50

Clasa a XII-a A

Elevi
transferaţi
de la alte
şcoli (+)

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

Exmatriculaţi

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2019 - 2020

Procent
promovabilitate

31

0

31

100,00%

26

0

26

100,00%

57

0

57

100,00%

22

1

21

95,45%

28

0

28

100,00%

50

1

49

98,00%

26

0

26

100,00%

0

21

0

21

100,00%

0

47

0

47

100,00%

21

0

21

100,00%

3

15

0

15

100,00%

3
0

3

0

0

3
0

3

0

0

1
2
0

2

1

21

Clasa a XII-a B

18

clasa a XII-a

39

0

0

0

3

36

0

36

100,00%

TOTAL Liceu

202

0

8

1

3

190

0

189

99,47%

Observație: Calculul procentului de promovabilitate s-a făcut ținând cont de mișcarea elevilor.
Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul anului școlar
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Liceu - zi: comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. anului școlar - nr. elevi promovați
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Statistici promovabilitate - Şcoala profesională

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2019

Clasa a IX-a G

31

31

Clasa a IX-a H

22

22

Clasa a IX-a K

20

clasa a IX-a

73

Clasa a X-a G

21

Clasa a X-a H

29

Clasa a X-a K

20

clasa a X-a

70

Clasa a XI-a G

22

Clasa a XI-a H

25

Elevi
transferaţi
de la alte
şcoli (+)

0

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

0

Exmatriculaţi

0

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2019 - 2020

Procent
promovabilitate

1

30

96,77%

22

100%

1

19

2

17

89,47%

1

72

3

69

95,83%

21

100,00%

28

1

27

96,42%

20

1

19

95,00%

0

69

2

67

97,10%

1

21

3

18

85,71%

25

4

21

84,00%

23

1

22

95,65%

21
1
0

1

0

Clasa a XI-a K

23

clasa a XI-a

70

0

0

0

1

69

8

61

88,40%

TOTAL
Profesională

213

0

1

0

2

210

13

197

93,80%

25

26

Statistici promovabilitate – Liceu seral

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2019

Elevi
transferaţi/
veniți de la
alte şcoli
(+)

Clasa a XI-a M

24

1

Clasa a XI-a

25

Clasa a XII-a M

23

Clasa a XII-a

23

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

Exmatriculaţi

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

2
0

0

2

Clasa a XIII-a M

19

Clasa a XIII-a R

16

Clasa a XIII-a

35

0

0

1

TOTAL Liceu
Seral

83

1

0

3

0

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2019 - 2020

Procent
promovabilitate

25

3

22

88%

25

3

22

88%

21

1

20

95,23%

21

1

20

95,23%

19

100%

19
15

1

14

93,33%

0

34

1

33

97,05%

0

80

5

75

93,75%

1
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2019

P1T

32

2

4

26

5

21

80.76%

P2T
TOTAL Școală
Postliceală

15

0

0

15

3

12

80.00%

2

4

41

8

33

80.48%

47

Elevi
transferaţi
de la alte
şcoli (+)

0

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

0

Exmatriculaţi

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2019 - 2020

Procent
promovabilitate

28

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 anuale-promovați
între

IX A

LICEU ZI

1

0

30

0

500 –
699
0

IX B
XA
XB
XI A
XI B
XII A
XII B
XI M
XII M
XIII R
XIII M

LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU SERAL
LICEU SERAL
LICEU SERAL
LICEU SERAL

6
2
13
3
2
13
6
14
9
9
8

0
2
1
0
0
0
3
1
1
4
0

20
18
14
23
19
8
6
10
11
3
11

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
12
2
3
9
4
7
12
8
9

22
16
15
23
17
11
11
11
8
6
10

2
1
1
1
1
1
0
4
0
0
0

IX G

PROFESIONAL

5

1

25

1

6

24

0

IX H

PROFESIONAL

7

0

15

0

3

19

0

IX K

PROFESIONAL

8

4

7

2

8

9

0

XG

PROFESIONAL

9

0

12

0

7

14

0

XH

PROFESIONAL

12

11

3

3

19

8

0

XK

PROFESIONAL

6

6

8

0

9

6

4

XI G
PROFESIONAL
XI H
PROFESIONAL
XI K
PROFESIONAL
P1
POSTLICEAL
P2
POSTILCEAL
Total pe şcoală

5
6
7
11
0

5
6
8
5
3

11
13
7
10
12

0
0
0
0
0

4
11
13
1
0

14
10
9
17
9

0
0
0
3
3

165

61

296

7

153

317

24

29

700 –
899
28

900 – 10
3

Procent promovabilitate elevi Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Nr. elevi existenți
la sf. anului școlar

Nr. elevi existenți
la sf. anului școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2019 - 2020

Procent de
promovabilitate
prin raportare
la nr. elevi
existenţi la sf.
anului şcolar

544

506

27

479

94,66%

Rezultate obţinute la examene naţionale
Bacalaureat 2020
Număr elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2019-2020 în clasele terminale:
 a XII-a, liceu zi: 39
 a XIII M seral (maghiară):19
 a XIII R seral (română):16
 total: 74
Număr elevi înscrişi la Bacalaureat în cele două sesiuni:
 promoţie curentă: 34
 promoţii anterioare: 26
 total: 60
Număr elevi promovaţi dupa cele două sesiuni:
 promoţie curentă: 14
 promoţii anterioare:11
 total promovaţi: 25
Situația participării elevilor la examenul de Bacalaureat 2020





A. Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale:
nr. elevi a XII-a în anul școlar 2019-2020: 39
nr. elevi cls a XIII-a M seral: 19
nr. elevi cls a XIII-a R seral: 16
total elevi clase terminale: 74
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B. Total elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar în clasele terminale:
nr. elevi a XII-a în anul școlar 2019-2020: 36
nr. elevi cls a XIII-a M seral: 19
nr. elevi cls a XIII-a R seral: 15 (14 promovați + 1 repetent)
total elevi clase terminale: 70 (69 promovați + 1 repetent)





C. Număr elevi înscrişi la Bacalaureat:
nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 34
nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 26
total elevi înscrişi la Bacalaureat: 60
Rezultate comparative (la nivelul lunii Septembrie 2019, sesiune I + sesiune II)

A.




Număr elevi promovaţi:
nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 14
nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 11
total elevi promovaţi: 25

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





XII A, înscriși la începutul anului școlar: 21; promovați la examenul de bacalaureat: 6, procent
de promovabilitate: 28,57,%
XII B, înscriși la începutul anului școlar: 18; promovați la examenul de bacalaureat: 6, procent
de promovabilitate: 33,33%
XIII M seral, încriși la începutul anului școlar: 19; promovați la examenul de bacalaureat: 1,
procent de promovabilitate: 5,26%
XIII R seral, încriși la începutul anului școlar: 16; promovați la examenul de bacalaureat: 1,
procent de promovabilitate: 6,25%

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





XII A, înscriși la examenul de bacalaureat: 13; promovați la examenul de bacalaureat: 6,
procent de promovabilitate: 46,15%
XII B, înscriși la examenul de bacalaureat: 9; promovați la examenul de bacalaureat 6, procent
de promovabilitate: 66,67%
XIII M seral, încriși la examenul de bacalaureat: 8, promovați la examenul de bacalaureat: 1,
procent de promovabilitate: 12.50%
XIII R seral, încriși la examenul de bacalaureat: 4, promovați la examenul de bacalaureat: 1,
procent de promovabilitate: 25%



Procent de promovabilitate promoţie curentă (14 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi
la începutul anului şcolar în clasele terminale (74) 18,91%



Procent de promovabilitate promoţie curentă (14 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi
la Bacalaureat din clasele terminale (34) 41,17%

Procentul de promovabilitate elevi (promoţia curentă+promoţii anterioare) raportat la numărul de
înscriși la examenul național 2020 (la cele 2 sesiuni - 60 elevi înscriși din care 25 elevi au promovat
examenul de bacalaureat) 41,66%
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Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor

Raport anual Atestate / certificări profesionale nivel 3, 4 şi 5 pe tipuri de calificări

Nivel calificare

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

Atestat
profesional
NIVEL 3,
4,5-admişi

Procent
promovare
raportare la
numărul de
absolvenţi
2020

Procent
promovare prin
raportare la
numărul de elevi
înscrişi la atestat
2020

Nr. elevi la început de
an școlar

Nr.
absolvenţi
2020

Atestat
profesional
NIVEL 3, 4,5înscriși

Mecanic auto

32

29

28

28

96.55%

100%

Tinichigiu vopsitor auto
Operator la mașini cu
comandă numerică
Tehnician transporturi
Tehnician operator roboți
industriali
Tehnician electrician
electronist auto
Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații
tehnician transporturi auto
interne și internaționale

13

11

11

11

100%

100%

25

21

21

21

100%

18

15

6

6

40%

21

21

6

6

28.60%

19

19

9

9

47.40%

16

14

8

8

57.20%

15

12

12

11

91,70%

Denumire calificare

32

100%
100%
100%
100%
100%
91,70%

Inserţia absolvenţilor:
SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL, PROMOŢIA 2020
Domeniul de pregătire: Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic auto
Nr. total absolvenţi: 29
Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 28
Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2
Nr. absolvenţi care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 8
Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0
Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative): 0
Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 1
(Toyota)
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 18
Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 19
Domeniul de pregătire: Mecanică
Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto
Nr. total absolvenţi: 11
Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 11
Nr. absolvenţi care continuă studiile: 1
Nr. absolvenţi care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 4
Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0
Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative): 0
Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 3
(Bifcom SRL, RMB Ford Auto, Compexit Trading )
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 3
Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 6
Domeniul de pregătire: Mecanică
Calificarea profesională: Operator la maşini cu comandă numerică
Nr. total absolvenţi: 21
Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 21
Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2
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Nr. absolvenţi care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie:11
Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0
Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative): 0
Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 4
(S.C. Prelmet, Seko Sieta, S.C. BG.CNC)
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 4
Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 8

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, PROMOŢIA 2020

Specializarea: Tehnician transporturi (zi) - 15
Domeniul: Mecanică
Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 6
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 4
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 3
Nr. absolvenţi angajaţi: 4
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 3
Specializarea: Tehnician operator roboţi industriali(zi) - 21
Domeniul: Electronică automatizări
Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 6
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 2
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 2
Nr. absolvenţi angajaţi: 9
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 7
Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (seral) - 19
Domeniul: Electric
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Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 9
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 0
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 1
Nr. absolvenţi angajaţi: 16
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 2
Specializarea: Tehnician tmecanic pentru întreţinere şi reparaţii (seral) - 14
Domeniul: Mecanică
Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 8
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 1
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 1
Nr. absolvenţi angajaţi: 12
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 0

3.1.3. Frecvența elevilor
Raportul Comisiei de monitorizare, prevenire și combatere a absenteismului – responsabil prof. ing. Ioan GANEA
1. Total absențe an școlar 2019 – 2020
Nr. crt.

Nivel

Clasele

Total elevi Total absențe Total absențe/elev

Procent

1

9

60

2194

36.57

4,14

2

10

53

5733

108.17

10,81

11

50

3103

62.06

5,85

4

12

39

4266

109.38

8,05

5

seral

82

14011

170.87

26,43

213

21090

99.01

39,78

46

2616

56.87

4,93

543

53013

97.63

100,00

3

6
7

Liceal

Școală profesională 9, 10, 11
Postliceală
Total

P1, P2
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

2. Total absențe nemotivate an școlar 2019– 2020
Nivel
Clasele
Total
Total
Total absențe
elevi
absențe
nemotivate/elev
nemotivate
Liceal
9
60
263
4.38
10
53
2817
53.15
11
50
709
14.18
12
39
1626
41.69
seral
82
3019
36.82
Școală profesională 9, 10, 11
213
10507
49.33
Postliceală
P1, P2
46
1484
32.26
Total
543
20425
37.62

Procent

1,29
13,79
3,47
7,96
0,15
51,44
7,27
100,00

3. Clasament anual/clase, an școlar 2019 – 2020
Nr.crt.

Clasa

nr. elevi

Tot abs

Nr.crt.

Clasa

nr. elevi

abs.nem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P2Ap
IXB
IXA
XG
XIB
XIK
XIA
XIIA
IXH
P1T
XA
XK
XIG
XIIB
XIH
XIIIMs
XIIIRs
IXG

15
29
31
21
23
23
27
21
22
31
25
20
22
18
25
19
16
31

780
1055
1139
1238
1410
1548
1693
1758
1770
1836
1958
2189
2373
2508
2707
2906
2913
2993

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

IXA
IXB
XIB
XIIIMs
P2Ap
XIA
XG
IXH
XIIA
XIK
XIIMs
XIMs
IXG
XA
XIIB
P1T
XK
XIIIRs

31
29
23
19
15
27
21
22
21
23
23
24
31
25
18
31
20
16

62
201
281
312
345
428
451
579
592
669
680
788
814
864
1034
1139
1205
1239
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19
20
21
22
23

XH
IXK
XB
XIMs
XIIMs

3131
3141
3775
3922
4270

19
20
21
22
23

IXK
XIG
XIH
XH
XB

20
22
25
29
28

1443
1637
1835
1874
1953

4. An școlar 2019 – 2020
Absențe motivate
Absențe nemotivate
32588
20425

Total absențe
53013

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

29
20
28
24
23

Clasa
IXA
IXB
Total IX
XA
XB
Total X
XIA
XIB
Total XI
XIIA
XIIB
Total XII
TOTAL LICEU

Nr.
elevi
31
29
60
25
28
53
27
23
50
21
18
39
202

Abs.
mot.
1077
854
1931
1094
1822
2916
1265
1129
2394
1166
1474
2640
9881

Abs.nem

Abs.nem/elev

Tot abs

1139
1055
2194
1958
3775
5733
1693
1410
3103
1758
2508
4266
15296

36.74
36.38
36.57
78.32
134.82
108.17
62.70
61.30
62.06
83.71
139.33
109.38
75.72

62
201
263
864
1953
2817
428
281
709
592
1034
1626
5415
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Tot
abs/elev
2.00
6.93
4.38
34.56
69.75
53.15
15.85
12.22
14.18
28.19
57.44
41.69
26.81

14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ZI
XIMs
Total Xis
XIIMs
Total XIIs
XIIIRs
XIIIMs
Total XIIIs
TOTAL SERAL
IXG
IXH
IXK
Total IX prof
XG
XH
XK
Total X prof
XIG
XIH
XIK
Total XI prof
TOTAL
PROFESIONALA
P1T
P2T
Total PL
TOTAL
GENERAL

24
24
23
23
16
19
35
82
31
22
20
73
21
29
20
70
22
25
23
70

3134
3134
3590
3590
1674
2594
4268
10992
2179
1191
1698
5068
787
1257
984
3028
736
872
879
2487

3922
3922
4270
4270
2913
2906
5819
14011
2993
1770
3141
7904
1238
3131
2189
6558
2373
2707
1548
6628

163.42
163.42
185.65
185.65
182.06
152.95
166.26
170.87
96.55
80.45
157.05
108.27
58.95
107.97
109.45
93.69
107.86
108.28
67.30
94.69

788
788
680
680
1239
312
1551
3019
814
579
1443
2836
451
1874
1205
3530
1637
1835
669
4141

32.83
32.83
29.57
29.57
77.44
16.42
44.31
36.82
26.26
26.32
72.15
38.85
21.48
64.62
60.25
50.43
74.41
73.40
29.09
59.16

213

10583

21090

99.01

10507

49.33

31
15
46

697
435
1132

1836
780
2616

59.23
52.00
56.87

1139
345
1484

36.74
23.00
32.26

543

32588

53013

60.01

20425

37.62

38
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Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Clasa
IXB
IXA
P2Ap
XG
P1T
XIB
XIA
XIK
XA
IXH
XIIA
IXG
XIG
XH
XIH
XK
XB
XIIB
XIIIMs
IXK
XIMs
XIIIRs
XIIMs

Nr.crt.

Clasa

1
2
3

XIIMs
XIIIRs
XIMs

Ordonarea claselor după totalul numărului total de absențe/elev la sfârșitul
anului școlar 2019 – 2020
Numar
elevi
29
31
15
21
31
23
27
23
25
22
21
31
22
29
25
20
28
18
19
20
24
16
23

Absente.motivate

Abs ente
nemotivate

Absente
nemotivate/elev

854
1077
435
787
697
1129
1265
879
1094
1191
1166
2179
736
1257
872
984
1822
1474
2594
1698
3134
1674
3590

201
62
345
451
1139
281
428
669
864
579
592
814
1637
1874
1835
1205
1953
1034
312
1443
788
1239
680

6.93
2.00
23.00
21.48
36.74
12.22
15.85
29.09
34.56
26.32
28.19
26.26
74.41
64.62
73.40
60.25
69.75
57.44
16.42
72.15
32.83
77.44
29.57

Total
absente
1055
1139
780
1238
1836
1410
1693
1548
1958
1770
1758
2993
2373
3131
2707
2189
3775
2508
2906
3141
3922
2913
4270

5.1 Clasele cu cel mai mare număr de absențe/elev
Numar
Absente
Absente
Absente
Total
elevi
motivate
nemotivate nemotivate/elev
absente
23
3590
680
29.57
4270
16
1674
1239
77.44
2913
24
3134
788
32.83
3922
39

Total
absente/elev
36.38
36.74
52.00
58.95
59.23
61.30
62.70
67.30
78.32
80.45
83.71
96.55
107.86
107.97
108.28
109.45
134.82
139.33
152.95
157.05
163.42
182.06
185.65

Total
absente/elev
185.65
182.06
163.42

6

Nr.crt.

Clasa

1
2
3

IXB
IXA
P2Ap

5.2 Clasele cu cel mai mic număr de absențe/elev
Numar
Absente
Absente
Absente
Total
elevi
motivate nemotivate nemotivate/elev
absente
29
854
201
6.93
1055
31
1077
62
2.00
1139
15
435
345
23.00
780

Total
absente/elev
36.38
36.74
52.00

Ordonarea claselor după totalul numărului de absențe nemotivate/elev la sfârșitul anului școlar 2018 – 2019
Nr.
Clasa
Numar. Absente
Absente
Absente
Total absente
Total
Crt.
elevi
motivate nemotivate nemotivate/elev
absente/elev
1
IXA
31
1077
62
2.00
1139
36.74
2
IXB
29
854
201
6.93
1055
36.38
3
XIB
23
1129
281
12.22
1410
61.30
4
XIA
27
1265
428
15.85
1693
62.70
5
XIIIMs
19
2594
312
16.42
2906
152.95
6
XG
21
787
451
21.48
1238
58.95
7
P2Ap
15
435
345
23.00
780
52.00
8
IXG
31
2179
814
26.26
2993
96.55
9
IXH
22
1191
579
26.32
1770
80.45
10
XIIA
21
1166
592
28.19
1758
83.71
11
XIK
23
879
669
29.09
1548
67.30
12
XIIMs
23
3590
680
29.57
4270
185.65
13
XIMs
24
3134
788
32.83
3922
163.42
14
XA
25
1094
864
34.56
1958
78.32
15
P1T
31
697
1139
36.74
1836
59.23
16
XIIB
18
1474
1034
57.44
2508
139.33
17
XK
20
984
1205
60.25
2189
109.45
18
XH
29
1257
1874
64.62
3131
107.97
40

19
20
21
22
23

Nr.crt.

Clasa

1
2
3

XIIIRs
XIG
XIH

Numar
elevi
16
22
25

XB
IXK
XIH
XIG
XIIIRs

28
1822
1953
69.75
3775
20
1698
1443
72.15
3141
25
872
1835
73.40
2707
22
736
1637
74.41
2373
16
1674
1239
77.44
2913
6.1 Clasele cu cel mai mare număr de absențe nemotivate/elev

Absente
motivate
1674
736
872

Absente
nemotivate
1239
1637
1835

Absente
nemotivate/elev
77.44
74.41
73.40

Total absente
2913
2373
2707

134.82
157.05
108.28
107.86
182.06

Total
absente/elev
182.06
107.86
108.28

6.2 Clasele cu cel mai mic număr de absențe nemotivate/elev
Numar Absente
Absente
Absente
Total
Total absente
elevi
motivate nemotivate nemotivate/elev
absente/elev
1
IXA
31
1077
62
2.00
1139
36.74
2
IXB
29
854
201
6.93
1055
36.38
3
XIB
23
1129
281
12.22
1410
61.30
Raport comparativ absențe an școlar2013 – 2014 /2014 – 2015 /2015 – 2016/ 2016-2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020 (sunt incluse si cazurile
speciale)

Nr.crt.

7

Clasa

An
școlar
20132014
20142015
20152016
20162017

Total
absențe

Total
absențe
motivate

Total
absențe
nemotivate

Nr.
elevi

Total
absențe/elev

Total absențe
nemotivate/elev

Procent
absențe
nemotivate

Procent
creștere/scădere
față de anul
școlar anterior

50028

29019

21009

498

100,45

42,18

41,99%

 6,42 %

51837

29481

22356

496

104,51

45,07

43,12%

+1,13 %

48357

25050

23307

514

94,07

45,34

48,19%

+5,07%

51681

26406

25275

535

96,60

47,24

48,90%

+0,71%
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20172018
20182019
20192020

60295

32057

28238

550

109,63

51,34

46,83%

-2,06%

94066

46381

47685

550

171,03

86,70

50,69

+3,86%

53013

32588

20425

543

97.63

37.62

38,52

-12,16%

Raport comparativ absențe an școlar 2016 – 2017/ 2017-2018/2018-2019 (fără cazuri speciale)
Procent
Total
Total
Procent
Total
Nr.
Total
Total absențe
creștere/scădere
absențe
absențe
absențe
absențe
elevi absențe/elev nemotivate/elev
față de anul
motivate nemotivate
nemotivate
școlar anterior
8

An
școlar
20152016
20162017
20172018
20182019
20192020

43133

24082

19051

514

83,91

37,06

44,16%

+1,04%

45227

25906

19321

535

84,53

36,11

42,72%

-1,44%

51809

32057

28238

550

94,20

38,68

41,07%

-1,64%

80648

44243

36405

550

146,63

66,19

45,14%

+4,07%

48279

31812

16467

543

88.91

30.33

34,11%

-11,03%

9
An
scolar
20192020

Total
absente
4734

Numarul absentelor cazurilor speciale cumulate pe intreg anul scolar 2019-2020
Total absente
nemotivate

Total absente
motivate

3958

776

Total
absente/elev
8.72

Total absente
nemotivate/elev
7.29

Total absente
motivate/elev
1.43

Obs. Absentele pe anul scolar 2019 2020 s-au monitorizat pana in data de 9 martie 2020 inclusiv. Ȋn luna martie 2020 au fost ȋnregistrate şi raportate 34 de cazuri
speciale de absenteism ȋn ȋnvăţământul obligatoriu (din care 3 elevi - liceu şi 31 elevi – şcoala profesională).

3.1.4. Prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar - responsabil comisie, prof. OSVÁTH-BOROS Péter
Consideraţii privind aplicarea Regulamentului comisiei la nivelul şcolii
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Sunt îndeplinite obiectivele incluse în ROF și Planul operativ privind siguranța în unitate.
Când au fost convocaţi, membrii comisiei s-au întâlnit, ȋn general, lunea, în intervalul orar: 11.10-12.00, ori de câte ori au fost solicitaţi. Fiecare întâlnire a comisiei
este consemnată în registrul de procese verbale.
Consideraţii privind aspectul preventiv al activităţii comisiei
Comisia desfășoară activități de informare, prevenire și combatere a violenței.
Activităţi şi impact
Tabel centralizator pentru anul şcolar 2019-2020
Nume
şi
prenume elev
convocat
la
comisie
1. Revnic Horațiu

Cls

2. Kita Geza

10H

3. Fărcaș Robert

9H

4. Janko
Szabolcs-Lehel
5. Jasko Hunor

9H

6. Lăpăzan
Cristian
7. Binetti Cristian

9G

8. Crăciun
Mircea
9. Bereczki Raul

9B

10. Chiș Ionuț

9B

11. Abrudan Călin

9B

12. Cristea
Marian-Dan

9B

Nr.
crt.

10H

9H

9G

9B

Categorie act de
violenţă
(conform
anexei)
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
1
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
1
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat

Tipul de
violenţă
(conform
anexei)

8

8

Data întrunirii
comisiei

Sem I /
Sem II

Sancţiunea
propusă

Observaţii

16.09.2019

Sem I

5p

16.09.2019

Sem I

07.10.2019

Sem I

07.10.2019

Sem I

07.10.2019

Sem I

21.10.2019

Sem I

21.10.2019

Sem I

28.10.2019

Sem I

28.10.2019

Sem I

04.11.2019

Sem I

04.11.2019

Sem I

Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Observație
individuală
Observație
individuală
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Observație
individuală
Observație
individuală

04.11.2019

Sem I

2p
2p
2p
3p
6p
6p
3p
2p
2p
2p
3p
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13. Illyefalvi Pal

11K

1

8

04.11.2019

Sem I

14. Csakany Csaba

11K

1

8

04.11.2019

Sem I

15. Antal Ioan

11K

04.11.2019

Sem I

16. Jinan Peter

10H

Comportament
neadecvat
1

8

04.11.2019

Sem I

17. Husar David

10H

1

8

04.11.2019

Sem I

18. Gergely
Sandor
19. Cămărășan
Daniel
20. Nergheș
Cătălin
21. Deji Sergiu

9K

Comportament
neadecvat
1

11.11.2019

Sem I

25.11.2019

Sem I

25.11.2019

Sem I

25.11.2019

Sem I

22. Morea Raul

10H

25.11.2019

Sem I

23. Șom Gabriel

10G

25.11.2019

Sem I

24. Ciurtea
Sebastian
25. Iancu Marian

10G

25.11.2019

Sem I

25.11.2019

Sem I

26. Mândrușca
David
27. Mariș Cătălin

10G

25.11.2019

Sem I

25.11.2019

Sem I

28. Cioban
MariusSebastian
29. Moldovan
Daniel
30. Lăpăzan
Cristian
31. Saba Edmund

10B

Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat

16.12.2019

Sem I

Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat

16.12.2019

Sem I

16.12.2019

Sem I

16.12.2019

Sem I

11H
10H
10H

10G

10G

9G
9G
9G

8

Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
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5p
8p
4p
3p
3p
2p
2p
4p
4p
4p
6p
6p
6p
6p
6p
2p

32. Oltean Gavril

9G

9G

Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
1

33. Orzac
Sebastian
34. Revnic Horațiu

10H

35. Mic Alexandru

10H

36. Cociș Nicolae

10H

37. Bala
IoanRaymon
38. Șerban Cătălin

10K

39. Buș Sergiu

9G

1

40. Toader Ionuț

9G

41. Nemeș Gicu

9G

42. Topai
Szilveszter
43. Fărcaș Robert

9K

44. Pop Vasile

10A

45. Mureșan
Andrei
46. Lăpuște Ionuț

10B

47. Bețișor
Cristian
48. Muntean
Darius

11A

Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat

10H

9K

10G

10A

16.12.2019

Sem I

Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Observație
individuală
Mustrare
scrisă
Mustrare
scrisă

16.12.2019

Sem I

16.12.2019

Sem I

16.12.2019

Sem I

16.12.2019

Sem I

16.12.2019

Sem I

8

17.02.2020

Sem II

8

17.02.2020

Sem II

17.02.2020

Sem II

17.02.2020

Sem II

24.02.2020

Sem II

24.02.2020

Sem II

24.02.2020

Sem II

09/03/20

Sem II

09/03/20

Sem II

09/03/20

Sem II

3p

09/03/20

Sem II

3p

 Dificultăţi întâmpinate
Familiile elevilor care săvârșesc abateri nu întotdeauna colaborează cu comisia.
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5p
5p
5p
5p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
5p
5p

 Sugestii şi propuneri legate de activitatea comisiei
O mai promptă sesizare a abaterilor, informarea diriginților, comunicarea imediată a propunerilor de sancționare.


Situaţie comparativă (centralizatoare) faţă de anul şcolar anterior

Activităţi

2019-2020

2018-2019

Numărul de intâlniri ale comisiei de disciplină
Elevi aduşi in fata comisiei din care
- pentru comportament neadecvat
- pentru violenţe verbale şi fizice
- pentru absenţe nemotivate

11
46
37
9
0

8
20
13
7
0

Anexă ajutătoare pentru determinarea corectă a categoriei şi tipului de violenţă
Categorie act de violenţă

Tip de violenţă

1. Atac la persoană

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a calculatorului,
telefonului mobil etc.)
2. Discriminare și instigare la discriminare
3. Insulte grave repetate
4. Amenințări repetate
5. Șantaj
6. Înșelăciune
7. Instigare la violență
8. Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire)
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare
10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, corupția
sexuală, seducția, hărțuire sexuală)

2. Atentat la securitatea unității
școlare

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă)
12. Violență fizică cu arme albe
13. Violență fizică cu arme de foc
14. Omor sau tentativă de omor
1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii
2. Alarmă falsă
3. Incendiere și tentativă de incendiere
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3. Atentat la bunuri

4. Alte fapte de violență sau
atentate la securitate în spațiul
școlar

4. Introducere sau port armă albă în spațiu școlar
5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar
1. Însușirea bunului găsit
2. Furt și tentativă de furt
3. Tâlhărie
4. Distrugerea bunurilor unor persoane
5. Distrugerea bunurilor școlii
1. Consum de alcool

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise
4. Automutilare
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
6. Suicid sau tentativă de suicid
7. Alte tipuri de violență

3.1.5 Situații speciale (abandon, exmatriculări)
Abandon: 1 (Seichei Raul, cls a IX-a G)
Risc abandon: cazurile speciale absenteeism: 3 elevi liceu şi 30 elevi şcoala profesională
Elevi exmatriculaţi ȋn anul şcolar 2019-2020: 6 elevi
1. Spicsuk-Hagel Valentin Alexandru –clasa a XI-a A, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 13.11.2019
2. Banyai Ferenc-clasa a 12- a M, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 20.12.2019
3. Lengyel Edmond- clasa a 12- a M, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 20.12.2019
4. Ianko Francisc Emanuel– P 1T, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 29.01.2020
5. Neciu Costică Mircea– P 1T, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 29.01.2020
6. Truță Andrei –clasa a XIII-a R, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 12.02.2020
Elevi retraşi ȋn anul şcolar 2019-2020: 6 elevi
1. Cioran Laurenţiu Claudiu–P 1T, retras conform aprobării cererii nr. 2567 / 19.09.2019
2. Crișan Petru Jan–P 1T, retras conform aprobării cererii nr. 3030 / 07.11.2019
3. Pastor Gelu-cls a XI-a G, retras conform aprobării cererii nr. 165 / 20.01.2020 (plecat în străinătate)
4. Egri Sergiu – P 1T, retras conform aprobării cererii nr. 207 / 27.01.2020
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5. Oprea Adrian Cătălin– P 1T, retras conform aprobării cererii nr. 238 / 29.01.2020
6. Pop Ștefan Cristian-clasa a IX-a K, retras conform aprobării cererii nr. 485 / 19.02.2020 (elev major și cu 3 ani de repetenție in invatamantul
gimnazial)

3.2 Managementul performanței

Rezultate ale elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Concursul
Concursul „Procopium”
„La ville de demain”

Faza/Etapa/
Secțiunea
Faza judeteana
regional

Clasa

Premiul/
Locul
Premiul III
Mentiune

Profesor
coordonator
Mihali Ileana
Stanciu Mircea

11 B

Locul IV
(77p)

Boancă Vasile
Ancău Dorina
Boancă Vasile
Ancău Dorina

9A
10 H

5.

Olimpiada la disciplinele din aria
curriculară ”Tehnologii” Domeniul
”electronică-automatizări”
Olimpiada la disciplinele din aria
curriculară ”Tehnologii” Domeniul
”electric, electrotehnic,
electromecanic”
La ville de demain

6.

La ville de demain

7.
8.
9.

,,La ville de demain”
,,La ville de demain”
,,Colind la poarta raiului”

regional
secțiunea eseu
regional
secțiunea desen
Locala/ machete
Locală / desen
Locală / colinde

10.

La ville de demain

Regional

Suciu Narcis

11 B

I

Țîrc Ștefania
Țîrc Ștefania
Țîrc Ștefania,
Chita
Simona
Monica
Teșa Laura

11.

La ville de demain

Regional

Vlasov Ana

10 B

Mentiune

Teșa Laura

12.

La ville de demain

Regional

Măcicășan Florin

12 A

Mentiune

Teșa Laura

13.

La ville de demain

Regional

Man Alexandru Raul
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10B

Mentiune

Teșa Laura

4.

județeană

Numele elevilor
câștigători
Grecu Vadim
Rostas Adrian,
Orzac Sebastian
Iokob Emanuel Lucian

Județeană

Iakob Daniel Robert
Stoica Ionuț
Alexandru

11A
11 A

Grecu Vadim

9A

Locul II
(58p)
Locul IV
(45p)
II

Simion Dorian
Vălean Karina
Muntean Andrei
Muntean Andrei
Grupul de colindători

9A

mențiune

Nistor Adela

11 A
11 A

III
Mențiune
Locul I

Nistor Adela

14.

La ville de demain

regioanl

Mariș Cosmin

12 A

Mentiune

Teșa Laura

15.

La ville de deamin

Regional

Berar Călin

10B

Mentiune

Teșa Laura

16.

La ville de demain

Regional

Vlaicu Antonio

12 A

Mentiune

Teșa Laura

17.

LA ville de demain

Regional

Iancu Sonia

10 B

I

Teșa Laura

18.

La ville de demain

Regional

Olar Florențiu

11 H

Mentiune

Teșa Laura

19.
20.

La ville de demian
La ville de demian

Regional
Regional

Morar Andrei,
Hancu Ioan Florin

10 B
10 B

Mentiune
Mentiune

Teșa Laura
Teșa Laura

21.

La ville de demian

Regional

Doboș Arpad

12 A

Mentiune

Teșa Laura

22.

La ville de demain

Regional

Meseșan Tudor

10 B

II

Teșa Laura

23.

La ville de demain

Regional

Bojan Andrei

12 A

Mentiune

Teșa Laura

24.

La ville de demain

Regional

Takacs Imbi

12 A

mentiune

Teșa Laura

25.

La ville de demain

Regional

Stoica Ionuț

11 A

Mentiune

Teșa Laura

26.

La ville de deamin

Regional

Bumbar Dănuț

12 A

mentiune

Teșa Laura

27.

La ville de demain

Regional

Vagner Robert

11 B

Mentiune

Teșa Laura

28.
29.
30.

Premiile CFA
Premiile CFA
Bucuria Crăciunului

regional
regional
Național

Mureșan Andrei
Morar Alexandru
Alin Crișan

10B
10B
9B

Locul 4
Locul 4
Premiul 2

Teșa Laura
Teșa Laura
Teșa Laura

31.

Bucuria Crăciunului

Național

Vadim Grecu

9A

32.

BucuriaCrăciunului

Național

Fărcaș Valentin

11H

Premiul de Teșa Laura
creativitate
Premiul de Teșa Laura
originalitate
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3.3 Managementul carierei
3.3.1 Formarea continuă a personalului didactic - raport întocmit de RFC, prof. HUDREA Floare
Activităṭi ale comisiei / responsabilului cu formarea continua:
Prelucrarea Metodologiei de perfecţionare prin grade didactice
Informări cu privire la programul de perfecţionare periodică la 5 ani şi înscrierea cadrelor didactice la cursuri
Afişarea informaţiilor la Panoul: “formare continuă”, ȋn sala profesorală
Evidenţa cadrelor didactice care au participat la cursuri de perfecţionare şi care sunt înscrişi la grade didactice și actiuni ȋn scopul urmăririi impactului produs de
programele de formare
Întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiei
Informări cu privire la Ghidul de înscriere online la programele de formare din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic pentru anul şcolar 2019 - 2020
Realizarea unui accord de parteneriat între CTTT şi CCD
Realizarea unei situaţii pentru ISJCJ, referitoare la nr. de credite obţinute de fiecare cadru didactic în cincinalul în care se află
Participarea la activitatea metodică “Managementul formării continue cu responsabilii cu dezvoltarea profesională” din zona Cluj Napoca,organizată de CCD
Ȋntocmirea unui Raport pentru CEAC referitor la numărul cadrelor didactice din unitate care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea
calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic
Completare și trimitere la CCD a Chestionarului pentru identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2020-2021
Participare RFC la activitatea metodică “Managementul formării continue” activitate care s-a desfășurat la CCD.
Cursuri de formare ale cadrelor didactice:
Nr.
Crt.

Nume şi
prenume
cadru
didactic

Semestrul I
1.
Stanciu Micea

2.

Tesa Laura

Numele cursului/
programului de
formare

Cadrul normativ
privind organizarea
procesului de
invatamant in Anul
Scolar 2019-2020
Apprendre le francais
en chancons, le

Tipul
perfecţionării,
specializării,
activităţii
susţinute

Organizator

Perioada

perfectionare

liceul tehnologic
„aurel vlaicu”
cluj-napoca

21.10.2019

rencontre
virtuelle FLE

Editions Maison
des Langues,
50

27 novembre
2019

Seria si
numarul
certificatul
ui

Nr.credite
profesional
e
transferabil
e

Nr.
ore

1

Nota
obţinută/
Calificati Observaţi
v
i

Curs Online

3.

Apostol Călin

4.

Sturza Ionel

5.

6.

7.

Sturza Ionel

Sturza Ionel

Sturza Ionel

8.

Micle Sorin

9.

Țîrc Ștefania

10.

Nistor Adela

plaisir et efficacité
(MIRND)
Managementul
integrat al resurselor
naturale şi al
deşeurilor
Diagnosticarea
inject. Piezo common
rail bosch
Diagnosticarea
filtrrelor de particole
disel DFP/FAP
Constructia,functiona
rea si intretinerea
cutiilor de viteze
automate DSG
Constructia,functiona
rea si intretinerea
sistemelor de
suspensie
Educatie socialacurriculum si
competente
Literație și gândire
critică pentru
învățare
Metode Learning by
doing de predare în
programele de
educație
antreprenorială

Masterat

Paris, France
UTCN

2018-2020

9,83

ACADEMIA
\AUTO
TEHNICA
ACADEMIA
\AUTO
TEHNICA
ACADEMIA
\AUTO
TEHNICA

ASOCIATIA

ACADEMIA
\AUTO
TEHNICA

ASOCIATIA

Program de
formare

Casa corpului
didactic-cluj

1.116.12.2019

Nr.455/16/0
6.12.2019

15

60

seminar
internațional

Asociația ,,Lectura
și scrierea pentru
dezvoltarea
gândirii critice”
Junior
Achievement
Romania

21 septembrie
2019

-

-

9

specializare

02 .XI-.2019

3

02 .XI-.2019

3

02 .XI-.2019

3

02 .XI-.2019

3

SPECIALISTILOR AUTO
DIN ROMANIA
ASOCIATIA
SPECIALISTILOR AUTO
DIN ROMANIA
ASOCIATIA
SPECIALISTILOR AUTO
DIN ROMANIA

SPECIALISTILOR AUTO
DIN ROMANIA
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21.10.
2019

2

F.bine

Bursă
științifică
academică

11.

Hatfaludy
AgnetaAnamaria

”Adaptarea
strategiilor
educaționale-factor
esențial de reducere a
absenteismului și
prevenirea
fenomenului de
părăsire timpurie a
școlii”

12.

Gereb
Elisabeta
Corpodean
Simona

Masterat -2015

14.

Corpodean
Simona

Construcția,
funcționarea și
întreținerea sistemelor
de suspensii

Specializare

15.

Corpodean
Simona

Diagnosticarea
filtrelor de particule
Diesel DFP/FAP

Specializare

16.

Chita Simona

17.

Chita Simona

Conversie
Profesională Istorie
Metode learning by
doing
Profesor în online

curs
perfecţionare
curs
perfecţionare

13.

Semestrul al II-lea
18. Teşa Laura
19.

Nistor Adela

Construcția,
funcționarea și
întreținerea cutiilor de
viteze automate DSG

Profesori în online

psihologie,
pedagogie,
metodică,
1. factorii de
abandon școlar
2. tipul de
profesor bun.
3.clasa care
învață.
4. școala
părinților.
metode
alternative
Specializare

ccd-Cluj.

Sept-Nov..
2019

La cabinet,
în
portofoliu.

15

60

admis

2.11.2019

-

-

-

-

Diplomă
de
participare

2.11.2019

-

-

-

-

Diplomă
de
participare

2.11.2019

-

-

-

-

Diplomă
de
participare

Istorie

Asociația
Specialiștilor Auto
din România în
parteneriat cu
Garage Training
Asociația
Specialiștilor Auto
din România în
parteneriat cu
Garage Training
Asociația
Specialiștilor Auto
din România în
parteneriat cu
Garage Training
UBB

Educație
antreprenorială

jUNIOR
aCHIEVMENT

Noiembrie
2019

ubb

Digital Nation
Digital Nation
52

2018/2020

9-17 mai
2020
9-17 mai
2020

2

DN-PO-413275B31
DN-PO-347613B67

30
30

20.

Man Ioan

Profesori în online

21.

Profesori în online

22.

Moldovan
Vasile
Sturza Ionel

23.

Popa Mihaela

Profesori în online

24.

Popa Mihaela

Atelierele de Învăţare
Online

25.

Teşa Laura

26.

27.

28.
29.

Țîrc ȘtefaniaTeodora
Țîrc ȘtefaniaTeodora
Hoaghia
Anamaria
Hoaghia
Anamaria

Profesori în online

Evaluer les
apprentissages à
distance
,,Ca diriginte/
profesor cum țin
legătura cu elevii?”
,,Cum îmi gestionez
îngrijorările?!”

curs
perfecţionare
curs
perfecţionare
curs
perfecţionare
curs
perfecţionare
curs
perfecţionare

webinar

Digital Nation
Digital Nation
Digital Nation
Digital Nation
Avenor College
BRECOCREFECO et
l’Institut français
de Roumanie

9-17 mai
2020
9-17 mai
2020
11-18 mai
2020
9-17 mai
2020
6-20 mai
2020

Wellbeing
Institute

20 martie - 3
aprilie

webinar

Wellbeing
Institute

20 martie - 3
aprilie

curs online

Quality Inclusive
Education

workshop

30
DN-PO-327498B20
Diplomă de
participare

Participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, care au avut publicaţii cu ISSN/ISBN:
Nivel (local,
Participant cu
Titlul articolului/lucrării
Nr.
Sesiunea de comunicări,
judeţean, naţional, lucrare/articol
Crt.
conferinţa, simpozionul
internaţional)
sau
Audient
Semestrul I
1.
Multidisciplinary Scientific
Conference on Social Sciences
“Eurovision – a competition of

30
13

2

1 noiembrie
2019
iunieseptembrie
2020
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30
30

15 mai 2020

webinar

Institutul Dezvoltării
Personale

DN-PO-432905B16

3

Autor sau
coautor

Publicaţie cu ISSN/ISBN
(titlu volum, CD, revistă)

2.

and
Arts
SGEM, 3-9 Septembrie 2014,
Albena, Bulgaria
SUPER TEACH

3.

SUPER TEACH

CLUJ-NAPOCA,
3.NOV, 2019

Masa rotundă

Fermitate cu empatie.

4.

SUPER TEACH

CLUJ-NAPOCA,
1.NOV, 2019

Masa rotundă

Gestionarea controverselor în
școli.

5.

Conferința Națională
Național
Multidisciplinară "Profesorul
Ion D. Lăzărescu, Fondatorul
Școii Românești de Teoria
Așchierii"
Volumul de poezii Tanerőtlen
international
lansat la Targul International de
Carti Targu-Mures in noiembrie
2019
Conferința Geographia
international
Napocensis

Participant cu
lucrare

Cercetarea sistemului de
retractare a acoperișului la
Mercedes E Class

6.

7.

8.
Conferința Super Teach
Semestrul al II-lea

INTERNAȚIONAL
CLUJ-NAPOCA,
3.NOV, 2019

Național

LUCRARE
ȘTIINȚIFICĂ
SeminarColocviu

lucrare

marketing campaigns”,
International
Educația juridică în școli.

AUTOR
Apostol Călin
Audient
Feștilă Rodica
ChitaSimon
Aurori Adina
Hatfaludy
Agneta
Audient
Feștilă Rodica
ChitaSimon
Aurori Adina
Hatfaludy
Agneta
Audient
Feștilă Rodica
ChitaSimon
Aurori Adina
Hatfaludy
Agneta
Coautor
Corpodean
Simona

Tanerőtlen-volum de poezii
despre cariera si viata
dascalilor-

Székely
Katalin

ETNOGRAFIA ȘI
FOLCLORUL – ROLUL LOR
ÎN PĂSTRAREA
IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI

Autor
Chita Simona

audient

Chita Simona
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IS BN 978-619-7105-30-8, F92
Tehnology Ltd.,
Ziar, Protv, Facebook,

Ziar, Protv, Facebook,

Ziar, Protv, Facebook,

ISBN 978-606-037-064-2

ISBN 978-973-165-223-8
Editura Koinónia Cluj-Napoca

9.

10.

11.

Concursul Național „Fii o
Săptămână Profesor de Științe”,
ediția a XVI-a, domeniul
științific, poziția 1845,
desfășurat la Colegiul Tehnic
„ENERGETIC”, Cluj-Napoca.
Conference of Modern
Technologies In Manufacturing
octombrie 2019

Preuniversitaria

12.

Conferinţa SuperTeach Cluj

13.

Webinar:Teoria
Autodeterminarii. Metoda prin
care profesorii pot repara
motivaţia elevilor şi pot debloca
performanţa fiecărui copil
International Conference on
Automation, Quality and
Testing, Robotics, - may 21-23,
2020

14.

național

participant cu
lucrare realizată
de doi elevi

Inversarea sensului de rotaţie la
un motor de c.c.

Micle Sorin coordonator al
lucrării
realizate de
elevi

internaţional

participare cu
articol

Taking brain-computerinterfacing one step further: a
portable, wireless system
coupled with online linear
discriminant analysis for the
detection of error-related
potentials

Ancău Dorina
- autor

național
naţional

audient
audient

naţional

audient

internațional

participant

ISBN: 978-2-7598-9083-5

Țîrc ȘtefaniaTeodora
Hoaghia
Anamaria
Hoaghia
Anamaria

Parameter scheduling adaptive
bang-bang control
for belt conveyor

Feştilă Rodica
- coautor

IEEE Part Number: CFP20AQTUSB, ISBN: 978-1-7281-7165-4.

4. Alte publicaţii ale cadrelor didactice:
Autor sau coautor
Nr.
Crt
.
Semestrul I
1.
Autor

Tipul (carte, articol, lucrare, etc.)

Titlul cărţii/ volumului /revistei în care a apărut
publicaţia

Articol științific

“Robert Solow – Contribuții în domeniul economiei”, Revista
de Management şi Inginerie Economică,Vol. 12, Nr. 2(48),
55

Apostol Călin
2.
Autor
Apostol Căin
3. Autor, pianist
Hatfaludy Agneta
4. Autor, pianist
Hatfaludy Agneta
Semestrul al II-lea
1.
Cseh Katalin (pseudonimul doamnei
prof. Székely Katalin)

2.

Coautor - Cseh Katalin

3.

Cseh Katalin (pseudonimul doamnei
prof. Székely Katalin)
Cseh Katalin (pseudonimul doamnei
prof. Székely Katalin)
Cseh Katalin (pseudonimul doamnei
prof. Székely Katalin)

4.
5.

Articol științific
Crăciunul la biserica adventistă
Gherla.
Conferință biblică: Dragostea scrisă
cu sânge nr.7.

2013, ISSN (print): 1583-624X, Todesco Publishing House,
Cluj-Napoca, România
“Robert Solow – Contribuții în domeniul economiei”, Revista
de Management şi Inginerie Economică,Vol. 12, Nr. 2(48),
2013, ISSN (print): 1583-624X, Todesco Publishing House,
Cluj-Napoca, România
Ziarul Făclia, Gherla info,
Ziarul Făclia, Facebook BAG

Carte (volum de poezii despre viaţa
de dascăl)

Tanerőtlen (Editura Koinónia, 2019, Cluj-Napoca)

Antologie de poezii (Cele mai
frumoase poezii pentru copii din
ultimii 70 de ani din literaura
maghiară)
Poezii (publicatii constante in anul
scolar 2019-2020)
Poezii

Diridongó (Editura Móra, 2020, Budapesta)

Poezii

Látó (revista literară) - Târgu-Mures
Várad (revista literară) - Oradea
Székelyföld (revista literară) - Miercurea-Ciuc
Hepehupa (revista literară) - Zalău
L’art dans les déchets
Analyzing Error Potentials Using Stacking Algorithms/
Journal of Medical and Biological Engineering 2020
Ziarul ,,Monitorul de Cluj”

6.
7.

Teşa Laura
Ancău Dorina

broșură
articol

8.

Țîrc Ștefania-Teodora şi Teșa Laura

9.
10.

Hatfaludy Agneta-Anamaria
Hatfaludy Agneta-Anamaria

articol de diseminare a întâlnirii
transnaționale în cadrul proiectului
Erasmus+ ,,Patrimoines s’engager au
present pour sauver l’avenir”
translator Bis. Adv. Gherla
voluntar Noua Acropolă
56

Napsugár şi Szivárvány (reviste pentru copii) Cluj-Napoca
Helikon (revista literară) - Cluj-Napoca

Live.tv
Skype

3.3.2 Perfecționarea prin grade didactice și activitatea de mentorat
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nume şi prenume cadru
didactic
Teşa Laura
Chiorean Marius
Matei Ioana
Dincuță Tănase Ionela
Pădurean Bianca

Gradul didactic
pentru care s-a
înscris
I
I
Definitivat
II
I

Aurori Adina
Gereb Elisabeta
Ganea Ioan

Definitivat
II
II

Sesiunea
2022
2020
iulie 2020
2022
2022

Susţinere lucrări pentru gradul didactic I (data şi
titlul lucrării)
2022- Eduquer au patrimoine en classe de FLE
27-28 august 2020
susținerea inspecției speciale în vederea înscrierii la gr.
did.I

iulie 2020
2022
2020

Activitatea de mentorat
Nume, prenume cadru didactic
care a desfăşurat acivitate de
mentor
Plaian Liana

Număr studenți

Facultatea de provenienţă a
studenţilor îndrumaţi

7(șapte)

Universitatea
Napoca

Obs. Raportul a fost ȋntocmit de d-nele prof. Hudrea Floare și Dorina Ancău.
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Tehnică

Cluj-

3.4 Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate
3.4.1 Activități educative extrașcolare și extracurriculare – coordonator proiecte şi programe
educative, şcolare şi extraşcolare, prof. CHITA Simona Monica
Activităţi realizate conform planului managerial (pe domenii de activitate, conform Planului
managerial)
ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE:
 Constituirea Comisiei Diriginţilor
 Participarea la şedinţele consilierilor educativi la nivel de ISJ şi la întrunirile cu metodistul educativ
(coord de programe și de proiecte educative prof Chita Simona Monica, prof metodist specializare
educaţie permanentă Popa Mihaela ).
 Diseminarea informațiilor primate la consfătuiri în cadrul unei ședințe a Comisiei diriginților.
 Elaborarea Planului managerial de activităţi educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare şi
propunerea spre aprobarea Consiliului de Administraţie şi în Consiliul profesoral (coord de
programe și de proiecte educative prof Chita Simona Monica, diriginți)
 Alegerea noului Consiliu al elevilor pe şcoală (coordonator de proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare Chita Simona Monica și profesor Hoaghia Anamaria, profesor responsabil pentru
Consiliul școlar al elevilor). Președinte al Consiliului elevilor este Takacs Imbi (clasa a XII-a A).
I.
Activitǎţi privind educaţia pentru însuşirea sistemului de valori ale moralei, culturii,
democraţiei şi civismului
 participare slujba de Te Deum, dedicată începutului anului școlar, la Catedrala Ortodoxă – prof.
Țîrc Ștefania
 „Balului Bobocilor” în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, organizatori prof. Chita
Simona Monica și prof. Hoaghia Anamaria, profesori participanți: dir. adj. Crețu Mircea Gabriel,
Adela Nistor, Popa Mihaela, Țîrc Ștefania
 Programului Național JA: prof.Nistor Adela - ,,Finanțe personale și servicii financiare”, prof.Țîrc
Ștefania - ,,Succesul profesional”, prof.Chita Simona Monica - ,,Mini-companie” și ,,Alimentație
sănătoasă”,
 Proiect Erasmus+ „Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”, concurs La ville de
demain ( concurs regional), concursul național interdisciplinar Bucuria Crăciunului , coordonator
prof. Teșa Laura
 9 octombrie 2019- ziua comemorării Holocaustului pe teritoriul României – vizită la Muzeul
Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei, prof. Hoaghia Anamaria și elevii clasei a XIaA
 Ziua Naţională a României, prof. Hoaghia Anamaria, au participat elevi din clasele a IX-a G, a IXa A şi B, a XI A şi a X-a B, prezentări power-point și dezbateri
 Proiectului educativ „Pentru un zâmbet de copil” (Târgul de Crăciun) –prof. Chita Simona
Monica (coordonator), prof. Popa Mihaela, prof. Horvath Zsuzsanna, prof. Feștilă Rodica, prof.
Aurori Adina, prof. Plaian Liana, prof. Pădurean Bianca, prof. Ciobanu Camelia, Bothaza Simona,
Kosma-Peti Aurora
 „Unim trăirea, trăim Unirea”, organizată de doamna bibliotecar Rodica Prodan, prof. Popa
Mihaela, elevii clasei a IX-a B
 Serbarea de Crăciun – coordonatori Chita Simona Monica, Țîrc Ștefania, Ciobanu Camelia
 “În așteptarea Crăciunului” – dir. Giurgiu Cornelia Elena, dir.adj. Crețu Gabriel Mircea, prof. Țîrc
Ștefania, prof. Popa Mihaela, prof. Hoaghia Anamaria, preot Cismaș Iacob
 proiectului educativ „Punţi spre prietenie”, realizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială – Centru de
Resurse şi Documentare Privind Educaţia Incluzivă/ Integrată, prof. Popa Mihaela
 Festivalul de artă electronică Clujtronic, 27-29.09.2019 - prof. Plaian Liana, elevii clasei a IX-a
H
 Activitatea ,,Citește cu mine”, organizată de Asociația Profesorilor de Română - prof. Țîrc Ștefania
și elevii claselor a XI-a A și a XI-a B.
 ,,Cea mai mare lecție din lume”, organizată de UNICEF, cu privire la drepturile copiilor – prof.
Țîrc Ștefania și elevii clasei a XI-a A
 Participarea la Concursul Național de Lectură “Bătălia cărților”,organizat de BJOG,împreună cu 9
elevi din cl.aX-a A, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar Prodan Rodica















Activitate de lectură în proiectul de parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Al.Borza”- “Să citim
împreună” – clasa a X-a A,a X-a B,a IX-a B, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar Prodan Rodica
Prezentare de carte “Să nu spui niciodată pentru totdeauna”, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar
Prodan Rodica
Activitate de promovare a cititului în proiectul de parteneriat cu Șc.Gen.”Ion Creangă” Cluj-Napoca
- lecturare “Oscar și tanti Roz” de E.E.Schmith-clasele a IX-a G și a IX-a H, prof. Pădurean Bianca,
bibliotecar Prodan Rodica
Luna octombrie-luna bibliotecilor școlare-activități de promovare a cărții și cititului; Brâncușiprezent în viețile noastre-prezentare viața și opera, prof. Pădurean Bianca, bibliotecar Prodan Rodica
Dăruind vei dobândi –activitate cultural-educativă de lectură și de voluntariat cu clasele a IX.-a și a
X.-a. Cadoul lecturii și al jocului – prezentarea cărții „Să nu spui niciodată pentru todeauna a
autoarei Jennifer L. Armentrout, prof. Horváth Zsuzsánna
proiectului „Să zâmbim împreună” – prof. Hudrea Floare, elevii clasei a XII-a B și elevii de la
Casa de tip Familial „a-mic”
“Săptămâna Spațiului” – prof. Chita Simona Monica
“Atelierul poveștilor de mărțișor” – bibliotecar Prodan Rodica, prof. Corpodean Simona, activitate
desfășurată de Biblioteca Județeană Octavian Goga
Atelier de tehnologie în domeniul modelării și imprimării 3D – Prodan Rodica, Popa Mihaela,
Milai Ileana
Săptămâna Europeană a programării – Prodan Rodica, Chita Simona, organizator Biblioteca
Județeană Octavian Goga
Eminesciana – prof. Țîrc Ștefania, prof. Nistor Adela, dir.adj. Crețu Gabriel Mircea
Lumea în armonie cu George Enescu – bibliotecar Prodan Rodica, prof. Chita Simona Monica,
prof. Țîrc Ștefania, prof. Mihali Ileana, prof. Danci Diana, prof. Hudre Floare
9 mai – Ziua Europei – prof. Chita Simona Monica – activitate desfășurată online – au fost
prezentate curiozități despre țările Uniunii Europene, s-a discutat despre instituțiile Uniunii
Europene



II.
Activităţi de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar
Campania „10 pentru siguranță”, prof. Chita Simona, prof. Nistor Adela
„Educaţie Juridică”, moderată de studenţi de la Facultatea de Drept a Universităţii Dimitrie
Cantemir, cu elevii claselor XI A si XI B; prof. Chita Simona Monica (organizator), prof. Țîrc
Ștefania, prof. Boancă Vasile
activitatea juridică pe tema Traficului de persoane organizată in cadrul şcolii de către Fundaţia
„Eliberare”, prof. Chita Simona Monica (organizator), dir. adj. Crețu Gabriel Mircea, prof. Aurori
Adina, prof. Popa Mihaela, prof. Țîrc Ștefania, prof. Ciobanu Camelia, prof. Jenei Elemer
„18 Octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane” - prof. Popa
Mihaela, elevii clasei a IX-a B
Campania Naţională „19 Zile de Luptă Împotriva Violenţei asupra Copiilor”, prof. Chita
Simona Monica, prof. Popa Mihaela, clasa a IX-a B, a X-a B
Riscul si consumul de etnobotanice si droguri - ședințele cu părinții claselor a IX-a și a X-a, la
Lectoratul cu părinții, prezentare realizată de dna Viorelia Birlădeanu de la Asociația Preventis.
“Viața are prioritate “ – educație rutieră împreună cu poliția rutieră, la care au partcipat toate
clasele care au avut în programă legislația rutieră ,11G, 11K,12B, prof. Jenei Elemer
Proiect educational – Viitorul meu! – prof. consilier Edveș Daniela







III . Activităţi privind educaţia pentru sănătate
Liga liceelor de Volei, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora
Liga liceelor de Baschet, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora
Liga liceelor de Fotbal, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora
Cupa liceelor Tenis de masa, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora
Campionat de Fotbal si Volei pe scoala, prof. Bocereg Deian și prof. Cionca Teodora









IV. Activităţi privind educaţia pentru mediu
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,,Să păstrăm curtea școlii curată!”- confecționarea de materiale care motivează păstrarea unui
mediu curat și sănătos, coordonator prof. Chita Simona
Activități în cadrul proiectului ,,Eco-schools”, prof. Chita Simona, prof. Popa Mihaela (pe tot
parcursul anului școlar)
V.
Activităţi privind orientarea şcolară şi profesională
„Târgul pe meserii” - prof. Plaian Liana, prof. Aurori Adina, prof. Jenei Elemer , prof. Szekely
Sandor, prof. Ganea Ioan, Moldovan Vasile
“Ziua porților deschise”, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Cluj-Napoca 19.10.2019 prof. Lunca Dorina, prof. Popa Mihaela
Vizită la Expo Transilvania cu clasa XI K cu tematica Târgul mașinilor agricole, prof. Jenei Elemer
Viitoarea mea carieră – organizator prof. Plaina Liana, prof. Chita Simona, invitat prof. Negrea
Gavrilă de la UTCN
Activităţi realizate şi care nu au fost propuse în Planul Managerial

Relaţia cu părinţii (lectorate, şedinţe cu părinţii, Asociaţia de părinţi, etc.)
 pe parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020 au fost efectuate ședințe cu părinții de
către toți diriginții, ședințe la care a participat și conducerea școlii, iar la clasele a IX-a și a
X-a la ședințe a participat și dna Viorelia Bârlădeanu de la Asociația Preventis care a
discutat cu părinții despre prevenirea consumului de droguri;
 lectoratul cu părinții în luna decembrie: a fost prezentat orarul pregătirilor de Bac pentru
clasele a XI-a și a XII-a, raportul activităților din anul școlar 2018-2019, raportul banilor din
Comitetul de părinți și a avut loc o prezentare pe tema prevenirii consumului de droguri,
prezentare realizată de către reprezentantul Asociației Preventis.
Activităţi ale Consiliului Şcolar al Elevilor
 Balul Bobocilor
 Sebarea de Crăciun și Târgul de Crăciun
Dificultăţi întâmpinate
 nu toți profesorii anunță desfășurarea activităților, le anunță doar după desfășurarea lor;
 unii profesori nu prezintă fișa de activitate coordonatorului de proiecte și programe
educative;
 existența unui număr mare de elevi navetiști și ca urmare imposibilitatea acestora de a
participa la activitățile care se desfășoară după ora 14,00.
Sugestii, propuneri
 implicarea unui număr mai mare de profesori în activitățile școlii, precum și realizarea de
activități de către un număr mai mare de profesori;
 desfășurarea activităților și înainte de ora 14.00 pentru a putea participa mai mulți elevi.
Monitorizarea activităţilor educative din şcoală (enumerare instrumente tip/modalităţi utilizate)






Proces-verbal
Fișă de activitate
Tabel de prezență a elevilor
Fotografii
Documentele au fost completate fie de coordonatorul activităților, fie de coordonatorul de proiecte și
programe educative. Monitorizarea activităţilor educative din şcoală (enumerare instrumente
tip/modalităţi utilizate) – activități educative din școală au fost monitorizae prin completarea de către
coordonator a unui proces-verbal și a unei fișe de prezență, fișă care cuprinde numele participanților,
clasa și semnătura fiecăruia. Pe fișa de activitate au fost trecute pe scurt obiectivele desfășurării
activității, rezultatele așteptate precum și modul de evaluare a activității: chestionare, premii (cadrul
concursurilor), postere, prezentări power-point etc.
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3.4.2. Parteneriate pentru dezvoltare instituțională și pentru formare profesională

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pentru activitățile educative au existat colaborări cu Asociaţia Preventis, Fundaţia Noi Orizonturi,
Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, Junior Achievement România, Consiliul Județean
Cluj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Asociaţia pentru dezvoltarea serviciilor
sociale educaţionale Catharsis, Asociaţia Observatorul Român de Sănătate, Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie, Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Înclusivă/Integrată,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Universitatea Creștină
,,Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de
Instalații, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului.
Denumire
Organizator
Partener
Scopul
Acord
de Nr.
de
proiect/
/Coordonator
parteneriatului
parteneriat/
înregistrare
activitate
protocol de
colaborare
Implementare
JA România
Colegiul
Implementarea
Acord
de 2161/29.09.2018
programe
Tehnic
de programelor Junior parteneriat
2040/17.09.2018
Junior
Transporturi
Achievement
2074/18.09.2018
Achievement
„Transilvania”
Consiliul Județean Colegiul
Furnizarea
de Convenție de 2646/30.09.2019
Cluj.
Direcția Tehnic
de servicii
în colaborare
Generală
de Transporturi
domeniul educației
Asistență Socială „Transilvania” formale
și
Protecția
copilului
Elevii
mei Asociația Preventis Colegiul
Desfășurarea unei Protocol de 2769/11.10.2019
consumă
Tehnic
de campanii
de colaborare
droguri?
Transporturi
prevenire
a
Părinții,
„Transilvania” dependențelor
adolescenții și
drogurile
Concursul
Colegiul Tehnic de Liceul Teoretic Colaborarea dintre Acord
de 2932/28.10.2019
Național
de Transporturi
„Henri
părți în vederea parteneriat
creativitate
„Transilvania”
Coandă”,
desfășurării
și
„Protegez la
Craiova
promovării
Nature”
concursului
Concursul
Colegiul
Tehnic Colegiul
Promovarea
Acord
de 2990/05.11.2019
“PC-ul între “Apulum”, Alba Tehnic
de valorilor culturale, parteneriat
util și plăcut”
Iulia
Transporturi
a artelor, studiilor educaționl
„Transilvania” în educație și a
noutăților
din
domeniul IT
“Punţi
spre Şcoala Gimnazială Colegiul
Stabilirea relațiilor Protocol
2976/04.11.2019
prietenie”
–
Centru
de Tehnic
de de prietenie și pentru
Resurse
şi Transporturi
respect
reciproc parteneriat
DOcumentare
„Transilvania” între copii de vârste educațional
privind Educaţia
apropiate și medii
Înclusivă/Integrată
diferite
Activități de Universitatea
și Colegiul
Schimburi
de Acord
de 3158/20.11.2019
prezentare a Științe Agricole și Tehnic
de experiență
parteneriat
ofertei școlare Medicină
Transporturi
profesională între
Veterinară,
Cluj „Transilvania” profesorii,
Napoca
studenții,
elevii
celor două instituții
Prevenirea
Asociația Eliberare Colegiul
Realizarea
Acord
de 3172/22.11.2019
traficului de
Tehnic
de activităților
de parteneriat
personae și a
Transporturi
prevenire
a
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exploatării
sexuale
România

„Transilvania”
în

9. Concurs „Mai Școala Gimnazială
aproape
de „Mihai Eminescu”,
Eminescu”
Arad

10. Club de teatru Fundația
Noi
pentru elevi
Orizonturi, Lupeni

11. Educația
juridică
elevilor
liceu

Universitatea
a Creștină
din ,,Dimitrie
Cantemir”
Facultatea
de
Drept Cluj-Napoca

traficului
de
persoane
și
a
exploatării sexuale
în România
Colegiul
Colaborarea
în Acord
de 3252/02.12.2019
Tehnic
de vederea
parteneriat
Transporturi
desfășurării
și
„Transilvania” promovării
concursului „Mai
aproape
de
Eminescu”
Colegiul
Contract de 3281/09.12.2019
Tehnic
de
sponsorizare
Transporturi
„Transilvania”
Colegiul
Promovarea ofertei Protocol de 2085/09.12.2019
Tehnic
de educaționale
a colaborare
Transporturi
Universității
„Transilvania” Creștine
,,Dimitrie
Cantemir”

Colaborarea
în
realizarea stagiilor
de
practică
pedagogică de către
studenți
“Teens Quis”
Colegiul
Tehnic Colegiul
Colaborarea
în
Energetic
Tehnic
de vederea organizării
Transporturi
și desfășurării de
„Transilvania” activități
extrașcolare
prin
Concursul județean
de
cultură
și
civilizație britanică
și americană
Proiect
Liceul Tehnologic Colegiul
Colaborarea
educational
“Alexandru Borza” Tehnic
de părților implicate în
“Colind
la
Transporturi
organizarea
și
Poarta
„Transilvania” desfășurarea
Raiului”
proiectului
educațional
Inspectoratul
Colegiul
Sprijin
de
Școlar
Județean Tehnic
de specialitate
în
Cluj
Transporturi
domeniul apărării
„Transilvania”
Activități de Liceul Tehnic „I.C. Colegiul
Colaborarea
formare
Brătianu”,
Satu Tehnic
de interinstituțională
profesională
Mare
Transporturi
pentru
derularea
„Transilvania” unor activități de
formare
profesională care să
contribuie
la
dezvoltarea
personală
a
absolvenților

12. Stagii
de Universitatea
Colegiul
practică pentru Tehnică din Cluj- Tehnic
de
studenți
Napoca
Transporturi
„Transilvania”

Contract3308/10.12.2019
cadru
de
colaborare

13.

Acord
de 3335/11.12.2019
colaborare

14.

15.

16.
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Acord
de 3367/13.12.2019
colaborare

Conventie de 188/22.01.2020
colaborare

Protocol de 461/14.02.2020
colaborare

17. Activități de
prezentare a
ofertei școlare

18.

19. Activități de
prezentare a
ofertei școlare

implicați
Universitatea
Colegiul
Consilierea
în
Tehnică din Cluj- Tehnic
de orientarea
Napoca, Facultatea Transporturi
profesională
a
de Instalații
„Transilvania” elevilor
în
domeniul ingineria
instalațiilor
Inspectoratul
Colegiul
Reducerea
Școlar
Județean Tehnic
de absenteismului și
Cluj
Transporturi
abandonului școlar
Asociația
„Transilvania”
Observatorul
Român de Sănătate
Universitatea
Colegiul
Promovarea unei
Tehnică din Cluj- Tehnic
de colaborări
pe
Napoca, Facultatea Transporturi
probleme didactice
de
Ingineria „Transilvania”
Materialelor și a
Mediului

Acord
de 453/13.02.2020
colaborare

Protocol de 1322/17.02.2020
colaborare

Protocol de 604/09.03.2020
colaborare

Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici
An şcolar 2019-2020
Învățământ PROFESIONAL
NR.
CRT

DENUMIRE
AGENT
ECONOMIC

1

S.C.PRELMET
S.A

2

3

4

5

6

7

8

ADRESA
AGENT
ECONOMIC

CLUJNAPOCA
str.PRIMAVE
RII nr.2/361
CLUJS.C.SEKO
NAPOCA
SIETA S.A
str.1MAI nr.45
CLUJNAPOCA
EUROPEAN
FABRICATION str.ORASTIE
nr.5
CLUJS.C.
NAPOCA
BG.CNC.PRO
str.B-dul
SRL
MUNCII nr.12
CLUJS.C. NAPOMAR NAPOCA
str.B-dul
S.A
MUNCII nr.14
CLUJS.C. BRIZARD NAPOCA
ROMANIA .S.A str.VRANCEA
nr.24
CLUJNAPOCA
S.C.AUTOWOR
str.CALEA
LD S.R.L
FLORESTI
nr.145
S.C.COMPEXIT CLUJ-

PERSOANA
DE
CONTACT

NR.
INREGISTRA
RE

NUMAR
DURATA DE
ELEVI

VERESEJA
N EMIL

2064/07.11.2017

XI H-2-operator la
1
AN
masini cu comanda
SCOLAR
numerica

DUMITRU
IOAN

2063/07.11.2017

XI H-8-operator la
1
AN
masini cu comanda
SCOLAR
numerica

NAP
NATALIA

1040/23.05.2018

1AN
SCOLAR

XI H-2-operator la
masini cu comanda
numerica

TRIPON
MARIA

1042/23.05.2018

1AN
SCOLAR

XI H-2-operator la
masini cu comanda
numerica

CANDEA
CALIN

2065/07.11.2017

1AN
SCOLAR

XI H-7-operator la
masini cu comanda
numerica

MARC
VASILE

2152/15.11.2017

1AN
SCOLAR

XI H-4-operator la
masini cu comanda
numerica

OPREA
ALEXANDR
U
SORIN

3ANI
IX K-6-mecanic auto
SCOLARI X K-2-mecanic auto
2675/01.10.2019

63

3ANI

IX K-7-mecanic auto

TRADING
S.R.L.

9

10

11

12

13

NAPOCA
CALEA
TURZII nr.223

NISTE

SCOLARI X-K-6-mecanic auto
-3-tinichigiu
vop.auto
XI K-1-mecanic auto
XI G-2-mecanic auto
-1-tinichigiu
vop.auto

2081/08.11.2017

IX K-4-mecanic auto
X K-2-mecanic auto
-2-tinichigiu
3ANI
vop.auto
SCOLARI XI K-1-mecanic auto
-3-tinichigiu
vop.auto
XI G-2-mecanic auto

2074/08.11.2017

IX K-2- mecanic auto
XI K-1-mecanic auto
3ANI
XI G-1-mecanic auto
SCOLARI
-1-tinichigiu
vop.auto

DAVID
VASILE

2079/08.11.2017

XI G-3-mecanic auto
3ANI
-2-tinichigiu vop.
SCOLARI auto
X K-2-mecanic auto

BERETEU
LIVIU

2075/08.11.2017

3ANI
SCOLARI

ROMITAN
VASILE

2078/08.11.2017

3ANI
XI G-2-mecanic auto
SCOLARI XI K-2-mecanic auto

2047/17.09.2018

3ANI
XI G-2-mecanic auto
SCOLARI

BORA
BOGDAN

2072/03.10.2019

2ANI
XI G-2-mecanic auto
SCOLARI

GADALEAN
MIRCEA

2703/03.10.2019

1AN
SCOLAR

XI G-1-mecanic auto

BUNGARDE
AN
LUMINITA

2924/25.10.2019

1AN
SCOLAR

XI G-1-tinichigiu
vop.auto

S.C.RMB.INTE
R AUTO S.R.L

CLUJNAPOCA str.
EMANUEL
CALEA
FARCASTURZII nr.172
tinichigii

S.C.PROFI
S.R.L.

CLUJNAPOCA
str.CALEA
TURZII nr.

CLUJNAPOCA
S.C.AUTO CSI
Str.
LIVIU
S.R.L
REBREANU
nr.27
CLUJNAPOCA
SC.AUTOCOM
str.TRAIAN
PLET S.R.L
VUIA
CALEA
CLUJULUI
ATP MOTORS
SINNICOARA

14

EVW
HOLDING SRL

15

S.C.STIM
SERVICE SRL

16

S.C.MEGASER
VICE SRL

17

SC.SERVICE
TRNS AUTO

18

S.C.ELITE
COLOUR S.R.L

19

S.C.RIRIANA

TANTAU
IOAN

GILAU
str.
REDNIC
PRINCIPALA
GHEORGHE
nr.1333
FLORESTI str.
CETATII
FERMA 6
CLUJNAPOCA
str.PARIS nr.
120
CLUJNAPOCA
str.ALBAC
nr.2
BACIU
str.VIILOR
nr.8
Com.TURENI
sat MICESTI
nr.237

XI G-1-mecanic auto
-1-tinichigiu
vop.auto

GAZNER
ROBERT

3ANI
X K-2-mecanic auto
SCOLARI

CHICINAS
OVIDIU

3ANI
IX K-1-mecanic auto
SCOLARI
64

CAPUSUL
PFA
DEZSO MARE
str.PRINCIPA
DENES
LA nr.64
S.C.
SINICOARA
RMB.INTER
str.CLUJULUI
AUTO
nr.15
S.R.L(FORD)
S.C.AUTODIAS CALEA
TURZII nr.195
S.R.L
S.CAUTOSERV TRAIAN
ICEFKD S.R.L. VUIA nr.182A

20

21

22
23

S.C.ELAMARIS
S.R.L

24

S.C.BIMOTOR
SERVICE S.R.L
S.C.ATTILAS
SERVICE
S.R.L.
S.C.MERCH
SERVICE
AUTO S.R.L

25
26

27

DEZSO
DENES

1714/14.09.2018

3ANI
XI K-1-tinichigiu auto
SCOLARI X K-1-tinichigiu auto

DAN
BORHA

2082/08.11.2017

3ANI
XI K-2-mecanic auto
SCOLARI

CAMPIAN
STEFAN
SZASZ
ISTVAN
ALIN
MARGINEA
N

29

30
31

NR.
CRT

1.

2.

3.

3ANI
XI K-1-mecanic auto
SCOLARI
3ANI
XI K-1-mecanic auto
SCOLARI
3ANI
XI K-1-tinichigiu auto
SCOLARI

IONUT
CUCU

HALAI
str.
S.C.HAL AUTO CLUJ
ALEXANDR
PLEVNEI nr.8
S.R.L.
U
S.C.BIFCOM
Loc.SUCEAG
FERENCZ
S.R.L
U nr.1B
BIKALI
SUCEAGU
CLUJ
DUMBRAV
S.C.PWG
str.OASULUI
AN RODICA
SERVICE S.R.L
nr.293
PAVEL
BMV.SERVICE
CATALIN

28

1730/14.09.2017

3ANI
XI K-1-mecanic auto
SCOLARI
3ANI
XI K-1-mecanic auto
SCOLARI

1AN
SCOLAR

XI K-2-mecanic auto

1AN
SCOLAR

XI K-2-tinichigiu auto

1711/14.09.2017

3ANI
XI K-1-mecanic auto
SCOLARI

1660/08.09.2017

3ANI
XI K-1-mecanic auto
SCOLARI
1AN
SCOLAR

XI K-1-mecanic auto

Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici
An şcolar 2019-2020
Învățământ dual
DENUMIRE ADRESA
PERSOAN NR.
NUMAR
DURAT
AGENT
AGENT
A
DE INREGISTRA
DE
A
ECONOMIC ECONOMIC CONTACT RE
ELEVI
CLUJ
3
ANI X H -2 operator la
SC
NAPOCA,
VEREȘEZ
14/09.01.2018
SCOLA
mașini cu comandă
PRELMET
Primăverii, nr. AN EMIL
RI
numerică
SRL
2/361
CLUJ
X H -4 operator la
SAVU
mașini cu comandă
S.C. MATEX NAPOCA ,
14/09.01.2018
3 ANI
str. P-ța 1 VIRGIL
numerică
SRL
Mai, nr. 415
CLUJ
X H -5 operator la
S.C.
3
ANI
NAPOCA,
RUS
mașini cu comandă
BRIZARD
14/09.01.2018
SCOLA
str. Vrancea, DANIEL
numerică
ROMÂNIA
RI
nr. 24
SRL
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4.

5.

6.

7.

8.

Com.
S.C. ULMA
APAHIDA,
PACKAGING
str.Constructo
SRL
rilor, nr. 24
CLUJS.C. BG CNC NAPOCA,
str.b-dul
PRO SRL
Muncii, nr. 12
CLUJ
S.C.
NAPOCA,
NAPOMAR
str.b-dul
SRL
Muncii, nr. 14
CLUJ
NAPOCA,
S.C.
AUTO
STR.
CSI SRL
CAMPINA,
NR.51-53
CLUJ
S.C.
MIPA NAPOCA
, str. Traian
SRL
Vuia, nr.91

LAURA
SĂPLĂCA
N

14/09.01.2018

3
ANI IX G -3 operator la
SCOLA
mașini cu comandă
RI
numerică

TRIPON
MARIA

24/11.01.2019

3
ANI IX G -2 operator la
SCOLA
mașini cu comandă
RI
numerică

24/11.01.2019

3
ANI IX G -6 operator la
SCOLA
mașini cu comandă
RI
numerică

DAVID
VASILE

24/11.01.2019

IX G – 2 mecanic
3
ANI
auto
SCOLA
IX H – 2 tinichigiu
RI
vopsitor auto

PIPAȘ
ALEXAND
RU

24/11.01.2019

3
ANI IX G -3 mecanic auto
SCOLA
IX H -3 tinichigiu
RI
vopsitor auto

CÂNDEA
CĂLIN

9.

CLUJNAPOCA
TANTAU
S.C. PROFI
CALEA
IOAN
AUTO SRL
TURZII 176178

10.

SC
AUTO
DIAS
SERVICE
SRL

11.

12.

13.

14.

CLUJ
NAPOCA,
str.
Calea
Turzii, nr.195
com.
SC RIRIANA TURENI, sat
MICEȘTI,
SERV. SRL
nr.237
SINICOARA
S.C.
ATP
STR.CLUJUL
MOTORS
UI
SRL
NR.48

S.C. R.M.B. CLUJNAPOCA
INTER
str.
Calea
AUTO SRL
Turzii, nr.172
CLUJ
NAPOCA,
S.C.
STR.
AUTOCOMP
TRAIAN
LET SRL
VUIA,
NR.130

24/11.01.2019
14/09.01.2018

IX G -2 mecanic auto
3
ANI IX H -2 tinichigiu
SCOLA
vopsitor auto
RI
X H -2 tinichigiu
vopsitor auto

CÎMPEAN
ȘTEFAN

24/11.01.2019

3
ANI
SCOLA
IX G -2 mecanic auto
RI

CHICINAȘ
OVIDIU

24/11.01.2019

3
ANI IX G -1 mecanic auto
SCOLA
IX H -1 tinichigiu
RI
vopsitor auto

14/09.01.2018
24/11.01.2019
2798/07.12.201
8

IX G -10 mecanic
auto
3
ANI IX H – 10 tinichigiu
SCOLA
vopsitor auto
RI
X H -5 tinichigiu
vopsitor auto
X G 1- mechanic auto

DAMIAN
MIHAI

IONUȚ
BOGDAN
IOAN

14/09.01.2018

BERETEU
LIVIU
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14/09.01.2018

3
ANI
X H -4 tinichigiu
SCOLA
vopsitor auto
RI

3
ANI
X H -1 tinichigiu
SCOLA
vopsitor auto
RI

15.

16.

17.

18.

S.C. ELITE LOC.BACIU
Str.VIILOR
COLOUR
NR.8
SRL

CLUJNAPOCA,
str.Maramureș
ului, nr.140
CLUJS.C.
AUTO
NAPOCA
SPORT
str.
Popa
SYSTEM
Stănescu, nr.
SRL
10 A
S.C. VOLVO com.GILĂU,
str. Principală
ROMÂNIA
FN
SRL
SC
ALEX
AUTO
SERVICE
SRL

GAZNER
ROBERT

14/09.01.2018

1
AN
X H -3 tinichigiu
SCOLA
vopsitor auto
R

ALEXAND
RU VAIDA

2798/07.12.201
8

3
ANI
SCOLA
X G -1 mecanic auto
RI

FRĂȚILĂ
NICOLAIE

2798/07.12.201
8

3
ANI
SCOLA
X G -1 mecanic auto
RI

CAPĂTA
DORIN

2798/07.12.201
8

3
ANI
SCOLA
X G -2 mecanic auto
RI

19.

S.C.
AUTOWORL
D SRL

CLUJNAPOCA,
KALLO
str.
Calea
STEFAN
Florești,
nr.145

20.

COMPANIA
DE
TRANSPORT
PUBLIC
CLUJ

CLUJNAPOCA,
str. B-dul 21
Decembrie
1989, nr.128130

14/09.01.2018
24/11.01.2019

NEAG
LIVIU

14/09.01.2018

X G -5 mecanic auto
3
ANI X H -3 tinichigiu
SCOLA
vopsitor auto
RI
IX H -4 tinichigiu
vopsitor auto
3
ANI
X G – 11 mecanic
SCOLA
auto
RI

3.4.3. Proiecte europene - responsabil comisie pentru programe şi proiecte europene prof.
FEŞTILĂ Rodica
Nr.
crt.

1.

2.

Activităţi / acţiuni realizate

Activităţi / acţiuni
nerealizate

Septembrie 2019
Scrierea aplicației pentru proiectul international
„C’est ma ville” în colaborare cu Institutul francez
din Bucuresti.
Partenerul în acest proiect va fi o altă școală
francofonă- Instituto Nuestra Señora de la
Asunción, Cali, Columbia.
Proiectul se va finaliza în sem II cu o expoziție cu
informații despre școala parteneră (aceste expoziții
se realizează în fiecare școală parteneră). (prof.
Laura Teșa)
Septembrie – octombrie 2019
Realizarea evaluarii interne a primului an al
proiectului Erasmus Patrimoines: s’engager au
67

Dificultăţi
întâmpinate

Sugestii,
propuneri
legate de
activitatea
comisiei

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

présent pour sauver l’avenir” (prof. Laura Teșa,
Ștefania Țîrc)
7 octombrie 2019
Elevii clujeni învaţă despre patrimoniul
european printr-un proiect Erasmus+, articol
apărul în Monitorulcj.ro (prof. Laura Teșa)
http://www.monitorulcj.ro/educatie/74705-eleviiclujeni-invaţa-despre-patrimoniul-european-printrun-proiect-erasmus-p#sthash.GlZxxIiY.dpbs
8 octombrie 2019
Proiect european la Colegiul Tehnic de
Transporturi Transilvania articol aparul în
ClujToday sub semnătura ziaristului Claudiu
Pădureanu (informații transmise de prof. Adela
Nistor)
https://clujtoday.ro/28691-proiect-european-lacolegiul-tehnic-de-transporturi-transilvania.html
10 octombrie 2019
Masă rotundă pe tema: „Nous mettons une lutte
contre la nature. Si nous la gagnons, nous serons
perdus”-moderată de dna Mălina Petrescu-Mag
din partea Facultății de Știința și Ingineria Mediului
din cadrul UBB (prof. Simona Chita)
Octombrie 2019
Pregătirea monitorizarii externe a proiectului
Erasmus Patrimoines: s’engager au présent pour
sauver l’avenir”, din partea Agenției Naționale (23
octombrie) (prof. Laura Teșa, Adela Nistor)
Octombrie 2019
Pregatirea prezentărilor ppt/ materialelor pentru
întâlnirea transnațională din Italia împreună cu
elevii participanți
Octombrie 2019
Aplicarea unui quizz Que sais-je sur les sources
d’énergie despre diferitele surse de energie,
elaborat de scoala coordonatoare a proiectului
(prof. Laura Teșa)
Octombrie 2019
Realizarea Raportului final pentru Programul de
parteneriat strategic ERASMUS+ 2017-1-DE03KA219-035556_2: „Europe(an) matters - a survey
on attitudes towards Europe” (prof. Elena Giurgiu,
Camelia Ciobanu)
4 – 8 noiembrie 2019
Participare la întâlnirea transnațională de proiect
care a avut loc la Liceul “M.F.Quintiliano”
Siracuza, Italia ( 4 elevi însoțiți de dnele prof.
Laura Teșa, Ștefania Țîrc)
Noiembrie 2019
Diseminarea activităților desfășurate în cadrul
întâlnirii transnaționale de proiect prin prezentarea
unui filmulet și a unei prezentari ppt in Consiliul
profesoral.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22 noiembrie 2019
Elevii Colegiului Tehnic de Transporturi
Transilvania,
Cluj-Napoca,
întâlnire
transnațională în cadrul proiectul Erasmus +
,,Patrimoines: s’engager au présent pour sauver
l’avenir”, articol publicat în Monitorulcj.ro (prof.
Laura Teșa, Ștefania Țîrc)
Noiembrie-decembrie 2019
Lansarea și pregătirea concursului regional: „ La
ville de demain dans mon imagination” cu
secțiunile: afișe (suport electronic), machete,
eseuri, desene
Publicarea rezultatelor concursului. (prof. Laura
Teșa)
Ianuarie 2020
Prezentarea elevilor din clasa a 9-a A implicați în
proiect (prof. Laura Teșa)
Februarie 2020
Analiza cântecului „Tous les enfants de la terre”
(februarie) -comentarea, analiza, dezbaterea
versurilor din cântecul de mai sus, realizarea de
afișe. (prof. Laura Teșa)
Martie 2020
Ianuarie-februarie 2020
Scrierea unei aplicații de
proiect
Erasmus+,
mobilitate TVET pentru
elevi și profesori, acțiunea
KA1
Amânare
întâlnire
transnațională în cadrul
proiectul
Erasmus
+
,,Patrimoines: s’engager
au présent pour sauver
l’avenir”
datorită
pandemiei Covid-19
Aprilie 2020
s-au depus aplicații pentru proiecte Erasmus+:
Hand in Hand for World Heritage, parteneriat
școlar, acțiunea K229, persoană de contact Dorina
Ancău
Empowering Teachers to Promote Digital
Entrepreneurship
in
European
Schools,
partenetiat strategic, acțiunea K226, persoană de
contact Rodica Feștilă
Mai 2020
Cărți poștale/poze/film cu orașele participante în
proiect pe timpul carantinei (prof. Laura Teșa)
Iunie 2020
Afișe, scurtă prezentarea a unor locuri/ monumente
impresionante din România incluse in patrimoniul
UNESCO (prof. Laura Teșa)
Iunie 2020
MOn Top 5 monuments de l’Europe (prof. Laura
Teșa)
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Interesul scăzut
de implicare în
scrierea aplicației
și participarea la
activitățile
proiectului din
partea membrilor
catedrei tehnice

3.4.4. Colaborare cu părinții




Organizarea Comitetului de părinţi pe şcoală.
Stabilirea orelor de consiliere a părinților de către diriginți (orarul este afișat la avizierul colegiului).
Organizarea unui lectorat pe școală (director Giurgiu Elena, dir. adj. Crețu Gabriel Mircea și coordonator
de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare Chita Simona Monica)
 Ședințe cu părinții pe clase pentru: analiza rezultatelor obţinute la simularea pe școală a probelor scrise
ale examenului de Bacalaureat, propuneri activități din Școala altfel, stabilirea Comitetului de părinți pe
clase, acordul părinților pentru activități educative. Semestrial, la unele clase s-au organizat câte două
ședințe, la altele câte o ședință, în funcție de specificul și nevoile fiecărui colectiv al clasei și în funcție
de decizia dirigintelui.
Pentru a da rezultate, eforturile şcolii trebuie susţinute de către părinţi. Aşa cum rezultă din
statisticile prezentate şi din copii ale proceselor verbale de la şedinţe cu părinţii ale altor clase, mulţi dintre
părinţi nu răspund la solicitările profesorului diriginte sau ale conducerii colegiului şi nu sunt interesaţi de
prezenţa copiilor la orele de curs şi/sau la pregătirile suplimentare pentru Bacalaureat, pentru concursuri şi
olimpiade sau la pregătirea remedială în vederea prevenirii eşecului şcolar.

3.5. Programe de protecție socială
Activităţi / acţiuni realizate de către Comisia de acordare a burselor și programe sociale responsabil,
prof. BOANCĂ Vasile
 Comisia a informat diriginții despre condițiile prevăzute de lege în acordarea burselor și în
participarea la programele sociale;
 Coordonatorul comisiei a reactualizat cererile pentru toate tipurile de burse și le-a distribuit
diriginților;
 Membrii comisiei au informat direct elevii interesați / (viitori beneficiari ai diferitelor tipuri de
burse) despre condițiile de acordare a burselor și respectiv de participare la programele sociale;
 Coordonatorul comisiei a întocmit un orar de preluare și verificare a dosarelor pentru diferite tipuri
de burse;
 Membrii comisiei au preluat toate dosarele elevilor, care au fost revizuite la sfârșitul perioadei
alocate, sub aspectul condițiilor impuse de legislație.
Tipurile de burse şi sumele alocate au fost detaliate ȋn Raportul compartimentului financiar-contabil.
Dificultăţi întâmpinate
Au fost semnalate întârzieri / greutăți în procurarea/strângerea documentelor necesare pentru completarea
dosarelor de burse.
Sugestii, propuneri legate de activitatea comisiei
Informarea părinților la prima ședință din anul școlar în curs (prin intermediul diriginților) despre condițiile
prevăzute de lege pentru acordarea burselor și participarea la programele sociale, respectiv a actelor necesare
pentru completarea dosarelor.

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, Szekely Katalin, Eva Fenechiu, Adela Nistor
Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice: Ciobanu Camelia,
Horvath Zsuzsanna, Androne Zita, Gereb Elisabeta
Asistenţe/interasistenţe la ore:
 Numărul asistenţelor/interasistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: _ .
 Numele cadrelor didactice asistate….. .
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 Observaţii din cadrul asistenţelor/interasistenţelor la ore:…. .
1. Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
Activităţi realizate
Analiza activităţii din anul
şcolar precedent, inclusiv a
rezultatelor obţinute de elevi
la cele două sesiuni ale
examenului de Bacalaureat
2019.
Realizarea
diagnozei
şi
stabilirea
obiectivelor
comisiei metodice pentru anul
şcolar 2019-2020.
Studierea curriculum-ului si
selectarean
manualelor
alternative
/
auxiliarelor
curriculare necesare pentru
anul şcolar curent la clasele
de liceu şi la cele de şcoală
profesională.
Elaborarea, aplicarea
şi
interpretarea testelor iniţiale.
Elaborarea, aplicarea
şi
analiza testelor de progres,, a
căror
interpretare
se
realizează prin raportare la
rezultatele evaluării iniţiale.
Pregătiri suplimentare pentru
bacalaureat, cu elevii claselor
a XI-a (prof. Ștefania Țîrc,
prof. Bianca Pădurean) și a
XII-a (prof. Adela Nistor).
După 11 martie, când
procesul didactic s-a mutat în
online, membrii catedrei de
Limbă și comunicare au
continuat activitatea prin
videoconferințe pe Skype,
Zoom și ulterior pe Google
Meet, și prin intermediul
grupurilor de Messenger,
WhatsApp sau prin email.
Astfel, învățarea a continuat
în
cea
mai
eficientă
modalitate posibil.

Impactul activităţilor realizate
Implicarea membrilor comisiei
metodice în îmbunătăţirea calităţii
activităţii educaţionale a avut
rezultate semnificative.
Valorificarea potenţialul creativ al
elevilor prin programe de învăţare
suplimentară a fost, de asemenea,
un obiectiv atins.
Promovarea valorilor literaturii
române și îmbogăţirea cunoştinţelor
elevilor referitoare la cel mai mare
poet roman au fost realizate.

Activităţi propuse şi nerealizate /
Motiv
Ziua Europei,
Carnavalul personajelor literare,
Tradiții românești de Paște
Toate aceste activități nu s-au mai
realizat din cauza întreruperii școlii,
cauzată de pandemia de Covid-19.

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

2. Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/Activităţi didactice
realizate în colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină
D-nele prof. Adela Nistor și Ștefania Țîrc au organizat activitatea omagială Eminesciana, 15.01.2020.
D-na prof. Laura Teșa a stabilit o colaborare cu Liceul Teoretic “ Henri Coandă”, Craiova- pt.
concursul “Protégez la nature”.
3. Evaluarea rezultatelor învățării
Toți membrii catedrei au îndeplinit, pe parcursul anului școlar 2019-2020, următoarele obiective:
-testele iniţiale şi cele finale au fost aplicate şi interpretate
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-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 și pe cel anual la nivelul catedrei, a organizat ședințele catedrei și a
redactat procesele verbale
4. Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare
cursuri de formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane – acestea apar
in Raportul comisiei de formare. Aici se trec participări la cercuri metodice, teme susţinute în
CP din partea catedrei, date, teme şi participări – şedinţe de catedră în şcoală, înscrieri la
masterat, doctorat, lecţii deschise etc.- cf. Fişei de autoevaluare a cadrului didactic)
D-nele prof. Adela Nistor și Ștefania Țîrc au participat la Consfătuirile profesorilor de limba și
literatura română, la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, 16.09.2019.
D-na prof. Adela Nistor a prezentat, în cadrul consiliului profesoral, un exemplu de bune practici, un
power-point cu titlul Studiul de caz la CTTT- 29.11.2019.
D-nele prof. Laura Teșa și Ștefania Țîrc au organizat o lecție deschisă interdisciplinară religie-lb.
franceză-13.02.2020, cu titlul Catacombele.
D-na prof. Bianca Pădurean a susținut inspecția specială în vederea înscrierii la gr. didactic I
(10.03.2020).
D-na prof. Laura Teșa este înscrisă la gr. didactic I, sesiunea 2022.
D-na prof. Fenechiu Eva este înscrisă la gr. didactic I, sesiunea 2023.
5. Elevi participanţi la pregătirea de excelenţă (dacă este cazul):
Nume, prenume elev

Disciplina

Clasa

Profesor la clasă

6. Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare se regăsesc ȋn tabelul cu Premii elevi
olimpiade și concursuri școlare.
7. Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii
unității școlare
Cadrele didactice din aria curriculară Limbă și comunicare sunt membre în echipa de proiect
Erasmus +2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’engager au present pour sauver l’avenir, al
cărui coordonator este d-na prof. de lb. franceză Laura Teșa.
În cadrul proiectului Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir a avut loc o deplasare
la o întâlnire de proiect transnațională, la care au participat d-nele prof. Laura Teșa și Ștefania Țîrc,
în Italia, Siracuza, liceul ,,M.F. Quintiliano”, în perioada 03-09.11. 019.
D-na prof. Laura Teșa a publicat un articol intitulat Proiect European la Colegiul Tehnic de
Transporturi Transilvania, în ziarul Cluj today, 08.10.2019, în care este prezentat proiectul
Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir
8. 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;
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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 primate, în termenul fixat, de la
următoarele cadre didactice: Matei Ioana, Osvath Boros Peter, Mihali Ileana, Lunca Dorina, Popa
Mihaela
Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice: Dancs Laszlo, Danci
Diana
Asistenţe/interasistenţe la ore:
 Numărul asistenţelor/interasistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: - .
 Numele cadrelor didactice asistate - .
 Observaţii din cadrul asistenţelor/interasistenţelor la ore: -.
Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
Activităţi realizate
Impactul activităţilor realizate

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

Activităţi
propuse şi
nerealizate /
Motiv

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-învățareevaluare 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 anului şcolar.

Utilizarea dotărilor IT din fiecare sală de clasă a determinat
o mai mare implicare a elevilor în activităţile desfăşurate.
Echipamentele IT şi diferitele resurse educaţionale de tip
lecţii virtuale, experimente virtuale filme educaţionale au
fost utilizate în timpul periade de predare-învăţare-evaluare
desfăşurată online.
Organizarea unei simulări de S-au identificat carențele și s-a propus un plan
bacalaureat/pe clase, la matematică şi remedial.Planul remedial a fost implementat atât prin ore
biologie
de consultaţii desfăşuarte la şcoală, cât şi ore de pregătire
desfăşurate în mediul online- prof. Hudrea Floare, Osvath
Boros Peter, Danci Diana, Dancs Laszlo
Îmbunătăţirea participării elevilor la Au fost desfăşurate, de către doamna profesoară Mihali
olimpiade şi concursuri şcolare
Ileana, ore de pregătire pentru Concursul national de fizică
“Ştefan Procopiu” unde, la faza judeţeană, elevul Vadim
Tudor a obţinut premiul III
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Elevii
au
participat la un
număr mic de
concursuri
datorită anulării
concursurilor în
perioada
martie-iunie
2020, datorită
pandemiei
de

COVOID19.
Respectarea stilurilor de învățare ale
elevilor prin folosirea unor metode
diverse în procesul de predareînvăţare-evaluare

Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură.
Creşterea interesului pentru şcoală.
Numărul mare de elevi participanţi la activităţile
desfăşurate online, precum şi rezultatelele bune obţinute în
această perioadă.
Ȋncurajarea lucrului în echipă prin Profesorii din comisia metodică fac parte din echipe de
ore sau proiecte interdisciplinare
proiect şi din echipe de organizare şi realizare a mai multor
activităţi educative:
- Programul de parteneriat strategic ERASMUS+:
„Patrimoines: s'engager au présent pour saver l'avenir”
– Mihali Ileana
- proiectul Paşi pe urmele lui Edison”-prof. Lunca
Dorina, Mihali Ileana, Popa Mihaela;
-proiectul Eco-şcoala - prof. Danci Diana, Popa
Mihaela;
-proiectul “Punţi spre prietenie” (prof. Popa Mihaela);

Stimularea comunicării
participării şi inovaţiei

deschise, Membrii comisiei au colaborat pentru pregătirea elevilor în
vederea remedierii situaţiei şcolare sau pentru obţinerea
unor rezultate bune la examenul de bacalaureat, atât în
timpul procesului educational desfăşurat în spaţiul şcolii,
cât şi în timpul desfăşurarii acestuia în mediul online.
În şedinţa comisiei a fost stabilit planul de dotare.
Cadrele didactice au participat la întâlniri ale Consiliilor
clasei, atunci când au fost solicitate.
Centrarea activităților de învăţare pe Planificările pe unităţi de învăţare, proiectele didactice,
nevoile de dezvoltare ale elevilor
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.
Activităţile de învăţare au fost adaptate şi în timpul
învăţării online în aşa fel încât acestea să răspundă tuturor
nevoilor elevilor.
Proiectarea
didactică
urmăreşte Instrumentele/metodele de evaluare utilizate de către
utilizarea mai multor tipuri de cadrele didactice (fişe, proiecte, referate, portofolii)
instrumente de evaluare a elevilor
facilitează înţelegerea materiei şi asigură progresul elevilor,
fapt confirmat de rezultatele la învăţătură ale elevilor
obţinute atât în timpul învăţării desfăşurată la şcoală, cât şi
în timpul învăţării desfăşurată în mediul online. Toate
documentele se găsesc în portofoliile profesorilor şi pe
platforma Gsuite..
Prevenirea cazurilor de nereuşită Cadrele didactice au ţinut legătura cu diriginţii, cu consiliul
şcolară, corigenţă sau repetenţie prin profesorilor clasei şi cu părinţii elevilor (prin intermediul
identificarea la timp a problemelor, diriginţilor). Au utilizat metode diverse, adaptate nivelului
colaborarea cu părinţii şi psihologul elevilor, reuşind în multe cazuri să-i ajute pentru a obţine
şcolar
rezultate mai bune la învăţătură, astfel că, la sfârşitul anului
şcolar un număr foarte mic de elevi au rămas corigenţi sau
cu situaţia şcolară amânată.
Organizarea, pe tot parcursul anului S-au organizat pregătiri suplimentare pentru examenul
şcolar a activităţilor/programelor de bacalaureat, atât la şcoală, cât şi online, la
suplimentare de învăţare remedială, matematică (cls. a XI-a şi a XIII-a - prof. Osvath Boros
de pregătire a examenelor de Peter, a XII liceu - prof. Hudrea Floare) şi biologie (cls.
absolvire
şi
de
creştere
a a XII-a liceu- prof. Danci Diana, cls. a XIII-a Dancs
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Activităţile din
proiecte,
propuse pentru
perioada martieiunie 2020 nu sau
mai
desfăşurat
datorită
măsurilor
implementate de
autorităţi
în
timpul
pandemiei
de
COVID19.

performanţei şcolare

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

Laszlo).
S-au organizat pregătiri remediale (două şedinţe) la chimie,
prof. Popa Mihaela.
Exerciţiile şi problemele propuse spre rezolvare în timpul
orelor de curs, a orelor online, ca şi teme de casă sau în
cadrul evaluărilor orale şi scrise au avut, în mare parte,
drept model, subiectele de la examenele de bacalaureat.
Elevii care îşi fac temele de casă sunt recompensaţi de către
domnii profesori. Aceste bonificaţii au influenţat notele
elevilor obţinute atât la clasă cât şi în timpul învăţării
online..
Profesorii diriginţi, Mihali Ileana, Osvath Boros Peter,
Popa Mihaela au participat cu elevii claselor IXA, IXB,
XK la activităţile organizate în cadrul liceului pentru
sprijinirea elevilor orfani – au cumpărat produse de la
Târgul de Crăciun, au plătit bilete pentru Serbarea de
Crăciun (banii adunaţi din aceste activităţi sunt oferiţi
elevilor orfani).
Doamna profesoară Popa Mihaela, membru în echipa de
proiect, a colaborat cu coordonatorul proiectului, domnul
Boancă Vasile, pentru completarea aplicaţiei proiectului,
depusă în vederea includerii acestui proiect în CAERI
2020.

Prevenirea cazurilor de nereuşită
şcolară, corigenţă sau repetenţie prin
identificarea la timp a problemelor,
colaborarea cu părinţii şi psihologul
şcolar

Un număr mic de elevi sunt corigenţi sau cu situaţia şcolară
amânată la disciplinele biologie, fizică şi chimie.
Pentru disciplina matematică, numărul elevilor corigenţi
sau cu situaţia amânată este mic în raport cu numărul
notelor mai mici de 5, de la testele iniţiale.

Reducerea
diferenţelor
dintre
evaluările interne şi cele externe
(examene, concursuri)
Recompensarea elevilor care îşi fac
temele sau frecventează orele de
pregătire suplimentară
Implicarea elevilor în activităţi de
voluntariat la nivelul comunităţii şi
pentru sprijinirea elevilor orfani ai
colegiului

Concursul
interjudeţean de
inventică
şi
experimente
“Paşi pe urmele
lui Edison” nu a
mai avut loc
datorită
măsurilor
implementate de
autorităţi
în
timpul
pandemiei
de
COVID19.

Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/Activităţi didactice realizate în
colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină
 Evaluare la simularea examenului de bacalaureat – Hudrea Floare, Danci Diana
 Propunere subiecte pentru Concursul Interjudeţean de Chimie „Memorial Octavian
Larionescu”, ediţia a X-a, organizat de Colegiul
Naţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj, jud. Timiş – Lunca Dorina, Popa Mihaela;
 Vizită la Facultatea de Chimie – “Ziua porţilor deschise” – Lunca Dorina, Popa
Mihaela;
 Participarea, în calitate de profesor evaluator, la Olimpiada de chimie, etapa
județeană, desfășurată la Liceul Teoretic ” Nicolae Bălcescu ” 22.02.2020- prof. Lunca
Dorina;
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 când au participat la ședințele cu părinții organizate atât pe școală, cât și pe clase sau prin
întâlniri cu profesorii. Există procesele verbale la portofoliul catedrei și al profesorului.
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În funcție de rezultatele de la simulărea la matematică s-a încercat îmbunătățirea prezenței la
consultații, dar s-a realizat acest deziderat doar parțial.
Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare cursuri de
formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane – acestea apar in Raportul comisiei
de formare. Aici se trec participări la cercuri metodice, teme susţinute în CP din partea catedrei, date,
teme şi participări – şedinţe de catedră în şcoală, înscrieri la masterat, doctorat, lecţii deschise etc.- cf.
Fişei de autoevaluare a cadrului didactic)
 Participarea la şedinţele de catedră în şcoală – toate cadrele didactice din comisia metodică.
 Participarea la consfătuirile profesorilor de chimie din Cluj-Napoca şi la activitatea
metodică a cercului profesorilor de chimie – oră deschisă, cu tema „Variaţia
caracterului metalic în grupe şi perioade”, organizată la Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Cluj-Napoca – prof. Lunca Dorina, Popa Mihaela
 Participarea la Conferinţa Internaţională „Arhitecţii Educaţiei”, organizată de
Fundaţia „Noi Orizonturi” – prof. Popa Mihaela
 Înscriere la examenul de definitivat, sesiunea iulie 2020 – prof. Matei Ioana;
 Participarea la activitatea metodică ”Noul curriculum la disciplina Fizică pentru
clasele aVI-a şi a VII-a,organizată de Casa Corpului Didactic Cluj în perioada 18-20
septembrie 2019 (număr de ore de formare 4) – prof. Mihali Ileana;
 Participarea la consfătuirile profesorilor de biologie din Cluj-Napoca şi la activitatea
metodică a cercului profesorilor de biologie cu tema”Noul curriculum la disciplina
Biologie pentru clasa a VII-a” – prof. Danci Diana
Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare: se regăsesc ȋn Tabel premii elevi la olimpiade
și concursuri școlare.
Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare
 profesor metodist, specializarea Educaţie permanentă- Popa Mihaela
 semnarea parteneriatului proiectului educativ „Punţi spre prietenie”, realizat în colaborare cu
Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare Privind Educaţia Incluzivă/
Integrată, - prof. Popa Mihaela;
 organizarea activităţii “Împreună de sărbători”, din proiectul educativ „Punţi spre prietenie”,
desfăşurată la Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare Privind Educaţia
Incluzivă/ Integrată
 implementarea, la nivelul şcolii, a Campaniei Naţionale „19 Zile de Luptă Împotriva
Violenţei asupra Copiilor”, prof. Popa Mihaela (IXB)
Cadrele didactice fac parte, în şcoală, din diferite comisii:
 membru CA – Popa Mihaela;
 responsabil Comisie metodică “Matematică şi ştiinţe”– Popa Mihaela;
 responsabil Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii – Osvath Boros Peter;
 coordonator al Comisiei pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală Osvath Boros Peter;
 coordonator al Comisiei pentru ritmicitatea notării – Matei Ioana
 membru în Comisia pentru ritmicitatea notării – Mihali Ileana
 membru în Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar –
Popa Mihaela
 membru în Comisia pentru estetică şi imagine – Lunca Dorina, Popa Mihaela;
 membru în Comisia pentru acordarea burselor şi programe sociale - Lunca Dorina, Mihali
Ileana;
 membru în Comisia pentru manuale – Danci Diana, Mihali Ileana;
 membru în Comisia pentru verificare a modului de completare a documentelor şcolare şi a
actelor de studii - Popa Mihaela;
 membru în Comisia diriginţilor - Lunca Dorina, Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros
Peter.
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Conduita profesională a membrilor catedrei
Conform regulamentelor în vigoare.
Își îndeplinesc corect și responsabil atribuțiile din fişa postului.
Alte activităti
 în calitate de diriginţi au organizat şedinţe cu părinţii (X K- Osvath Boros Peter, IX A - Mihali
Ileana, IX B - Popa Mihaela), au participat la Lectoratul cu părinţii pe şcoală şi au ţinut în
permanenţă legătura online, cu părinţii şi elevii, în perioada martie-iunie 2020
 Organizarea elevilor şi/ sau pariciparea la Balul Bobocilor- prof. Mihali Ileana, prof. Popa
Mihaela (IXB), prof. Osvath Boros Peter (XK);
 organizarea activităţii „18 Octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de
Persoane”, prof. Popa Mihaela (IXB);
 participarea la activitatea „Unim trăirea, trăim Unirea”, organizată de doamna bibliotecar
Rodica Prodan, cu ocazia Zilei Naţionale a României prof. Popa Mihaela (IXB);
 paticiparea, ca şi profesor asistent, la Olimpiada de Geografie, faza pe centre-prof. Popa
Mihaela
 întocmirea lunară, a raportului pe şcoală privind cauzele absenţelor precum şi măsurile luate de
către diriginţi pentru reducerea numărului acestora – prof. Popa Mihaela
4.3. Om și societate - responsabil, prof. Ţîrc Ştefania-Teodora
Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primate, în termenul fixat, de la
următoarele cadre didactice:
-Apostol Călin
-Bocereg Deian
-Chita Simona-Monica
-Cionca Teodora
-Eszenyei Gabor
-Hatfaludy Agneta
-Hoaghia Anamaria
-Țîrc Ștefania-Teodora
Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice:9. Asistenţe/ interasistenţe la ore:
 Numărul asistenţelor/interasistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: Numele cadrelor didactice asistate-.
 Observaţii din cadrul asistenţelor/interasistenţelor la ore:10. Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
Activităţi realizate

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

Impactul activităţilor
realizate

Buna organizare a activităților
didactice,
metodice
și
educative, în cadrul catedrei
Formularea, aplicarea și analiza testelor iniţiale
Stabilirea
nivelului
de
.
cunoștințe și competențe în
ceea ce privește pregătirea
școlară a elevilor
Comemorarea Holocaustului (coord. prof Hoaghia Reamintirea Holocaustului în
Anamaria)
rândul
elevilor
și
al
Elevii clasei a XI A au vizitat Muzeul Documentar al profesorilor.
Holocaustului din Nordul Transilvaniei și au beneficiat de
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Activităţi
propuse şi
nerealizate /
Motiv

un tur ghidat și de explicații din partea personalului
muzeului. De asemenea, au vizionat şi interviuri cu
supravieţuitori ai Holocaustului din Transilvania de Nord.
În urma acestei activităţi elevii au realizat postere/colaje
despre Holocaustul pe teritoriul României şi şi-au exprimat
sentimentele în scris sau oral despre acest eveniment
nefericit.
Târgul de Crăciun dedicat proiectului ,,Pentru un zâmbet de Ajutorul
material
oferit
copil” (prof. Chita Simona)
elevilor orfani ai școlii din
fonduri obținute în urma
produselor confecționate de
elevi.
Organizarea unei serbări dedicată ,,Nașterii Domnului” Cunoașterea
semnificației
(prof Chita Simona și Țîrc Ștefania)
religioase a Crăciunului și a
tradițiilor legate de această
sărbătoare
,, Întemeierea statului modern român” (activităţi dedicate
Cunoașterea
semnificației
zilei de 24 Ianuarie). Comemorarea evenimentelor istorice
istorice a acestor evenimente
(prof Hoaghia Anamaria)
Ziua Națională a României. Comemorarea evenimentelor Cunoașterea
semnificației
istorice (prof Hoaghia Anamaria) Elevi din clasele a IX-a istorice a acestor evenimente
G, a IX-a A şi B, a XI A şi a X-a B au realizat postere,
colaje şi prezentari ppt despre importanţa acestei zile.
Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/Activităţi didactice realizate în
colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină
La nivelul catedrei există planificări calendaristice și proiectarea unităților de învățare. Există
proiecte didactice care conțin metode diferite de învățare, precum și fișe de lucru. Toate documentele
sunt redactate electronic.
Orele se desfășoară utilizând atât metode tradiționale cât și moderne, atât metode expozitive cât și
interactive.
Majoritatea orelor sunt desfășurate utilizând mijloace IT: laptop, videoproiector (religie, geografie,
istorie, discipline socio-umane). Se folosesc materiale diverse: prezentări ppt, Prezi, filme documentare
sau artistice.
S-au desfășurat următoarele activități extracurriculare în disciplină:
1. Proiectul „Eco-şcoala” (coordonator prof. Chita Simona)
2. Cu ocazia “Zilei porţilor deschise” (9 octombrie 2019- ziua comemorării Holocaustului pe
teritoriul României), a avut loc o vizită, împreună cu elevii clasei a XI A, la Muzeul
Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei cu tur ghidat și explicații din partea
personalului muzeului. Au fost vizionate şi interviuri cu supravieţuitori ai Holocaustului
din Transilvania de Nord. În urma acestei activităţi elevii au realizat postere/colaje despre
Holocaustul pe teritoriul României şi şi-au exprimat sentimentele în scris sau oral despre
acest eveniment nefericit. (prof. Hoaghia Anamaria)
3. Participare la concursuri și competiții: Liga liceelor de volei, Liga liceelor de baschet, Liga
liceelor de fotbal, Cupa liceelor- tenis de masa (prof. Bocereg Deian, prof. Cionca Teodora)
4. Organizarea unei mese rotunde, avându-l ca invitat pe preotul paroh Iacob Cismaș, la
clasele a IX-a A, B, cu titlul ,,În așteptarea Crăciunului”, unde s-au dezbătut probleme
precum: dependența, motivația pentru școală etc (prof. Țîrc Ștefania)
5. Participarea împreună cu 9 elevi, din clasa a 11-a A, la la spectacolul de colinde din cadrul
,,Festivalului de tradiții și obiceiuri de Crăciun ,,Episcop Nicolae Ivan”, faza pe mitropolie
(prof. Țîrc Ștefania)
6. Participarea la serbarea de Crăciun de la Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, alături de
grupul de colindători ai colegiului (prof. Chita Simona, prof. Țîrc Ștefania)
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7. Coordonarea a 26 de elevi, din clasa a 11-a A, în implementarea Programului Național
Junior Achievement ,,Succesul profesional” (prof. Țîrc Ștefania)
8. În cadrul parteneriatului cu Junior Achievement, a avut loc o activitate de Job Shadow, cu
tema ,,Comunicarea asertivă”, invitat doamna Lengyel Beata. (2 iunie 2020, prof. Țîrc
Ștefania).
9. Activitate de Mini-companii, cu tema ,,Inființarea unei companii”, invitat doamna Oana
Garcia. (9 martie, 2020) (prof Chita Simona)
10. Participarea la activitatea “Viitoarea mea carieră”, activitate organizată dna prof. Plaian
Liana în colaborare cu UTCN (prof. Chita Simona)
11. Coordonarea elevilor clasei a XI-a A la ,,Cea mai mare lecție din lume”, organizată de
UNICEF, pe tema drepturilor copilului (prof. Țîrc Ștefania)
12. Realizarea orarului pentru Programul Național Școala Altfel, precum și raportul, raport
prezentat în cadrul Consiliului profesoral și în cadrul Consiliului de Administrație. Raportul a
fost trimis și la ISJ Cluj (prof Chita Simona)
13. Organizarea unor activități în “Săptămâna Spațiului”. Posterele elevilor au fost afișate pe
coridorul liceului (prof Chita Simona)
14. Organizarea Olimpiadei de geografie -faza locală și evaluator în cadrul acestei olimpiade
(prof. Chita Simona)
15. Profesor evaluator la Concursul de geografie Terra – faza județeană (prof. Chita Simona)
16. Lecție interdisciplinară religie-limba franceză cu titlul ,,Catacombele” (februarie 2020)
care a avut ca scop diseminarea activității din cadrul întâlnirii de lucru care a avut loc în Italia,
localitatea Siracuza, liceul ,,M.F. Quintiliano”, în perioada 3-9 noiembrie, în proiectul ,,Erasmus
+ 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’angager au present pour sauver l’avenir”. La
această lecție a participat și domnul director adjunct Crețu Gabriel. Lecția a fost susținută de
doamnele profesoare Țîrc Ștefania și Teșa Laura..
17. Organizarea unei lecții de religie cu titlul ,,Muzica în viața tinerilor” la care a fost invitată
doamna prof Cautiș Paula, dirijorul corului de adolescenți ,,Filomelos”. (mai 2020, prof.
Țîrc Ștefania)
18. Participarea ca profesor evaluator la Olimpiada de religie-faza locală (prof. Țîrc Ștefania)
19. profesor asistent la examenul de Bacalaureat (prof. Hoaghia Anamaria, prof Bocereg Deian
și prof Țîrc Ștefania)
20. Profesor evaluator la examenul de Bacalaureat și la Olimpiada de Geografie-faza
județeană (prof Hatfaludy Agneta)
21. Consilierea elevilor clasei a XI-a A în ceea ce privește activarea contului pe platforma
Google clasroom și urmărirea ca aceștia să accepte invitația la toate disciplinele din schema
orară.(prof. Țîrc Ștefania)
22. Testele online aplicate au fost în aplicația Google forms, ceea ce le-a oferit elevilor un feedback instant.
23. În cadrul Programul Național Școala Altfel care s-a desfășurat online, elevii au plantat flori, au
realizat diferite activități legate de protecția mediului și au vizionat filme cu conținut moralreligios- prof Țîrc Ștefania. De asemeni s-au realizat călătorii virtuale utilizând Google map și
Google Earth (prof. Chita Simona)
24. Vizită la Biblioteca Județeană ,,Octavian Goga” și la Consiliul Județean Cluj (prof.
Hatfaludy Agneta și prof. Pădurean Bianca)
După 11 martie 2020, lecțiile au fost realizate online, prin intermediul e-mailului, al Whatsapp-ului,
Facebook-ului, Messenger-ului și al Zoom-ului. Din luna aprilie, lecțiile au fost realizate pe platforma
Google classroom și prin intermediul aplicației Meet. Au fost folosite materiale diverse: filme pe Discovery
sau National Geografic, materiale power-point, vizionare de videoclipuri educative şi realizarea de
către elevi a diverse proiecte online, precum și rezolvarea unor fişe de lucru.
Evaluarea rezultatelor învățării Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activitatea de
învăţare;
Existǎ proiecte/portofolii ale elevilor, iar aceştia sunt implicaţi în activităţi interdisciplinare (istorie,
geografie).
Testele inițiale au fost aplicate și interpretate.
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Evaluarea finală s-a realizat atât în scris, cât și oral.
S-au utilizat mai multe tipuri de evaluare, scris, oral, alternativ.
Există proiecte ale elevilor: prezentări power-point pe teme diverse ( Arta Renaşterii , Leonardo da
Vinci, Piramidele din Egipt, Faraonii, Arta Mesopotamiei antice, Marile descoperiri geografice, Lumea
Contemporană, Primul şi al doilea război mondial, Monarhia Constituţională, etc ), referate ( Marea
Unire, Constituţiile din Romania, Zeii Greciei Antice, Zeii Egiptului, Piramidele, Cristofor Columb etc.),
proiecte realizate în cadrul orelor de curs ( Holocaustul, Marea Unire, Drepturile Omului) sau pe teme
din cadrul disciplinei geografie.
Sunt utilizate fișe de lucru diferențiate (joc didactic, rebus) care îi pot ajuta și pe elevii cu dificultăți de
învățare în parcurgerea conținuturilor (disciplina religie ortodoxă). În perioada predării online, s-au
folosit puzzle-uri online, exerciții online și materiale video din cadrul proiectului PREL (proiect dedicat
activităților de predare a conținuturilor religios-morale.
Există note suficiente la disciplinele predate.
Notele elevilor au fost trecute în timp util, aceștia fiind informați asupra acestora.
S-au folosit fișe de lucru, hărți oarbe, hărți complete, teste, portofolii, referate, studii de caz, lectura
sau textul geografic cu întrebările aferente, bilețele cu întrebări orale pt orientarea pe hartă, bilețele
cu exerciții de calcul matematic ex:distanța reală între Londra-New York, /Los Angeles., sau cu
lucrări practice de mânuire a busolei, a telefonului cu busolă., a cadranului solar, a termometrului, a
higrometrului, a barometrului, a seismografului. (disciplina geografie)
Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei
Membrii catedrei au participat la consfătuirile pe discipline, la activități și cercuri metodice
(Țîrc Ștefania, Chita Simona) și la ședințele organizate în cadrul comisiei metodice din școală.
Domnul profesor Bocereg Deian este înscris la gradul didactic I.
Doamna profesoară Chita Simona a finalizat conversia profesională- Istorie
Domnul profesor Apostol Călin este înscris la masteratul Managementul integrat al resurselor
naturale şi al deşeurilor, în cadrul UTCN, cu bursa științifică academică.
Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare: se regăsesc ȋn Tabel premii elevi la olimpiade
și concursuri școlare
Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare
Membrii catedrei au respectat normele și metodologiile MEN, ROFUIP, RI și au ținut cont
de specificul claselor în ceea ce privește desfășurarea orelor.
Trei membri ai catedrei (Chita Simona, Hoaghia Anamaria, Țîrc Ștefania) fac parte din
proiectul ,,Erasmus + 2018-1-FR01-KA229-47981: Patrimoines: s’angager au present pour
sauver l’avenir
Membrii catedrei colaborează cu diriginții și cu părinții elevilor pentru a îmbunătăți procesul
instructiv-educativ.
Participarea la concursul ,,Fii pentru o zi profesor de științe” (prof Chita Simona)
Participarea la activitatea organizată de Asociația Profesorulor de Română cu titlul
,,Citește cu mine”, în cadrul concursului ,,Lecturiada elevilor 2019. Istoria unui posibil viitor”,
concurs înscris în CAEN, nr. 66/ 2019, implicând elevii claselor a XI-a A și a XI-a B (prof. Țîrc
Ștefania)
Pregătirea elevului Muntean Andrei (11A) pentru concursul ,, Mai aproape de Eminescu”(prof.
Țîrc Ștefania)
Membrii catedrei au publicat oferta de școlarizare a colegiului pe paginile personale de Facebook și
de Instagram.
Doamna profesor Țîrc Ștefania a intermediat încheierea a două parteneriate între Colegiul
Tehnic de Transporturi ,,Transilvania” și Junior Achievement și între Colegiul Tehnic de
Transporturi ,,Transilvania” și Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Arad.
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;
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A fost respectat orarul, programul şi toate sarcinile din fișa postuiui;
Membrii catedrei, care sunt diriginți, au participat la lectoratul cu părinții pe școală.
După 11 martie 2020, membrii catedrei care sunt diriginți, au ținut legătura cu elevii claselor lor și sau asigurat că aceștia își vor activa contul și vor trimite sarcinile de lucru trasate de profesorii
claselor.
Doamna profesoară Țîrc Ștefania, dirigintă a clasei a 11-a A, a organizat două ședințe cu
părinții.
Alte activităti
Organizarea activității „Educaţie Juridică”, moderată de studenţi de la Facultatea de Drept a
Universităţii Dimitrie Cantemir, cu elevii claselor XI A si XI B (prof.Chita Simona)
Organizarea „Balului Bobocilor” în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Spiru Haret” (prof. Chita
Simona)
Organizarea dezbaterii pe tema Traficului de persoane împreună cu Asociatia Eliberare (prof. Chita
Simona)
Organizarea întâlnirii cu reprezentanți ai Fundației Preventis (prof. Chita Simona)
Campania Naţionale „19 Zile de Luptă Împotriva Violenţei asupra Copiilor” – pe parcursul
acestei campanii elevii au vizionat filmulețe pe baza cărora au avut loc dezbateri, au realizat
postere pentru fiecare temă din cadrul programei, postere care au fost expuse pe coridorul liceului,
activități realizate de doamna (profesor Chita Simona împreună cu dna prof. Popa Mihaela)
a Mondială a Traficului de Persoane, 18 octombrie 2019 (prof. Chita Simona)
4.4. Tehnologii – responsabil, prof. ing. Plaian Liana
Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primite de la următoarele cadre
didactice:
Aurori Adina
Jenei Elemer
Plaian Liana
Stanciu Mircea
Sturza Ionel
Szekely Sandor
Ancău Dorina
Chiorean Marius
Boancă Vasile
Micle Sorin
Corpodean Simona
Lupaș Ioan
Moldovan Vasile
Ganea Ioan
Man Ioan
Feștilă Rodica
Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat : Loșonți Mircea, Hudrea Floare, Uifălean Dan,
Tănase-Dincuță Ionela

11. Numărul asistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 5 (Aurori Adina, Corpodean
Simona). Profesorii asistați au avut toate documentele școlare necesare (planificare calenadristică
anuală, planificare pe unitatea de învățare, proiect didactic)
12. Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
Activităţi realizate

Impactul activităţilor realizate
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Activităţi propuse
şi nerealizate /
Motiv

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.Preluarea şi distribuirea manualelor
subvenţionate de către minister(la clasele de
liceu și după caz la cele de profesională)
4. Elaborarea proiectului de activităţi
extracurriculare în funcţie de nevoile elevilor,
preocupările lor.:
- profesorii au făcut propuneri legate de
activitățile din săptămâna ”Școala altfel”
(Szekely S., Boancă V., Ancău D.,Jenei
E.,Ancău D., Plaian L.,Stanciu M., Ganea I.,
Lupaș I., Aurori A..)
- participare cu elevii clasei IX H, la Festivalul
de
artă
electronică
”Clujotronic”(2729.09.2019), ”Inedite aventuri în lumi
virtuale”(4.10.2019), activități de prevenire a
consumului de droguri (părinți și elevi) cu
ajutorul membrilor Asociației ”Preventis”(23 și
30.01.2020)(Plaian L.)
-participarea la ”Balul bobocilor” ediția
2020(Stanciu M., Plaian L.)
- Vizită la Târgul locurilor de muncă de la Casa
Universitarilor – 21.11. 2019 clasa a XI-a K și
IX H(Szekely S., Plaian L., Aurori A.)
-participare în 09.12.2019 cu clasa IX G la
activitatea juridică pe tema traficului de
persoane organizată in cadrul şcolii de către
Fundaţia „Eliberare”(Aurori A.)
-participare în 20.01.2020 cu clasele IX G şi X
G şi în 27.01.2020 cu clasa X G şi X H la
activitatea GO UP NOT HIGH organizată în
cadrul şcolii noastre de către asociaţia
PREVENTIS”(Aurori A.)
-participare la prezentarea ofertei școlare pentru
clasele de absolvenți de către prof. univ.
Negrea Gavrilă de la Universatea Tehnică ClujNapoca în 09.03.2020(Plaian L.)
-participare la activitatea extrașcolară
derulată pe domeniul ”educație juridică”, la
inițiativa unității de învățământ și prezentată
de către studenți de la Facultatea de drept
”Dimitrie Cantemir” sub forma unei
conferințe/dezbatere pentru elevii claselor a XIa A și B(Boancă V.)
- coordonarea a doi elevi din clasa a IX a A la
concursul de robotică oferit de firma
NextLab(Chiorean M.)

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

Adaptare mai bună a activităților
extracurriculare la nevoile reale
ale elevilor

Elevii absolvenți au șanse mai
mari de integrare pe piața muncii

5. Elaborarea temelor pentru Proiectele de
certificare a competențelor profesionale
nivel 5 pentru clasele cu profil tehnician
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transporturi auto interne și internaționale(
Corpodean S., Sturza I., Aurori A., Stanciu M.)
6.Elaborarea
temelor
și
coordonarea
proiectelor de certificare a competențelor
profesionale nivel 4 pentru clasele cu profil
mecanic și electric (Boancă V.,Ganea
I.,Chiorean M., Feștilă R., Plaian L., Sturza I.,
Stanciu M.,Szekely S., Aurori A., Micle S.)

Integrarea
şi
monitorizarea
copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale

.Îmbunătăţirea participării
elevilor la olimpiade şi
7. Elaborarea temelor și coordonarea concursuri şcolare
proiectelor de certificare a competențelor
profesionale nivel 3 pentru clasele cu profil Centrarea activităților de învăţare
mecanici auto, tinichigii-vopsitori auto și pe nevoile de dezvoltare ale
operatori la MUCN (Szekely S., Plaian L., elevilor
Stanciu M., Jenei E., Sturza I.)
8.Există planuri remediale și de integrare a
copiilor cu CES în portofoliul profesorilor
acolo unde este cazul(Aurori A., Plaian L.,
Stanciu M., Chiorean M.)

Facilitarea învăţării şi înţelegerii
cunoștințelor predate

9.Pregătirea elevilor în vederea participării la
Olimpiada tehnică: Boancă V., Ancău D.,
Ganea I., Feștilă R.)
10.Utilizarea
platformelor
electronice de
învătare şi softuri educaţionale.( Boancă V.,
Plaian L., Ancău D., Szekely
S.,Jenei E., Crețu G.) și după 22.04.2020 a
platformei G Suite pentru cursurile online(toți
colegii ingineri și maiștri)
11.Organizarea, pe tot parcursul anului şcolar a
activităţilor/ programelor suplimentare de
învăţare remedială, de pregătire a examenelor
de absolvire şi de creştere a performanţei
şcolare( toți inginerii)
12.Amenajarea cabinetelor şi sălilor de curs cu
material didactic (Sturza I., Aurori A., ) și a
atelierelor (Lupaș I., Ganea I.)
11. Continuarea parteneriatelor de tip dual
pentru învăţământul profesional(toți colegii
maiștri)
3. 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); Toate documentele sunt prezentate în format electronic
-Există cel puțin un proiect didactic pe fiecare disciplină predată în portofoliul fiecărui inginer, lucrul cu
elevii la clasă se face utilizând fișe de lucru diferențiate, se folosește munca pe grupe și calculatorul
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-începând cu data de 11.03.2020, toți colegii au ținut legătura cu elevii claselor la care predau prin
intermediul diriginților, al platformelor de socializare(messenger, e-mail, FB, wapp, sms, etc.), iar începând
cu data de 22.03.2020 pe platforma de învățare G Suite, pe GoogleClassroom în conturile special create
unde elevii au primit materiale informative, explicații, filmulețe de prezentare a diverselor activități
desfășurate în mod obișnuit la practică. Toți colegii ingineri și maiștri au postat materialele conform
planificării calendaristice pentru recuperarea materiei și evaluarea învățării (teste scrise, online, referate,
etc.)
-colegii ingineri care au coordonat lucrările de atestate la liceu și școală profesională au lucrat online cu
elevii absolvenți în vederea finalizării la timp a lucrărilor și predarea lor în vederea evaluării în cadrul
examenelor de certificare a competențelor profesionale(Aurori A., Boancă V., Sturza I., Feștilă R.,
Chiorean M., Szekely S., Stanciu M., Plaian L., Ganea I., Jenei E., Micle S.)
-încheierea unui Acord de parteneriat cu CTP Cluj-Napoca, Secția troleibuze și autobuze electrice, având
ca obiectiv desfășurarea orelor de laborator, aferente modului Sisteme electrice și electronice ale
automobilului, în incinta spațiilor/ atelierelor companiei(Feștilă R.)
-membru în echipa de proiect Erasmus+ Patrimoines: s’angager au present pour sauver l’avenir (20182020). (Feștilă R., Stanciu M., Ancău D.)
-Implicare în elaborarea și implementarea proiectului școlar interjudeţean “Paşi pe urmele lui Edison”,
ediția a XIII-a, 2020 (coordonator și responsabil implementare proiect);(Boancă cu depunerea
FORMULARULUI DE APLICAŢIE pentru proiectul interjudețean “Paşi pe urmele lui Edison”,
pentru domeniul ”Activităţi Educative Regionale și Interjudețene 2020” (fără finanțare M.E.N.), –
domeniul științific; obținerea unei sponsorizări din partea S.C. Emerson SRL pentru Concursul ”Pași
pe urmele lui Edison” (Boancă V.)
- membru în grupul de lucru organizat de CNDIPT împreună cu ANPCDEFP cu tema ”Actualizarea
calificărilor profesionale școlarizate prin IPT la necesitățile economiei sec. XXI” (18 februarie 2020 ,
București)(Boancă V., Feștilă R.,)
-profesor voluntar, Clinica de Oncologie, Fundația "Voluntari pentru educație"(Corpodean S.)
-pentru obținerea carnetului de șofer categoria B, se face pregătirea cursanţilor şcolii de şoferi se face cu
ajutorul softului educaţional propus de ARR(Jenei E.)
-amenajarea atelierului de practica pentru clasele din incadrare și aprovizionarea cu consumabile a
atelierelor-școală(Loșonți M., Lupaș I.)
-dotarea cu materiale si S.D.V.-stica a atelierelor școală pentru desfășurarea in bune conditii a orelor de
practica. (Loșonți M.)
-încheierea parteneriatelor cu agenții economici la care elevii desfășoară practica ( Lupaș I.)

-Elaborarea de noi CDL-uri:
DENUMIRE C.D.L.

CALIFICAREA

CLASA

AUTORII

Nr.
crt.
Organizarea ergonomică și norme de
securitate și sănătate în atelierul de instruire
practică
Circuite și echipamente de electronică
profesională

Domeniul Mecanică
Tehnician transporturi

IX / liceu

Domeniul Electronică
automatizări Tehnician
operator tehnică de calcul

XI / liceu

Ing.Crețu Gabriel Mircea
Ing. Stanciu Mircea
Sing. Loșonți Mircea
Ing.Boancă Vasile

3.

Autovehicule electrice în transportul public

Domeniul Electric
Tehnician electrician
electronist auto

XI / liceu

Ing. Feștilă Rodica

4.

Aplicații ale roboților industriali

Domeniul Electronică
automatizări Tehnician
operator roboți industriali

XII /
liceu

Ing. Ancău Dorina
Ing. Ganea Ioan

5.

Legislație, contracte și documente de
transport

Domeniul Mecanică
Tehnician transporturi

XII /
liceu

Ing.Crețu Gabriel Mircea
Ing. Stanciu Mircea
Sing. Loșonți Mircea

1.

2.
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4.Evaluarea rezultatelor învățării :
-au fost aplicate teste iniţiale pentru proiectarea curriculară, ca instrumente reglatoare ale demersului didactic
pe specializări și clase de către inginerii care predau la clase de liceu și școală profesională
-s-au aplicat , în funcție de specialitate și nivelul claselor toate tipurile de evaluare: evaluarea punctuală
(înaintea unei lecţii de predare), evaluare formativă, evaluare continuă(curentă) și evaluare sumativă
-evaluările pe parcurs s-au făcut de către toți profesorii cu respectarea periodicității notării, utilizând
instrumentele de evaluare specifice adaptate tipurilor de învățare ale elevilor și specialității. S-au administrat
testele de progres la sfârşitul semestrului la liceu(Ancău D., Boancă V., Micle S.) în scopul reglării
procesului didactic, cât și la școala profesională(Plaian L., Sturza I., Stanciu M., Jenei E., Szekely S.,
Corpodean S., Crețu G.); începînd cu data de 22.03.2020 evaluările s-au făcut utilizând diverse rețele (FB,
messenger, e-mail) și ulterior pe platforma GoogleClassroom unde toți colegii au postat material, filmulețe,
prezentări PP,etc. evaluate ulterior prin teste, referate, prezentări PP, etc. sau pe Google Meet în întâlniri
directe(face to face) cu elevii.
-participare ca profesor evaluator la Olimpiada interdisciplinară tehnică, domeniul electric, clasa a XIIa(Feștilă R.)
-membru evaluator in Comisia de Examen pentru certificarea calificării profesionale nivel 4 și nivel
3 la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca(Stanciu M., Boancă V.)
- asistent la probele scrise de la Examenul de Bacalaureat 2020(Stanciu M., Aurori A., Jenei E.)
- asistent la Examenul de Definitivare a profesorilor , sesiunea iulie 2020(Stanciu M.)
- asistent la Olimpiada de Geografie, etapa pe centre, desfășurată la Colegiul Tehnic de Transporturi
”Transilvania” în data de 30.01.2020(Boancă V.)
-S-au examinat elevii care au avut de susținut examene de diferență la disciplinele tehnice la liceu (Ancău
D., Boancă V., Feștilă R., Micle S., Aurori A.),
-evaluarea candidaților în comisiile de certificare a competențelor nivel 4( îndrumători de proiecte și
evaluatori: Plaian L., Feștilă R., Boancă V., Ganea I., Sturza I, Stanciu M., Chiorean M., Aurori A., secretar
comisie Plaian L., președinte comisie Crețu G) și nivel 3 (îndrumător de proiecte și evaluator Stanciu M.,
Sturza I., Szekely S., Jenei E., Plaian L., președinte comisie Crețu G, secretar comisie Plaian L.)
-evaluarea elevilor înscriși la meseria mecanic-auto în cadrul examenului de departajare pt. clasa a IX a în
09.07.2020 (Plaian l., Jenei E.)
5.Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei (fără nominalizare cursuri de
formare, publicaţii, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane):
-participare la cursul Profesor in online- EXPERIENȚĂ PRACTICĂ ÎN ROLUL DE PROFESOR
ONLINE organizat de ECHIPA DIGITAL NATION în perioada 9.05-17.05 2020(Man I.,Moldovan V.,
Sturza I. , Feștilă R.)
)
-participare la cursul de formare EDUCATIE SOCIALA-CURRICULUM SI COMPETENTE organizat
de CCD Cluj în perioada1.11-6.12.2019(Micle S.)
-participare la Concursul Național „ Fii o Săptămână Profesor de Științe”, ediția a XVI-a, domeniul
științific, poziția 1845, desfășurat la Colegiul Tehnic „ENERGETIC”, Cluj-Napoca, ca și coordonator al
lucrarii realizate de elevi(Micle S.)
-participare la activitatea cercului metodic de mecanică din 21.10.2019 cu tema:”Cadrul normativ privind
organizarea procesului de învățămînt în anul școlar 2019-2020”(Plaian L.,Stanciu M., Crețu G., Sturza I.,
Corpodean S., Aurori A., Ganea I.)
-participare la activitatea cercului metodic de mecanică din 21.11.2019 cu tema:”Strategii eficiente de
evaluare pentru creșterea nivelului de pregătire al elevilor din învățămîntul tehnic și profesional, din
perspectiva evaluării inițiale, continue și finale”(Plaian L.,Stanciu M., Crețu G., Sturza I., Corpodean S.,
Aurori A., Ganea I.)
-participare la Zilele SuperTeach Cluj 1-3 noiembrie 2019, eveniment organizat de Fundația Romanian
Business Leaders, Institutul Dezvoltării Personale și grupul EDUCATIVA(Feștilă R., Aurori A.)
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-participare în calitate de coautor la International Conference on Automation, Quality and Testing,
Robotics, - may 21-23, 2020 , cu lucrarea Parameter scheduling adaptive bang-bang control for belt
conveyor(Feștilă R.)
-participare la trainingul „Mentalitate Deschisă în Educaţie” organizat de Superteach în 1315.12.2019(Aurori A.)
-participare la activitatea metodică județeană ”Materiale și auxiliare curriculare pentru activitatea
profesorului din aria curriculară Tehnologii”, organizată de C.C.D. Cluj în data de 13 februarie
2020(Boancă V.)
-participarea la cursurile de specializare ” Construcția, funcționarea și întreținerea cutiilor de viteze
automate DSG, Construcția, funcționarea și întreținerea sistemelor de suspensii, Diagnosticarea filtrelor de
particule Diesel DFP/FAP, Diagnosticarea injectoarelor piezo Common Rail Bosch”, organizate de Asociația
Specialiștilor Auto din România în parteneriat cu Garage Training, în 02.11.2019(Corpodean S.)
-participare la Conferința Națională Multidisciplinară "Profesorul Ion D. Lăzărescu, Fondatorul Școii
Românești de Teoria Așchierii", coautor la lucrarea ”Cercetarea sistemului de retractare a acoperișului la
Mercedes E Class” (Corpodean S.)
-organizarea la începutul lunii martie 2020 unei întâlniri online pe chat cu partenerii turci din proiectul
eTwinning Common Heritage Areas și completarea formularului de aplicaţie pentru un proiect K229
Erasmus, Hand in Hand for World Heritage, și elaborarea materialelor de înscriere în competiţia Quality
Label pentru care partenerii turci s-au angajat la finalul lunii iunie. (Ancău D.)
- participare la conferința internațională Conference of Modern Technologies In Manufacturing cu
articolul” Taking brain-computer-interfacing one step further: a portable, wireless system coupled with
online linear discriminant analysis for the detection of error-related potentials” .(Ancău D.)
-publicarea unui articol în ”Analyzing error potentials using stacking algorithms/ journal of medical and
biological engineering” (Ancău D.)
- doctorand la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.(Ancău D.)
-înscriere gradul didactic II, sesiunea 2020 (Chiorean M., Ganea I.)
-înscriere grad definitivat, sesiunea 2020( Aurori A.)
6.Elevi participanţi la pregătirea de excelenţă (dacă este cazul):
Nume, prenume elev
-

Disciplina

Clasa

-

7.Rezultate ale elevilor la concursuri şi
olimpiade și concursuri școlare

Profesor la clasă

olimpiade şcolare se regăsesc ȋn Tabel premii elevi la

8. Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității
școlare:
-prezentarea ofertei școlare în rândul elevilor de la Școala ”N.Titulescu”(14.11.2019) și Școala
Apahida(15.11.2019) (Plaian L.)
-organizarea campaniei Meseria face diferența!, inițiată de MEC, având scop prezentarea celor mai
relevante meserii în care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele pe care le oferă
învățământul profesional și tehnic, elevii Oltean Paul și Florian Robert au prezentat Aspecte din activitățile
desfășurate în atelierele CTP Cluj-Napoca (Feștilă R.), iar elevii clasei a-XII-a A au prezentat rezultatele
programării roboților și au făcut o scurtă demonstrație cu aceștia(Chiorean M.)
-vizite la școlile gimnaziale din Cluj-Napoca(N Titulescu, O.Goga) și din mediul rural (școlile din Suatu,
Vișa,Luna de Sus,Săvădisla Băgara,Macău )
(Jenei Elemer, Szekely S.);
- promovarea specializărilor din școală la agenții economici și stabilirea criteriilor pentru CDL-uri (colegii
maiștri)
9. Conduita profesională a membrilor catedrei
Toți profesorii și maiștri s-au preocupat de respectarea și promovarea deontologiei profesionale:
 respectarea orarului, respectarea programului, respectarea tuturor sarcinilor din fișa postului și a
serviciului pe școală
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participarea la şedinţele Consiliilor claselor(în funcție de solicitări) ,la Consiliile Profesorale live și
on line
 colaborări cu diriginţii claselor la care predau
 participare la şedinţele în catedră
 abordarea unei ținute morale și comporatmentale adecvate statutului de cadru didactic
10. Activitate de mentorat
Nume, prenume cadru didactic
mentor
Plaian Liana

Nr. studenţi îndrumaţi

Facultatea parteneră
Universitatea
Napoca

7(șapte)

Tehnică

Cluj-

Activitatea bibliotecii
Responsabil bibliotecar RODICA PRODAN
Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul anului şcolar 2019-2020




Nr. total volume: 26.409
Dotări bibliotecă: 22 volume în valoare de: 830,86 lei
Nr fișe cititori: 630. Elevi 564; cadre didactice 51; personal auxiliar 9; personal nedidactic 6;
Cititori activi: 620
 Achiziţii:22 volume.
Cărţi-donație 4 vol. în valoare de 280 lei;
Manuale: 18 vol. în valoare de 716,82 lei
Activităţi educative:
 Ziua Limbii Române 31 aug, în școala noastră 16-20 sept. 2019. In colaborare cu aria curriculară
limbă și comunicare. Clasele participante: IXG,H,K, XA, H,K, XIA, XIIB.
 Săptămâna Limbilor Străine -23-27 sept, 2019. Promovarea plurilingvismului. Expoziție de carte
străină. Dialoguri de 5 minute în limbile străine învățate la școală.
 Tehnici de documentare. Pregatirea bibliografiilor și studierea temelor pentru lucrarile de diplomă la
clasele a XII-a. Studierea temelor concursurilor și olimpiadelor școlare. Descrierea bibliografiilor.
Parcurgerea bibliografiei. Participanți: elevii claselor absolvente, profesorii îndrumători a lucrărilor
de absolvire. Lunile sept, oct., noiembire, decembrie.
 Promovarea valorilor culturale românești. Lumea în armonie cu George Enescu. 23-27 sept.2019.
 Inedite aventuri in lumi virtuale. Cultură prin artă și tehnologie: poezie româneacă, electro-jazz,
saxofon, secvențe din filme mute, conversații în limba franceză, englză, germană, jocuri video,
sculptură video experimentală, forme estetice generate prin tehnici digitale, sunet și imagine. Proiecții
de activități în perioada 27 sept. -4 oct 2019. Participanți elevii claselor: IXA, IXG, IXH, IXK, XK,
XIG. Prof. diriginți: Zsuzsana Horvath, Liana Plaian, Deian Bocereg.
 Luna octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare.
Activități:
 Promovarea serviciilor bibliotecii
 Cartea, aproape de suflet – Să citim. Lecturarea în cadrul biblioatelierului a cărții Oscar și tanti
Roz sau Dumnezeu vorbește cu noi, a autorului contemporan Eric-Emmanuel Schmitt.In colaborare cu
aria limbă și comunicare prof. Bianca Pădurean, clasele: IXG, H, XG,H.
 Susținerea fondului documentar – “O carte pentru biblioteca școlii”. Clasele IX-X din scoală și
diriginții lor.
 Educația digitală- pregătirea tinerilor pentru transformarea societății și a pieței muncii sub impactul
tendințelor tehnologice. Clasele participante: IXG, H, IXK.
 Promovarea valorilor culturale românești-“Brâncuși prezent prin opera sa artistică”. Clase
participante: IXA, IXB, XA, XB, IXG, IXH, XH.
 Ziua Mondială a Educaţiei 05 octombrie 2019. In scoala nostră 7-11 oct.2019. Invențiile
revoluționare în domeniile-medicină, fizică, economie, literatură. Importanta progresului în știință și
87

cercetare. Premiul Nobel oferit în anul 2019 a fost acordat pentru realizările în domeniul științelor și
literaturii. Participanți: elevii claselor IXA,B,G,H,K, XA,H,K, XIA, XIIB. Prof.: I. Mihali, M. Popa,
D. Danci.
 Atelier de tehnologii în domeniul modelării și imprimării 3D. 07 oct.2019 la BJC Cluj. Participanți
elevi din clasele IXA, IXB si diriginții lor: Mihaela Popa, Ileana Mihali.
 Activitate de popularizare și promovare a cărții. Lansare de carte în data de 14 octombrie 2019. Anul
Cărții – 2019- în biblioteca școlară. Carțea: “Lecturi subiective” a autoarei Lucia-Elena Locusteanu,
apărută la Editura Risoprint din Cluj Napoca. Intâlnire cu scriitoarea Lucia-Elena Locusteanu.
Participanți: diriginții și elevi din clasele XIIA, XIIB, IXA, IXB, IXK, XG, XIG. In colaborare cu aria
curriculară limbă și comunicare, dir. prof. E. Giurgiu, dir. adj. prof G. Crețu, prof. D. Ancău, B.
Pădurean, D. Bocereg.
 Săptămâna Europeană a Programării – Povești animate cu ”FlipaClip”, 16 oct.2019 la BJC Cluj.
Elevi din clasele XA si XB.
 Biblioteca și comunitatea. 30 oct.- Ziua pacientului cu arsuri. Informarea cu Legile care prevăd
organizarea evenimentelor pentru prevenirea apariției incendiilor. Clasele a IX-X din scoală.
 In memoriam Ion Mușlea. Scriitor, din anul 1930 director al BCU Clul, memru corepondent al
Academiei Române, între 1997-2002 a fost directorul Studioului Televiziunii Publice din Cluj.
Inlăturat de comuniști activitatea folcloristului este consacrată cercetării științifice. Participanți elevi
din clasele a X-a. In colaborare cu aria curriculară limbă și comunicare, prof. Adela Nistor. 06 noi.
2019, la BJC Cluj
 Activitate de popularizare și promovare a cărții. Prezentarea resurselor noi achiziționate în
bibliotecă. Expoziție de carte tehnică în perioada 18-22 noi. 2019 în colaborare cu aria curriculară
tehnologii.
 A fost o data un război. Pentru celebrarea acestui moment în biblioteca s-a organizat expoziție cu
tema Marelui război-Primul Război Mondial care s-a terminat în data de 11 a 11-a 1918. Data
expoziției 11-15 noi. 2019.
 Concurs de lectură. Bătălia cărților, categoria 14-18 ani. Dezbaterea “Convinge-mă să citesc”
Prezentarea cărților propuse pentru concurs. Activitate desfășurată la BJC, Cluj, în data de 15
noimbrie 2019. Participanți: elevi din clasele XA, XB, XK, prof. Pădurean Bianca
 Ziua Internaționlă a Drepturilor copilului. 20 noiembrie 2019. Promovarea drepturilor copiilor.
 Ziua Națională a României - 1 Decembrie. Activități desfășurate sub genericul „Unim trăirea, traim
unirea” desfășurate în perioada 25 noi.-03 dec. 2019. Clasele participante: IXA,B, G, H, XA, XB,
XG,H. Profesori participanți: M. Popa, dir.adj. G. Crețu.
Proiecte de parteneriat educațional: 2.
 Activitatăţi în cadrul Proiectului - cerc de lectură – Să citim împreună. Proiect de Parteneriat cu
Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj –Napoca. Cartea – poarta către fiecare. Concurs de
lectură.. Slavici, “caz singular, de creator cu intuiții geniale”.
 Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul
lecturii. Proiect de Parteneriat cu Sc. “ I. Creangă” Cluj Napoca. Reprezentanți de marcă ai elitei
intelectuale românești din Transilvania. Liga scriitorilor Români-Invitat G. Moisa- autor. Librăria
Bookstory-Sponsor-Moldovan E.
 România, după 30 de ani de libertate. Sacrificul românilor din decembrie 1989 ne-a adus drumul spre
libertate. Proiecții de filme documentare. Clasele IX-X.
 Dăruind vei dobândi. Activitate cultural educativă de lectură și de voluntariat 09-20 decembrie 2019
clasele IX-X. Cadoul lecturii si al jocului – prezentarea cărții: “Să nu spui niciodată pentru totdeauna”
a autoarei Jennifer L. Armentrout.
Donație de carte și jucării copiilor cu care soarta nu a fost atât de generoasă.
 Ziua Culturii Nationale – 15 ianuarie. Existența prin cultură. Moment Eminescian. 170 de ani de la
nașterea lui Mihai Eminescu. In perioada 13-17 ianuarie 2020, în colaborare cu aria curriculară
limbă și comunicare, clasele IX-XI.
 Ziua Internaționalaă a Nonviolenței în școală - 30 ianuarie 2020. Activitate de lectură interactivă piesa de teatru compusa și jucata de elvi. Participanți: elevii claselor XG, XH.
 Bullyning-ul în viața de zi cu zi. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face! Activitate desfasura în data de 31
ian 2020. Participanți: elevi din clasa IXG, IXH.
 Ziua Internațională a Cititului Impreună, 05.02.2020, desfasurtă în saptamana 3-7 februarie 2020,
impreuna cu aria curriculară limbă și comunicare, prin Campania “Toată școala citește”.
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Ziua Sigurantei pe internet – 11 februarie, sarbatorita in perioada 10-14 februarie Campania “O lume
fara frica”. Participarea elevilor si profesorilor in activitatile din proiectul: Ora de net –contribuie la
educatia copiilor pentru o navigare online in siguranta. Au participat elevi din clasele IXA,B,H, XA,
XB; profesorii : Plaian Liana, Boanca Vasile, Sturza Ioan, Stanciu Mircea, Calian George
 Martisoare literare care pot fi agățate de suflet – Legenda, insemnatatea si bucuria care transforma un
simplu obiect intr-un martisor. Perioada de desfasurare 02-06 martie 2020. Elevi participant din
clasele IX-X.
 Cuvinte de dictionar trăite– Pamndemia - din 12 martie - Indemnul de a rămâne în casă prin
Piesa "You'll Never Walk Alone" a fost coloana sonoră a unui film muzical din 1945, Carousel si a
fost compusa de catre Rodgers and Hammerstein. Text in limba engleza, dar si traducerea in limba
română
Activitati online: pe platforma scolii si prin adresele de e-mail ale dirigintilor
Lista pieselor de teatru difuzate on line in perioada 22 -31 Martie 2020
Bibliografie clasa a IX-a PDF si Link ecranizare filme, piese de teatru
Bibliografie clasa a X-a PDF si Link ecranizare filme, piese de teatru
Bibliografie clasa a XI-a PDF si Link ecranizare filme, piese de teatru
Bibliografie clasa a XII -a PDF si Link ecranizare filme, piese de teatru
Variante Bac
Seria de webinarii gratuite pentru elevi – live. Impreună e mai ușor. Adolescenții și starea de bine în era
actuală. Parteneri: Librariile Cărturesti, Mind Education, Scoala de cuplu
 Ziua Poeziei - 21 martie – Poezia într-un context dominat de ceea ce ar trebui să fie cuvinte precum
„vindecare”. Caracterul vindecător pe care îl are poezia. Exrciții ritmate de fericire cu Ana
Blandiana- Poezie
 Ziua Teatrului - 27 martie - Teatru ca sanctuar. O noapte furtunoasa, Iași în carnival.
Celebrăm Teatrul cu ajutorul Tehnologiei a Companiei „Liviu Rebreanu” la Teatrul din Târgul
Mureş.
 Biblioteca si cititorii ei la Ora Pamantului - Sambata, 28 martie, la ora locala 20:30
Sub genericul “Vocea ta pentru Planeta” Cea mai mare miscare voluntara de mediu din istorie, a
reunit oamenii din intreaga lume pentru a atrage atentia asupra problemelor planetei.
Lecturi de carantna Audobook-uri de la Humanitas
15 Situri cu carti in limba romana
Lista filmelor - 1000 de filme documentare subtitrate on line
Postmodernism in luna Martie -27 de carti noi de citit
Biblioteca on line - Editura Polirom
Articol - Despre efectele comunicarii in timpul pandemiei
Tutorial complet - aplicatia Zoom pentru conferinte on line
Articole - Recomandari, Imunitate, Igiena in pandemie
Ghid de activitati pentru timp de calitate cu famlia in pandemie
Imi pasa - Scoala de acasa
 Ziua Internațională a Monumentelor Istorice-18 aprilie 2020. 100 de imagini din arhiva
 Impreuna, în noaptea de Înviere 19 aprilie 2020. Mai uniți ca niciodată, aducând iubire, lumină
și speranță în suflet. Piesa „Hristos a inviat!”
 Ziua Planetei Pământ - 22 aprilie – Tema Schimbările climatice www.earthday.org.
Articol -Ce fac profesorii în vremea pandemiei? Cristina Bogdan - Confesiuni - nr. 9/2020
Conferință- Educarea răbdării (în perioada restricțiilor pandemiei) Amânarea-în termen psihologiclink conferinta
 Ziua cărții 23 aprilie 2020 - Invitatie la cel mai mare cerc de lectura www.lecturiadaeleviloranpro.ro
Cartea zilei: Goethe Faust – carte scanata transmisa cititorilor
Ora De Net - voluntariat - 05 mai 07 mai. Pentru a preveni dezinformarea, Salvați Copiii a lansat
inițiativa “Știrile false pe înțelesul tuturor”, punând la dispoziția copiilor, părinților și profesorilor
materiale informative, recomandări și sfaturi direct de la specialiști.
 Sperăm într-o lume mai sigură, mai bună – să ieșim dintr-o izolare generală și sperăm într-o lume mai
sigură, mai bună sau măcar la fel cum o știam. Sunt multe întrebări legate de cum să fim, cum să ne
apropiem unii de alții, cum să abordăm lucrurile de acum înainte. Cum altfel să deschidem aceste
mari subiecte dacă nu printr-o carte? Proiect colectiv de lectură online a celebrei cărți Profetul,
scrisă de Kahlil Gibran.
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https://www.facebook.com/librariabookstory/ Cu fiecare lectură am avut ocazia ocazia să contemplăm
teme general umane precum: iubirea, munca, libertatea, durerea, prietenia, timpul, ca să numim doar
câteva.
Cartea zilei: Platon Theaitetos- 5.05.2020 Ebook oferit prin amabilitatea și cu acordul Grupului
Editorial Humanitas www.humanitas.ro pe perioada stării de urgență în România. Mulțumiri speciale
Humanitas pentru acordul de difuzare și comunicare publică!
Gustav Flaubert- 8 mai- Trei povestiri: Un suflet simplu – Legenda Sfântului Iulian Ospitalierul –
Irodiada/Gustave Flaubert. Bucureşti: Editura Librăriei „Universale” ALCALAY & Co, [s.a.]
online la: http://portal.bjc.qulto.ro/ro/record/-/record/BJC365672
„«Trei povestiri» reprezintă una dintre cele mai sigure cuceriri ale prozei franceze din secolul al XIXlea.” (Maurice Nadeau)„Aceste «Trei povestiri» (1877) sunt capodopere absolute şi perfecte, create cu
forţa unui poet sigur de arta lui, şi despre care nu trebuie să vorbim decât cu admiraţia respectuoasă pe
care o datorăm geniului.” (Théodore de Banville)
Lucian Blaga – 125 de ani de la naștere - 9 mai 2020- Aniversări și evocări. Ultimele clipe din viața
lui Lucian Blaga. ”Peste un ceas mor”. http://www.istorie-pe-scurt.ro/ultimele-clipe-din-viata-luilucian-blaga-peste-un-ceas-mor/?fbclid=IwAR3tGLAKMaDlji72kogH4RvYoZEEjxGXIrHcrm_N_TUWJdOJQGqZjOOrbc
Carti de citit online gratis – Citeste carti online gratuit - o carte pe saptamana
https://1cartepesaptamana.ro/carti-de-citit-online-sigratuite/?fbclid=IwAR3yBrKg4bjd2SRzIp6irSCnIer51TvErOCxj3MR5JopCwScqaI46mmha0k
Filme proiectate în pandemie- Wim Wenders a donat un film pentru proiectii
Ziua Regalității în România: o sărbătoare națională aparte- 9 mai 2020
https://copiibjc.bjc.ro/?p=3691&fbclid=IwAR0uSmpvcJhVLnnFW51VzGGJ6v7lmPVdqSLKB7gk9x
hf88p_J64zIEFdnAM#more-3691
Ziua Adolescentului - 10 mai 2020. La mulți ani, dragi adolescenți! IDin 1997 sărbătorim în cea de-a
doua duminică a lunii mai Ziua Adolescentului.
https://www.facebook.com/SectiaPentruAdolescenti/posts/3401905449838782
Ziua Internațională a Muzeelor-18 mai 2020. In jurul lumii – Muzee virtuale - 10 muzee virtuale
de vizitat de acasă
https://injurullumii.info/muzee-virtuale/?fbclid=IwAR0xkNEnjE4c2xCi2Wxnj4hrRxXja3d4VcudZ6d7SHGG-Tq1QqlTMvW2_4
Hector Henry Malot- Personalitatea zilei: romancierul francez – 20 mai
Opera Națională Română din Cluj in data de 25 mai, cu 100 de ani in urma, și-a deschis pentru prima
dată porțile pentru public, cu grandiosul spectacol „Aida” de Giuseppe Verdi-online
Ziua Mondiale a Jocului-28 mai- “Culorile și viața lor secretă” / Kassia St Clair. București:
Baroque Books &Arts, 2017. Online la BJC. Cartea a fost prezentata din perspectiva istoriei marilor
familii de culori, a unor nuanțe individuale care se disting prin povestea lor fascinantă, semnificativă
și tulburătoare.
Proiecte de parteneriate educationale de lectură: 2
Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul
lecturii. Proiect de Parteneriat cu Sc. “ I. Creangă” Cluj Napoca. Reprezentanți de marcă ai elitei
intelectuale românești din Transilvania. Liga scriitorilor Români-Invitat G. Moisa- autor. Librăria
Bookstory-Sponsor-Moldovan E.
Octavian Goga. Medalion cultural. 07 mai 2020. Scriitorul și omul politic Octavian Goga
https://www.zonerama.com/Biblioteciineditedin/Album/6176557?fbclid=IwAR3vC6xbEdjy6IWG0p6
qB5ST5PaxDPdvA3AGriJpVkcuKBn-G7Gsok_-Jsw
Activitatăţi în cadrul Proiectului - cerc de lectură – Să citim împreună. Proiect de Parteneriat cu
Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj –Napoca. Cartea – poarta către fiecare. Concurs de
lectură.. Slavici, “caz singular, de creator cu intuiții geniale”.Tudor Arghezi (21.05.1880-14.07.1967)
și
numele
lui
adevarat-Personalitatea
zilei-21
mai
2020
https://copiibjc.bjc.ro/?p=4194&fbclid=IwAR2QScQ4oVD_rVNzX6vV2sS7a9bBQYnuM0NY9h8r0
rS6eJMD423a5bWWgAQ#more-4194
Partrcipare online cu elevii in urma inscrierii la sesiunea „Educație financiară pentru elevi de liceu”
Seria de webinarii gratuite – live- perioada 9-12 iunie 2020 la o serie live de 4 webinarii cu scopul de
a promova educația financiară în rândul comunității , a elevilor de liceu din România sustinute de elvi
voluntary si oameni de afaceri din comunitate.
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Webinar 1: Marea Problemă Economică. Descoperi mai multe lucruri legate de nevoi vs. resurse,
costul de oportunitate, economia comportamentală.( 9 iun)
Webinar 2: Etapele unui ciclu economic, cauzele și consecințele unei crize economice - Studiu de caz:
Marea Criză Economică (1929-1933) și Marea Recesiune (2007-2009). Puncte comune cu Marea
Criză de Sănătate cu care ne confruntăm în această perioadă. (10 iunie)
Webinar 3: Despre bugetare, salariul minim pe economie și taxele pe venit. Necesitatea economisirii
și ce înseamnă cheltuieli sănătoase. (11 iunie)
Webinar 4: Revizuirea conceptelor discutate anterior și a trage concluzii, oferind în același timp de a
ne adresa întrebări suplimentare. (12 iunie)
Proiectul: Împreună e mai ușor: adolescenții și starea de bine în era actuală Organizate de Mind
Education și Școala pentru Cuplu si sustinute de partenerii implicate de la cele doua organizatii, dar si
de la Word Class, Libraria Carturesti.
Webinarul 1: Descoperirea identitatii
linkul: https://us02web.zoom.us/j/82174982918?pwd=WC9jeFBVMGpONXEyeldxSmEwc1pkUT09 în
data de 4 mai
Webinar 2: Sesiune de sport cu exercitii potrivite pentru adolescenti
linkul: https://us02web.zoom.us/j/86002605389?pwd=dVRMbno0S2VUUjQ4WW1Hb0ZTd3hlUT09 in
data de 5 mai
Webinar 3: Stresul, incertitudinea si plictiseala-cateva explicatii si recomandari in data de 6 mai
Webinar 4: Infuenta stilului de viat sanatos asupra starii de bine in data de 07 mai
Webinar 5: Cum sa fim prezenti si practica mindfulness
link-ul: https://us02web.zoom.us/j/82693322025?pwd=eTdITk03MmtZdHpBbCtvdVZBOFdrdz09
in data de 12 mai
Webinar 6: Ce citim si cum citim povesti relaxate despre carti, sugestii de lectura si curiozitatiliterare
linkul: https://us02web.zoom.us/j/87031502986?pwd=bzZJSmU4K1hZUGNHRHhl
aDZHcXBaUT09
in data de 14 mai
Webinar 7: Rezilienta –siguranta de sine- in situatii dificile- in data de 15 mai.

Cursuri/programe de formare urmate (nume şi prenume, titlul cursului/programului, nr. ore
sau credite, organizator, perioada):
 Activitate de formare în cadrul Zilei Mondiala a Bibliotecilor scolare (13 noi. 2019).
- Anul cărții la BJC “O. Goga”;
- Biblioteca școlară - alte vremuri, noi roluri;
- Prezentarea publicației “Lectura de plăcere de la teorie la exemple de bune practi” editura
Casa Corpului Didactic, Cluj, 2019
- Premierea participanților la concursul „Creatori în educație”, ediția 2019
- Lansare de carte
Activitate organizată de CCD Cluj în colaborare cu BJC Cluj, desfasurata în data de 13 nov. 2019.
 Activitate de formare în cadrul Conferinței Naționale a Doctoranzilor din consorțiul „Universitaria”
București, perioada 26-27 septembrie 2019.
 Activitate de formare în cadrul activității metodice – „Promovarea activităților pedagogice și
culturale în bibliotecile școlare și CDI” (12 dec. 2019)
- Lansare de carte
- Promovarea tradițiilor românești. Concert de colinde.
- Aspecte ale muncii specifice bibliotecarilor școlari
Activitate organizată de CCD Cluj în colaborare cu Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu”, ClujNapoca, desfasurata în data de 12 dec. 2019.
 Cursul - Profesor în Online- desfasurat în perioada 9-17 mai 2020, 30 de ore, organizat de DIGITAL
NATION.
 Atelierele Webinar - Alături de profesori și părinți în vremuri de criză- 20 martie-03 aprilie, 2020
organizat de Asociația Wellbeing Institute in parteneriat cu compania Mind Education
Cum îți susții colegii ca director de școală? (20 martie, 14:00-15:00)
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Ca diriginte/profesor cum țin legătura cu elevii? Cum îi sprijin pe cei care au examene de evaluare
națională în curând? (24 martie, 14:00-15:00)
Cum îi sprijin pe părinții copiilor din grădiniță? (25 martie, 14:00-15:00)
Cum îi sprijin pe părinții copiilor din ciclul primar? (25 martie, 14:00-15:00)
Cum îmi gestionez îngrijorările? Cum reușim să fim împreună când nu suntem împreună? (26
martie, 14:00-15:00)
Cum îți dai seama de stresul tău? Când devine acesta anxietate? (27 martie, 14:00-15:00)
Cum ajungi să te descoperi și să te înțelegi pe tine, din criză? (30 martie, 14:00-15:00)
Ce impact au îngrijorările financiare asupra mea? Care e relația mea cu banii acum? (31 martie,
14:00-15:00)
Cum gestionez impactul crizei asupra familiei mele? Dar conflictele? (Fie ele dintre copii sau dintre
părinți și copii.) Cum îmi sprijin copiii să înțeleagă ce se întâmplă și ce pot face ei? (2 aprilie, 14:0015:00)
Relația de cuplu în plină criză. (3 aprilie, 14:00-15:00)
Internatul de elevi
Responsabil (coordonator) pedagog Socaciu Daniela
Sem. I al anului şcolar 2019 - 2020

Activităţi / acţiuni realizate de colectivul de pedagogi/supraveghetori de noapte:
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020, colectivul de pedagogi din internatul de elevi al
Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” a desfăşurat următoarele activităţi:
-Supravegherea zilnică a elevilor pentru a respecta, în timpul săptămânii, programul de intrare-iesire în / din
cămin, programul de somn, programul de meditaţii. Elevii rămaşi la sfârşit de săptămână în cămin au fost
notaţi în registrul de procese verbale.
-De fiecare dată când a fost cazul au fost contactaţi profesorii diriginţi, părinţii şi conducerea şcolii pentru a
analiza situaţia elevilor cu abateri comportamentale.
- În sem I s-au făcut următoarele vizite:
- prof. Ganea Ioan cls. X A – in data de 23.10.2019;
- prof. Stanciu Mircea cls. X H - in data de 19.11.2019
- în fiecare săptămînă d-nul director adj. Cretu Gabriel a făcut vizite în cămin în perioada
meditațiilor A solicitat mai multă curăţenie în camere şi coridor.

Activităţi realizate cu elevii din internat:
- Campionatul de fotbal, octombrie 2019 - Pedagog Mureșan Călin,Elev Piper Răzvan
- Întîlnire cu d-na asistentă, noiembrie 2019 - Pedagog Socaciu Daniela, Elev Bețișor Cristian
- Vizionarea unui film educative, Decembrie 2019 - Pedagog Socaciu Daniela, Elev Pusztan Marian
-S-au întocmit tabele, în format electronic, cu numele elevilor cazaţi, şcoala de provenientă, numele
si numărul de telefon al profesorului diriginte şi al părinților fiecărui elev. La fel s-au făcut tabele, în
format electronic şi pentru studenţii cazaţi în cămin, cu numǎrul de telefon şi facultatea la care sunt
înscrişi.
-S-au întocmit noi procese verbale de predare/primire camere şi angajamente pentru un mai bun
control asupra integritǎții bunurilor din cămin.
-Zilnic a fost urmărită şi notată păstrarea curăţeniei, atât în camerele elevilor, cât şi în camerele
studenţilor, pe holuri şi la grupurile sanitare.
-Efectuarea curăţeniei generale în cameră de către elevi o dată pe săptămână.
-Stabilirea legăturii permanente cu doamna administrator si personalul administrativ care asigură
reparaţiile în cămin.
-Urmărirea constantă a achitării taxelor de cămin, atât de către elevi, cât şi de către studenţi.Dotarea
căminului cu medicamente necesare pentru prim ajutor.
-Cazarea persoanelor străine, a grupurilor organizate, cu aprobarea conducerii şcolii.

Sancţionări elevi pentru abateri comportamentale şi nerespectarea Regulamentului intern (cu
detalieri: nume şi prenume, clasa, sancţiunea, perioada, etc.
-Mariș Cătălin, cls. X G, Mariș Călin, cls. X G și Lăpuște Ionuț cls. X G referat de sancțiune din
partea d-lui pedagog Moldovan Călin, pt. deranjarea liniștii în cămin după ora 22,00, jucând cărți,
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trîntind scaune și țipînd, mai târziu alăturându-se și elevii Piper Răzvan cls. X B și Șom Daniel cls.
X G . Aceștia au fost sancționați cu mustrare verbal de d-nul director adj. Crețu Gabriel.
-Cămărășan Emanuel cls. XI H- nerespectarea în mod repetat a programului la apelul de seară,
amenințarea colegilor mai mici din cămin pt. obținerea de bani, iar în luna decembrie elevul a fost
prins furând din Moll de personalul angajat iar la percheziționarea elevului de poliție au fost gasite în
camera acestuia 2 perechi de blugi. Elevul a fost sancționat cu eliminarea lui din cămin începând cu
sem. II.
-Crăciun Mircea cls. IX B – lipsirea în mod repetat la meditații fără motiv, foarte multe absențe
nemotivate la apelul de seară și lipsirea lui din cămin noaptea în mod repetat fără a anunța
pedagogul de serviciu. Toate acestea au dus la eliminarea elevului din cămin și transferarea lui în
altă școală.
-Muntean Darius cls. X –a A și Bețișor Cristian cls. X-a A – absențe repetate la meditații și întârzieri
la apelul de seara. Au fost sancționati cu mustrare verbal de d-nul director adj. Crețu Gabriel
Cazări ocazionale grupuri (nr. persoane, perioada):
-în data de 23 septembrie 2019 – un grup de 16 persoane pentru ,, Zilele Clujului,,.
-în data de 17 – 19 octombrie 2019 – un grup de 18 elevi pentru ,, Festivalul Național de teatru
pentru Adolescenți Stage, ediția X-a.
-în data de 1-3 octombrie 2019 – un grup de 26 elevi de la Lic. Teoretic Sf. Nicolae din Gheorgheni
participanți la excursia școlară.
Consideraţii privind comunicarea colectivului de pedagogi cu echipa managerială, elevi, profesori,
părinţi:
-Comunicarea colectivul de pedagogi cu echipa managerială și elevi a fost foarte bună, cu profesorii
diriginți bună, iar cu părinții aproape inexistentă. Foarte puțini părinți se interesează de 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.
Sem. II al anului şcolar 2019 - 2020
1. Activitatea cu elevii:

Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni educative propuse şi realizate
cu elevii pe parcursul sem. II

Data/luna

11. Vizionarea unui film

Coordonator/coordonatori
activitate

Februarie 2020

d-nul director adj. Crețu Gabriel
pedagog Socaciu Daniela
începutul
lunii d-nul supraveghetor de noapte
martie 2020
Mureșan Călin

12. Campionat de fotbal

2. Vizite ale profesorilor diriginţi consemnate în Registrul de procese – verbale (nume, data)
- d-nul diriginte Boancă Vasile – cls.XI B – 20.02.2020
- d-mna diriginte Tîrc Ștefania – cls.XI-a A – 05.03.2020
3. Sancţionări elevi pentru abateri comportamentale şi nerespectarea Regulamentului intern (cu
detalieri: nume şi prenume, clasa, sancţiunea, perioada, etc.
- Menyhart Mihai sportiv cazat în camera 311 probleme de disciplina și un comportament
inadecvat față de Colectivul de pedagogi..Nu a respectat Regulamentul de ordine interioara a
căminului, a fost foarte obraznic ,agresiv fața de d-nul supraveghetor de noapte Moldovan Călin.
Am apelat la d-nul antrenor care a discutat cu el, dar fără nici un rezultat.
- Bețișor Cristian cls. XI-a A și Muntean Darius cls. X-a B - în data de 02.03. 2020 au venit în
cămin, după apelul de seară, au ieșit pe balcon sfidîndu-l pe d-nul supraveghetor de noapte,
demonstrându-i că ei oricum fac ce vor, că au încălcat de atâtea ori Regulamentul și n-au fost
dați afară. Au fost duși la Comisia de Disciplină unde au fost sancționați cu scăderea notei la
purtare cu 3 puncte.
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Mureșan Andrei cls. X-a B și Lăpuște Ionuț X G – în data de 02.03. 2020 au fost prinși
falsificând bonuri de masă de la Cantina de Teologie. Am fost sesizați de domnul care se ocupa
cu distribuirea bonurilor. Elevul Lăpuște a furat și dintr-un magazine de haine. Au fost convocați
la Comisia de Disciplină unde s-a propus sancțiunea de mustrare scrisă și scăderea notei la
purtare cu 5 puncte pt. Mureșan Andrei și cu 7 puncte pt. Lăpuște Ionul
- - Lăpuște Ionuț cls. X-a G – în data de 03.03 a lipsit din cămin la apelul de seară. Știindu-l
bolnav de epilepsie, am încercat de nenumărate ori să-l sunăm atît eu cît și colegii de camera dar
n-a răspuns. Am anunțat pe tatăl elevului și secția de poliție 3.Până la urmă elevul a venit în
cămin după ora 23,00 spunând că a ieșit să se plimbe în parc.A fost chemat la direcțiune și i s-a
explicat pericolul prin care a trecut. I s-a atras atenția să nu mai facă așa ceva pentru că va fi dat
afară din cămin.
Cazări ocazionale grupuri (nr. persoane, perioada):
- În data de 21-22 ianuarie 2020 au fost cazati 4 sportivi trimiși de clubul sportiv ,,Ardealul,,
Consideraţii privind comunicarea colectivului de pedagogi cu echipa managerială, elevi,
profesori, părinţi:
- Comunicarea colectivului de pedagogi cu echipa managerială și profesorii este bună, dar cu
părinții mai puțin bună, deoarece aceștia nu se prea interesează de copiii lor, iar dacă sunt sunați
și li se aduce la cunoștiință unele abateri făcute de copiii dînșilor au tendința de-a răspunde că
numai copilul lor face prostii? sau că acasă n-au făcut niciodata așa ceva.Pe undeva au impresia
că ai ceva cu ei.
Consideraţii privind respectarea programului şi a îndatoririlor de serviciu asumate de către
colectivul de pedagogi:
- Colectivul de pedagogi consider că-și respect programul și îndatoririle de serviciu
Activităţi / acţiuni propuse şi nerealizate:
Nu au fost. activități propuse și nerealizate.
Cursuri/programe de formare urmate de către membrii compartimentului (nume şi prenume,
titlul cursului/programului, nr. ore sau credite, organizator, perioada):
-

4.
5.

6.

7.
8.

În 25 mai 2020 are loc activitatea metodica cu tema ,,Agresivitatea la adolescenți,, în format
online, unde am participat atât eu cât și d-nul supraveghetor de noapte Moldovan Călin.
9. Dificultăţi întâmpinate în realizarea activităţilor:
- Pentru orice activitate care ar trebui să se desfășoare în afara școlii, este nevoie de bani pe care
elevii spun ca nu-i au, iar activitățile care se pot desfășura în incinta școlii, elevii nu sunt de
acord ca acestea să se desfășoare după meditații.
10. Sugestii, propuneri:
- Am dori sancțiunile date elevilor care nu respect Regulamentul de Ordine interioară a căminului
,să fie puțin mai dure. Adică dacă elevul încalcă de mai multe ori acest Regulament, acesta să
primească de exemplu o eliminare din cămin pe câteva zile. Altfel ei nu sunt afectați de
scăderea notei la purtare sau mustrare scrisă.
-

5. Managementul calității – responsabil CEAC, prof. Feștilă Rodica
An şcolar 2019-2020

Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni realizate

Activităţi /
acţiuni
nerealizate
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Dificultăţi
întâmpinate

Sugestii,
propuneri
legate de
activitatea
comisiei

1.

Finanizare RAEI și elaborarea documentelor
CEAC pentru anul școlar 2019 – 2020:
- Finalizarea RAEI și încărcarea pe
platforma ARACIP;
- Aprobarea în Consiliul de Administrație a
RAEI;
- Elaborarea Regulamentului de organizare
și funcționare a CEAC;
- Elaborarea Planului operațional al CEAC
pentru 2019- 2020;
- Întocmirea Planului de acțiune al CEAC;
- Distribuția responsabilităților membrilor
CEAC;
- Iniţializare RAEI pentru anul şcolar 2019
–2020 şi completarea Bazei de date a şcolii

2.

Evaluarea inițială și elaborarea, diseminarea
și aplicarea Planului de remediere:
- Analiza Rapoartelor ariilor curriculare
privind evaluarea inițială;
- Elaborarea Raportului CEAC privind
evaluarea inițială;
- Elaborarea Planului de remediere al
CEAC privind evaluarea inițială;
- Prezentarea în consiliul profesoral a
Raportului și Planului de remediere;

3

Actualizarea conţinutului portofoliilor
cadrelor didactice, catedrelor şi comisiilor,
utilizate ca documente de bază în procesul de
evaluare interna
-Elaborarea unei Fișe de evaluare a conținutului
portofoliului cadrului didactic/ catedrei/
comisiei

4

Analiza calității actului de evaluare a
elevilor
- Analiza rezultatelor obținute la învățătură,
de către elevi la sfârșitul sem I
- Monitorizarea aplicării de metode și
strategii de evaluare eficiente, care să
respecte nivelul individual al elevilor:
analiza activității didactice de evaluare
prin consemnarea în fișele de asistențe la
ore realizate de către directori și
coordonatorii ariilor curriculare a
diversității intrumenteleor de evaluare
aplicate(conform rapoartelor directorilor
privitor la asistențe la ore);
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5

Evaluarea adaptării la noul mediu școlar și a
impactului asupra dezvoltării personale a
elevilor din
clasele a IX-a
- Elaborarea Chestionarului pentru elevii de
clasa a IX-a privind gradul de satisfacție și
de adaptare la școală și aplicarea on line a
acestuia elevilor din clasele a IX-a A și B,
în colaborarea diriginții;
- Elaborarea Raportul de interpretare a
rezultatelor și de măsuri de îmbunătățire a
performanței școlare și a frecvenței;
- Prezentarea în Consiliul profesoral a
Raportul de interpretare a rezultatelor și de
măsuri de îmbunătățire a performanței
școlare și a frecvenței;
- Transmiterea diriginților a rapoartelor pe
clase, în vederea analizei în consiliile
profesorale ale claselor

6.

Îmbunătăţirea Pandemia de
coronavirus
activităţii
metodice
privind
metodele de
predareînvăţareevaluare
centrate
pe
elev

7.

Îmbunătățirea Pandemia de
coronavirus
comunicării
interne

Ȋntocmit de director,
Prof. Cornelia-Elena GIURGIU
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