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Argument
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe
probleme, precum şi în baza datelor statistice şi a rapoartelor furnizate de către compartimentul secretariat,
administrativ, financiar-contabil şi a rapoartelor bibliotecii şi internatului, având ca perioadă de referinţă anul
şcolar 2020-2021. Activitatea analizată s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial 2020 - 2021,
elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective strategice:
Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii contaminării cu virusul SARS-CoV2 și a
desfășurării în condiții optime a actului educațional, „face to face” și /sau online în unitatea de ȋnvățământ
Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, examene de absolvire, olimpiade şi
concursuri şcolare şi extraşcolare
Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor educative şi
a instruirii practice a elevilor la agenții economici parteneri
Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi
creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor
Sprijinirea evoluției ȋn carieră a ȋntregului personal, creșterea calității actului educațional „face to face” și
/sau online și sporirea gradului de atractivitate a orelor de curs
Dezvoltarea componentei de marketing educaţional şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală,
naţională şi internaţională
Activitatea desfășurată s-a axat pe calitate, echitate şi eficienţă prin structura standardelor educaţionale în
cele trei domenii: capacitate instituţională, eficacitatea educaţională si managementul calităţii.
Capacitatea instituțională

2.1 Date de identificare a școlii
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca
Str. Bistriței. Nr.21
www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/
contact: 0264 449645; fax 0264 449644; colegiultransilvania.cluj@yahoo.com
Managementul unităţii a fost asigurat de:
prof. Giurgiu Cornelia-Elena - director
prof. ing. Creţu Gabriel Mircea – director adjunct
prof. Corpodean Simona Monica / prof. Hoaghia Anamaria - coordonator pentru proiecte şi programe
educative, şcolare şi extraşcolare, în colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a
diriginţilor

2.2. Organigrama
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Organigrama 2020 - 2021
ME

Universităţi, instituţii de cultură, Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei,
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale

Consiliul de administraţie

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Autorităţi locale, parteneri sociali, agenţi economici

Consiliul profesoral

Cluj
Director

Comisia pentru programe
europene

Comisia pentru frecvenţă,
combaterea absenteismului şi
a abandonului şcolar

Comisia de gestionare SIIIR

Comisia pentru
întocmirea
orarului
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

Comisia pentru curriculum

Serviciul financiar-contabil

Director adjunct

ELEVI

Aria curriculară
„Tehnologii”
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
Comisia pentru
programe
europene

Consiliul şcolar
al elevilor
Consiliul
reprezentativ
reprezentativ
al
al părinţilor
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

Informatică

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 la
maşini cu
comandă
numerică
Tehnician
transporturi
auto interne şi
internaţionale
Maistru
electromecanic
auto
Analist
programator

Formă
de
învăţământ

Durată/Nivel

zi / seral
l. română

Autorizat/acreditat

Acreditat 4038/2013

Acreditat 5770/2006
Acreditat 5770/2006

zi
l. română
4 ani/nivel 4

Autorizat/Acreditat
5175/2015/3122/2019

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

Acreditat 3687/2021
l. română

1,5 ani/nivel5
Autorizat 4039/2013

l. română

1,5 ani/nivel5

Acreditat 4945/2018

2.3.1. Realizarea planului de școlarizare
liceu – zi
liceu –seral

Tehnician electrician electronist auto 103,57%
Tehnician transporturi 103,57%
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 107,14%

învățământ dual

Mecanic auto (lb. română) 100.00 %
Operator la mașini cu comandă numerică +Tinichigiu vopsitor auto (lb. română)

100.00 % +97,05%
școala profesională

Mecanic auto (lb. maghiară) 50,00%

școala postliceală
Analist programator 100 %
Procent de realizare a planului de ṣcolarizare în anul şcolar 2020-2021: 94.66%

2.3.2. Efective de elevi pe nivel
Anul şcolar 2020 - 2021 a debutat cu un efectiv de 544 de elevi repartizaţi în cadrul a 22 de clase, liceu zi şi
seral şi şcoala postliceală, cu predare în limbile română sau maghiară, după cum urmează:

Nr.
crt.

Clasa

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

IX G
IX H

IX K
XG

XH

Diriginte

Specializare

Liceu-zi
Ancău Dorina
Tehnician operator roboți
industriali
Hudrea Floare
Tehnician electrician
electronist auto
Mihali Ileana
Tehnician electrician
electronist auto
Popa Mihaela
Tehnician transporturi
Ganea Ioan
Tehnician electrician
electronist auto
Nistor Adela
Tehnician operator tehnică de
calcul
Țîrc Ștefania
Tehnician electrician
electronist auto
Boancă Vasile
Tehnician operator tehnică de
calcul
Şcoala profesională / Ȋnvăţământ dual
Aurori Adina
Mecanic auto – învăţământ
dual
Lupaș Ioan
Operator la mașini cu
comandă numerică şi
tinichigiu vopsitor auto învăţământ dual
Jenei Elemer
Mecanic auto
Moldovan Vasile
Mecanic auto şi Operator la
mașini cu comandă numerică
- învăţământ dual
Plaian Liana
Tinichigiu vopsitor auto învăţământ dual
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Domeniul

Limba de
predare

Electronică
automatizări
Electric
Electric
Mecanică
Electric

Română

Electronică
automatizări
Electric
Electronică
automatizări
Mecanică

Română

Mecanică

Română

Mecanică
Mecanică

Maghiară
Română

Mecanică

Română

XK

Szekely Sandor

Mecanic auto

Mecanică

Maghiară

XI G

Loșonți Mircea

Mecanică

Română

XI H

Stanciu Mircea

Mecanică

Română

XI K

Osvath-Boros
Peter

Mecanică

Maghiară

XI M
seral
XII M
seral

Androne Zita
Brigitta
Hatfaludy Agneta

Mecanic auto - învăţământ
dual
Operator la mașini cu
comandă numerică şi
tinichigiu vopsitor auto învăţământ dual
Mecanic auto şi tinichigiu
vopsitor auto
Liceu seral
Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații
Tehnician electrician
electronist auto

Mecanică

Maghiară

Electric

Maghiară

XIIIM
seral

Corpodean
Simona

Electric

Maghiară

P1 Ap
P2 T

Fenechiu Eva
Feștilă Rodica

Tehnician electrician
electronist auto
Şcoala postliceală
Analist programator
Tehnician transporturi auto
interne și internaționale

Informatică
Transporturi

Română

Evoluţia efectivelor de elevi pe parcursul anului şcolar 2020-2021:
Nivel
Liceu-zi
Liceu-seral
Școală
profesionala
Școala
postliceală
Total

Nivel
Liceu-zi
Liceu-seral
Școală
profesionala
Școala
postliceală
Total

Septembrie
2020
206
72
217

Octombrie
2020
205
73
214

Noiembrie
2020
205
73
214

Decembrie
2020
205
73
214

Ianuarie
2021
204
73
214

49

48

48

48

45

544

540

540

540

536

Februarie
2021
202
74
215

Martie
2021
202
73
215

Aprilie
2021
202
73
215

Mai
2021
201
70
215

Iunie
2021
201
70
215

Iulie
2021
201
70
215

43

22

22

22

22

22

534

512

512

508

508

508

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

2015
2016
233
249

- 2016
2017
228
249

- 20172018
269
237

20182019
277
240

20192020
284
213

46

58

528

535

45

34

47

49

551

551

544

544
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20202021
278
217

2.4. Resurse umane
2.4.1.Personal didactic
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la ȋnceputul anului şcolar 2020-2021:
Categoria
Personal
didactic

50

Total număr angajaţi în anul şcolar 2020-2021
Fără grad didactic: 4
Cu definitivat: 10
Cu gradul didactic II: 11
Cu gradul didactic I: 23, dintre care cu doctorat: 2

Personal
didactic
auxiliar
Personal
nedidactic

10

7

Personal didactic
Număr
total de
cadre
didactice
la
sfârşitul
anului
şcolar
2019-2020

Număr de
norme întregi
2020-2021

51

39,95

Număr de cadre
didactice cu
norma de bază în
unitatea de
învăţământ/
procent din
număr de norme
întregi
2020-2021

Număr de
titulari/
procent din
număr de norme
întregi

31

Număr de cadre
calificate/procent din
număr de cadre
didactice

Modalitatea
angajării pe
post

50

Concurs: 17
Detasare: 1
Suplinire: 14
Transfer: 11
Completare de
catedra: 0
Asociati: 4
Pensionari: 3

29

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior
Total cadre didactice
existente anul școlar
anterior

Număr cadre
didactice rămase
în școală

Număr cadre
didactice plecate

Număr cadre
didactice noi

Total cadre
didactice în anul
curent

51

41

10

9

50

Personal didactic auxiliar
Numărul de personal este:

Categorie de
personal

Număr de
persoane
încadrate

Număr de
norme pentru
fiecare categorie
de personal

Bibliotecar

1

1

X

Administrator

1

1

X

sub normativele
privind
încadrarea

9

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea

peste
normativele
privind
încadrarea

financiar
Secretar sef

1

1

X

Secretar

1

1

X

Tehnician (cu
atributii de
administrator
patrimoniu)

1

1

X

Informatician

1

1

X

Laborant

1

1

X

Pedagog scolar

2

2

X

Supraveghetor
de noapte

1

1

X

Personal nedidactic
Numărul de personal este:

Categorie de
personal

Număr de
persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

Ingrijitor
curatenie

3

3

x

Muncitor

4

3,5

x

sub normativele
privind
încadrarea

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea

peste
normativele
privind
încadrarea

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Situaţia existentă la sfârşitul anului şcolar 2020-2021
Categoria
Personal
didactic

Total număr angajaţi în anul şcolar 2020-2021
Fără grad didactic: 4
Cu definitivat: 8
Total cadre didactice: 50
Cu gradul didactic II: 13
Cu gradul didactic I: 22 ,dintre care cu doctorat: 3

Personal
didactic
auxiliar
Personal
nedidactic

10

6

Număr
total de
cadre
didactice
la
sfârşitul
anului
şcolar
2020-2021

Număr de
norme întregi

Număr de cadre
didactice cu
norma de bază în
unitatea de
învăţământ/
procent din
număr de norme
întregi

Număr de
titulari/
procent din
număr de norme
întregi

Număr de cadre
calificate/procent din
număr de cadre
didactice

50

39,95

29

28

50

10

Modalitatea angajării pe
post

Concurs: 16
Detasare: 1

Suplinire: 15
Transfer: 11
Completare de catedră:
Asociați: 4
Pensionari: 3

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior:
Total cadre didactice
existente la sfârşitul anului
școlar anterior

Număr cadre
didactice rămase
în școală

Număr cadre
didactice plecate

Număr cadre
didactice noi

Total cadre
didactice în anul
curent

51

41

10

9

50

Personal didactic auxiliar

Categorie de
personal

Numărul de personal este:

Număr de
persoane
încadrate

Număr de
norme pentru
fiecare categorie
de personal

1

1

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
X

1

1

X

1
1

1
1

X
X

1

1

X

1
1
2

1
1
2

X
X
X

1

1

X

Bibliotecar
Administrator
financiar
Secretar șef
Secretar
Tehnician (cu
atribuții de
administrator
patrimoniu)
Informatician
Laborant
Pedagog școlar
Supraveghetor de
noapte

sub normativele
privind
încadrarea

peste
normativele
privind
încadrarea

Personal nedidactic
Categorie de
personal

Ingrijitor
curățenie
Muncitor

Numărul de personal este:

Număr de
persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

3

3

x

3

2,5

x

sub normativele
privind
încadrarea

la nivelul
normativelor
privind încadrarea

peste
normativele
privind
încadrarea

Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic).
La ȋnceputul anului şcolar 2020-2021:
Posturi vacante: 0 post muncitor
Servicii externalizate:2
Concursuri desfășurate pentru ocupare posturi: 2
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021 s-au pensionat: două cadre didactice, secretarul şef şi un muncitor. ȋn
semestrul II s-a organizat concurs pentru ocuparea postului de secretar şef.La sfârşitul anului şcolar 20202021 – un post vacant muncitor.
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2.5. Baza materială
2.5.1. Spații școlare, administrative și auxiliare
Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a spaţiilor
suprafaţa totală de teren aflat în administrarea şcolii = 5,2 ha
Destinaţia clădirii
Forma de administrare
2 clădiri de şcoală
internat
sală de sport
atelier
service-auto
spălătorie
cantină

proprie
proprie
proprie
proprie
proprie
proprie
închiriată

Structura bazei materiale utilizate în activităţi didactice şi activităţi extracurriculare:
19 săli de clasă şi 17 laboratoare (3 - informatică, 2 - electrotehnică, 3 - electronică digitală, 1 - automatizări,
2 - automobile, 1 - mecanică, 3 - fizică, 1 - chimie, 1- legislaţie rutieră);
8 ateliere pentru instruire practică (un atelier prelucrări prin aşchiere, 3 ateliere lăcătuşerie, un atelier
mecanică auto, un atelier tinichigerie auto, un atelier sudură, atelier electromecanică);
service auto pentru elevi
14 cabinete pentru profesori/maiştri de instruire practică;
sală multimedia;
cabinet psihologic;
bibliotecă;
sală CEAC;
sală festivă;
sală de sport şi sală de fitness
3 terenuri de sport;
poligon auto;
parc;
cabinet medical.

Activitatea secretariatului
Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I al anului școlar 2020-2021
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 2020/2021,
macheta normării personalulul, verificarea concordanței dintre normare și statul de personal, intocmirea
și predarea la I.S.J. a fișei încadrării pentru anul școlar 2020/2021
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
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Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II al anului şcolar 2020 - 2021
Toate sarcinile cuprinse în fișa postului
Analiza și aplicarea legislației
Pregătirea și prezentarea documentelor cerute de către ARACIP

Activitatea financiar-contabilǎ
Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I al anului școlar 2020-2021
Întocmirea bugetului pentru anul 2021 pe articole, alienate, sursele buget local și venituri proprii și
înregistrarea în platforma elceb a Primăriei Cluj-Napoca.
Întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 pe surse de finanțare:buget de stat, buget local,
venituri proprii și transmiterea acestora la Primăria Cluj-Napoca și ISJ Cluj. Depunerea situațiilor
financiare anuale în sistemul national de raportare ForExeBug.
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.
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.
Întocmirea situațiilor solicitate de Primăria Cluj-Napoca în cursul semestrului II: situația lunară privind
monitorizarea cheltuielilor de personal pe venituri proprii, cereri pentru deschiderea de credite bugetare
pentru venituri proprii, situația privind bursele, darea de seamă lunară.Întocmirea și prezentarea la
Primăria Cluj-Napoca a documentației pentru proiectul POIM-POC “Achiziția de echipamente IT ”.
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.
Pregătirea răspunsului pentru raportarea la seviciul audit din cadrul Primăriei, a măsurilor de
implementare scadente la data de 31.12.2020:au fost scadente 11 măsuri pentru fiecare s-au întocmit
documente justificative și a fost prezentat modul de implementare.
Pregătirea dosarelor pentru cele 2 misiuni de audit de la ISJ Cluj pe bugetul de stat, respectiv “Plata
examenelor și concursurilor naționale Naționale” și a doua misiune „Acordarea tranșei din luna
noiembrie 2020 din diferențele salariale cuvenite personalului conform Legii 85/2016” .
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 2020-2021, de la bugetul de stat au fost achitate potrivit programelor de
finanțare aprobate, abonamente elevi, cadre didactice şi burse, după cum urmează:
Nr. Tip abonamente/burse
Număr
Suma
plătită Sursa
de
crt.
abonamente/burse
/cuantum (în lei) finanţare
1
Abonamente
elevi
60
18.687
Buget de stat
navetiști
2
Abonamente
cadre
3
770
Buget local
didactice
3
Banii de liceu
3
2.880
Buget de stat
4
Bursa profesională
215
131.879
Buget de stat
13

5
6
7
8

Bursa elevi
Moldova
Burse sociale
Burse de merit
Burse de studiu

din

R.

6

8.646

Buget de stat

79
30
7

36.103
13.530
2.890

Buget local
Buget local
Buget local

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei materiale (sem.
I, an şcolar 2020-2021)
Au fost efectuate achiziții şi investiţii de la bugetul local, potrivit bugetului aprobat,
planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:
Reparații curente în valoare de 286.023 lei:înlocuit gresie și faianță baie sevice auto, tencuieli
noi pereți subțiri, zugrăveli lavabile interioare, refacere hidroizolație service auto, zugrăveli
lavabile exterioare la fațadă Clădirea A, hidroizolație clădirea A.
Au fost achiziționate următoarele echipamente IT pentru începerea anului școlar 20202021:165 tablete Lenovo, 11 laptop-uri Asus, 43 camere Web Genius toate în valoare de
148.043 lei; pe parcursul semestrului I au mai fost achiziționate 43 microfoane în valoare de
6.396 lei, 43 buc trepied foto telescopic în valoare de 7.163 lei, 10 routere în valoare de 3.000
lei. În urma rectificării bugetare au fost achiziționate în luna decembrie 4 laptop-uri Weigo, 6
tablete grafice Wacom, 1 videoproiector toate acestea având o valoare de 16.820 lei.
Valoarea totală a echipamentelor IT achziționate este de 181.422 lei.
Au fost achiziționate pentru căminul de elevi 70 de saltele în valoare totală 16.576 lei, 40
perne, 40 pilote, 40 set-uri lenjerie de pat acestea având o valoare de 6.280 lei.
S-au achiziționat dezinfectanți în valoare de 14.198 lei acesția reprezentând: gel dezinfectant
de mâini, soluție dezinfectană pentru mâini, dezinfectanți de pardoseli, dezinfectanți de
suprafețe, săpun lichid antibacterian.
De la venituri proprii:
Montarea unui sistem de pardosire epoxidică antiderapantă la exteriorul atelierului instituției
de învățământ, lucrare în valoare de 10.020 lei
S-au achiziționat 3 routere în valoare de 750 lei.
La bibliotecă s-au achiziționat manuale: Sisteme de automatizare, Măsurări electronice,
Electrotehnică, Sisteme de reglare automata toate în valoare de 511 lei
La școala de șoferi
S-au achiziționat carburanți în valoare de 6.250 lei, asigurări auto în valoare de 823 lei, ITP
pentru motocicletă, remorcă, autoturism în valoare de 550 lei, piese 130 lei.
Total încăsări venituri proprii: sem I, 2020-2021
Nr.
Încasări venituri proprii
crt.
1
Venituri din concesiuni și închirieri
2
Venituri din fond cămin
3
Venituri din acte studii
4
Venituri din regii cămin
5
Școlarizare școala de șoferi
6
Sponsorizare școala de șoferi

Valoare (lei)
33.041
3.740
750
4.810
10.010
11.000

Licitaţii organizate pentru închiriere spaţii temporar disponibile, pe timpi fracţionari, în conformitate
cu HCL 500/2013 (data, cầștigători, suma)
-În data de 03.09.2020 a fost organizată licitație publică pentru închirierea sălii de sport în timp fracționat,
în conformitate cu HCL 500/2013;
-În urma licitației, pentru orele temporar disponibile la sala de sport au fost încheiate 2 contracte de
închiriere atribuite celor 2 câștigători:
-Asociația Club Sporiv-UBT - suma de 51 lei/oră, contract nr.1916/17.09.2020
-CS Fotbal- Tenis Răzvan -suma de 51 lei/oră, contract nr.1917/17.09.2021.
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Contractele au fost încheiate pe durata de 1 an cu posibilitate de prelungire pe încă un an cu acordul
prealabil al Consiliului de Administrație, conform HCL 500/2013.
În data de 15 decembrie 2020 a fost organizată licitație publică pentru închirierea în timp fracționat a unei
suprafețe a atelierului și subsolului sălii de sport, în scopul desfășurării de activități de producție: câștigătorSC Mobland SRL Cluj-Napoca, valoarea chiriei este de 2.515 lei/lună. A fost încheiat contractul de
închiriere nr.2966/30.12.2020 pe durata de un an cu posibilitate de prelungire pe încă un an cu acordul
prealabil al Consiliului de Administrație, conform HCL 500/2013.
Observaţie: Ca urmare a transformarii sălii de sport a colegiului ȋn centru de vaccinare anti Covid-19,
contractile de ȋnchiriere a sălii de sport au fost suspendate.

Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II
Întocmirea situațiilor financiare trimestriale pentru anul 2020 pe surse de finanțare:buget de stat, buget
local, venituri proprii și transmiterea acestora la Primăria Cluj-Napoca și ISJ Cluj. Depunerea situațiilor
financiare trimestriale în sistemul national de raportare ForExeBug.
Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului institutiei de învățământ, inventarierea tuturor elementelor
de activ și de pasiv din balanța de verificare, deplasarea pe teren pentru inventarierea gestiunilor în școli,
la ateliere, la catedre centralizarea propunerilor de casare și înaintarea spre aprobare la Primăria ClujNapoca.
Întocmirea documentelor de casă și de bancă pentru toate operațiunile financiare desfășurate în cadrul
instituției : salarii, burse, asistență socială, efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, depunerea și
ridicarea numerarului de la bancă, întocmirea statelor de plată și efectuarea viramentului bancar.
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.
Întocmirea situațiilor solicitate de ISJ Cluj: necesarul lunar de credite pentru salarii, bursa profesională,
bani de liceu, bursa elevi străini, actualizarea datelor financiare în SIIR, situație solicitată de asemenea de
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
pentru venituri proprii, situația privind bursele, darea de seamă lunară. Întocmirea rectificării bugetare
solicitată de către serviciul buget.
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.
Înregistrarea tuturor operațiunilor în contabilitatea sintetică și analitică, întocmirea fișelor de cont, a
balanțelor de verificare sintetice și analitice.
Primirea, verificarea și vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor justificative,
întocmirea, verificarea și prezentarea oricăror altor situații cu caracter financiar contabil și economic
solicitate de conducerea instituției.

Nr. burse, pe categorii (se raportează sub formă de tabel:)
Până la data de 16 iulie 2021, în sem. al II-lea al anului şcolar 2020-2021, de la bugetul de stat au fost
achitate potrivit programelor de finanțare aprobate:
abonamentele elevilor navetiști
abonamente cadre didactice
banii de liceu
bursa profesională
bursele sociale
bursa elevi din Republica Moldova
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Nr.
crt.

Număr
abonamente/burse
Bani de liceu
3
Bursa profesională
215
Bursa R.Moldova
6
Burse sociale
72
Burse de merit
92
Burse de studiu
8
Abonamente
cadre 2
didactice
Tip abonamente/burse

Suma
plătită
/cuantum (în lei)
2.752
119.777
9.522
36.000
39.884
3.104
505

Sursa
de
finanţare
Buget de stat
Buget de stat
Buget de stat
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

Statistică anuală abonamente şi burse: sem. I + sem II
Nr.
crt.

Număr
Suma
plătită Sursa
de
abonamente/burse /cuantum (în lei) finanţare
elevi 50
18.687
Buget de stat

Tip abonamente/burse

Abonamente
navetiști
Abonamente
cadre 3
didactice
Bani de liceu
3
Bursa R.Moldova
6
Bursa profesionala
215
Burse sociale
79
Burse de merit
92
Burse de studiu
8

1.275

Buget local

5.632
18.168
251.656
72.103
53.414
5.994

Buget de stat
Buget de stat
Buget de stat
Buget local
Buget local
Buget local

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei materiale (sem.
II, an şcolar 2020-2021)
Au fost efectuate achiziții şi investiţii de la bugetul local, potrivit bugetului aprobat, planurilor de
dotare, solicitării de investiţii și aprobării CA:
Au fost achiziționate 3 manuale “Tehnologia Automobilului Modern” în valoare totală de 840 pentru
orele de specialitate, s-au achiziționat 4 drapele de interior și 2 de exterior în valoare de 660 lei.
Au fost achiziționate 5 ecrane de proiecție în valoare totală de 1.500 lei, 6 stingătoare tip G2 în valoare
de 978 lei, s-au verificat stingătoarele existente pentru suma de 976 lei, au fost verificate prizele de
pământ 850 lei, verificare hidranți, valoare 500 lei.
Pentru recondiționat poarta de la intrarea principală au fost achiziționate vopsele, pensule, hîrtie abrazivă
toate în valoare de 550 lei, s-au achiziționat materiale electrice pentru atelier în valoare de 389 lei.
Au fost efectuate revizii la compresor service, verificare supape de siguranță, revizie la elevator,
verificare tehnică CNCIR toate în valoare de 1.109 lei.
Au fost achiziționate 6 scaune la birourile secretariat, contabilitate, cămin elevi în valoare de 2.135 lei.
Au fost achiziționați dezinfectanți în valoare de 7.274 lei reprezentând:gel dezinfectant de mâini, săpun
lichid antibacterian, dezinfectant suprafețe, dezinfectant mâini și suprafețe, dezinfectant pardoseli.
De la venituri proprii:
Au fost achiziționate cărțí premii în valoare de 859 lei
S-au achitat salarii din venituri în valoare de 26.482 lei.
La școala de șoferi
A fost achitată reparația pentru autoturismul CJ18 CTT în valoare de 4.532 lei, au fost achitate asigurări
auto și de persoane în valoare de 1.221 lei, ITP CJ 19 CTT 300 lei, schimbat conductă aer 194 lei.
Total încăsări venituri proprii: sem II, 2020-2021:
Nr.
Încasări din venituri proprii
crt.
1
Venituri din concesiuni și închirieri
2
Venituri din regii cămin

Valoare- lei
26.956
8.184
16

3
4
5

Venituri din acte studii
Școlarizare școala de șoferi
Sponsorizare școala de șoferi

1.510
6.550
11.000

Detaliere achiziţionare echipamente IT ȋncepând din luna august 2020, pe tot parcursul anului şcolar
2020-2021 pentru desfăşurare cursuri online:
Nr.
Crt.

Echipament IT pentru cursuri
online
Laptop-uri
Camere web
Microfoane
Videoproiectoare
Ecrane de proiecţie
Tablete grafice
Tablete pentru profesori
Tablete pentru elevi (total existent)
Laptop-uri primite prin Programul
ROSE

Nr. bucăţi

Valoare ȋn lei:

11
43
43
1
5
6
9
156
65

20.892
12.844
6.396
1.620
1.500
7.200
6.822
107.485
108.940

2.5.4. Activitatea compartimentului administrativ
Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. I al anului școlar 20202021
În vederea începerii anului școlar și în contextul prevenirii infectării cu Covid 19 s-a întocmit
Planul cadru de curățenie și dezinfecție nr.1771/10.09.2020 (aprobat în Consiliul de administrație
din data de 10.09.2020).
Aprovizionarea cu materiale de curățenie -săpun lichid cu dezinfectant, dezinfectant de mâini ,
detergent cu dezinfectant pentru suprafețe și pardoseli (cu efect virucid), clor, măști și mănuși de
unică folosință .
În sălile de clase s-au poziționat băncile , la distanță de 2m între persoane (față , spate, lateral ) .
S-au montat aparate pentru soluții cu dezinfectant pentru maini.
Conform Planului cadru, s-a efectuat măturarea tuturor pardoselilor din sălile de clase, s-au
evacuate deșeurile, s-au șters (interior și exterior ) catedrele și băncile apoi s-au dezinfectat cu
soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final s-au spălat și dezinfectat pardoselile cu soluție
dezinfectantă pentru pardoseli (conform instrucțiunilor de utilizare), s-au încărcat aparatele
pentru dezinfectant de mâini cu soluție virucidă.
Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din sala profesorală, s-au evacuat
deșeurile, s-au șters (interior și exterior) suprafețele de mobilă apoi s-au dezinfectat cu soluție
pentru dezinfecție suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție
dezinfectantă (conform instrucțiunilor de utilizare), s-a încărcat aparatul pentru dezinfectant
mâini cu soluție virucidă.
Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din sălile de baie ( din școli ,internat
școlar,sala de sport) s-au evacuat deșeurile, s-au șters obiectele sanitare apoi s-au dezinfectat cu
soluție pentru dezinfecție suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție
dezinfectantă ( conform instrucțiunilor de utilizare ), s-au încărcat aparatatele cu săpun lichid cu
dezinfectant.
Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din atelierul școală, s-au evacuat
deșeurile, s-au șters obiectele sanitare apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție
suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție dezinfectantă ( conform
instrucțiunilor de utilizare ), s-a încărcat aparatul cu săpun lichid cu dezinfectant, s-au încărcat
aparatele cu dezinfectant pentru mâini.
Conform Planului cadru , s-a efectuat măturarea tuturor pardoselilor din camerele din internatul
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școlar, s-au evacuat deșeurile, s-au șters (interior și exterior ) mesele din camere, apoi s-a
dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final s-au spălat și dezinfectat pardoselile
cu soluție dezinfectantă pentru pardoseli ( conform instrucțiunilor de utilizare), s-au încărcat
aparatele pentru dezinfectant de mâini cu soluție virucidă.
S-au verificat prize, s-au schimbat becuri, tuburi fluorescente în săli de clase, în ateliere, în
camera din internatul școlar, în băi, pe coridoare.
După fiecare oră de curs (in perioada în care prezența elevilor la cursuri s-a desfășurat în sistem
hibrid) în toate sălile de curs, s-a efectuat dezinfecția catedrei, băncilor, mânerelor de la ușile
sălilor de clase, mânerele geamurilor). Băile din toate clădirile (clădirea A și B, sala de sport,
ateliere, internat, cabinet medical) s-au dezinfectat după fiecare pauză .
La finalul fiecărei zi de curs, s-au dezinfectat mânerele geamurilor sălii , a pervazelor, mânerele
ușilor. Catedrele și băncile s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final ,s-au
spălat pardoselile cu detergent cu dezinfectant pentru pardoseli (cu efect virucid).
S-a achiziționat prin Sistemul Electronic de Achiziții în internatul școlar un număr de 70 buc de
saltele, 40 seturi de lenjerii pentru pat, 40 buc perne antialergice și 40 buc pilote matlasate și 2
buc cuptoare cu microunde. S-au făcut dosarele achizițiilor.
Pentru buna desfăsurare a orelor de curs în sistem online, s-au achiziționat, prin SICAP,43 buc de
microfoane, 43 buc camera web, 43 buc trepiede pentru microfoane,6 buc tablete grafice, toate
fiind amplasate în sălile de curs.
S-au achiziționat 15 buc laptop-uri ,9 tablete Lenovo M10 pentru profesori, 156 buc tablete
Lenovo M8 pentru elevi.
S-a aprovizionat magazia de materiale a școlii cu articole de papetărie,tipizate școlare, materiale
pentru instalația electrică și sanitară din școală.
S-a asigurat transmiterea orelor de pregătire practică pentru elevii înscriși la școala de șoferi , pe
platforma ARR. S-au încheiat adeverințe și fișe de școlarizare .
S-a întreținut curățenia din incinta școlii, zilnic, prin măturarea curții interioare și aleile.
Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem. II
În perioada cu prezenta fizică la școală a elevilor, s-a menținut distanța între băncile din sălile de
curs, s-a asigurat în permanență aerisirea acestora și a coridoarelor.
S-a asigurat aprovizionarea cu materiale de curățenie -săpun lichid cu dezinfectant, dezinfectant
de mâini , detergent cu dezinfectant pentru suprafețe și pardoseli ( cu efect virucid ), clor, măști și
mănuși de unică folosință .
Conform Planului cadru, s-a efectuat măturarea tuturor pardoselilor din sălile de clase, s-au
evacuat deșeurile, s-au șters (interior și exterior) catedrele și băncile apoi s-au dezinfectat cu
soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final s-au spălat și dezinfectat pardoselile cu soluție
dezinfectantă pentru pardoseli (conform instrucțiunilor de utilizare), s-au încărcat aparatele
pentru dezinfectant de mâini cu soluție virucidă.
Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din sala profesorală, s-au evacuat
deșeurile, s-au șters (interior și exterior) suprafețele de mobilă apoi s-au dezinfectat cu soluție
pentru dezinfecție suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție
dezinfectantă (conform instrucțiunilor de utilizare), s-a încărcat aparatul pentru dezinfectant
mâini cu soluție virucidă.
Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din sălile de baie (din școli ,internat
școlar) s-au evacuat deșeurile, s-au șters obiectele sanitare apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru
dezinfecție suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție dezinfectantă
(conform instrucțiunilor de utilizare), s-au încărcat aparatatele cu săpun lichid cu dezinfectant.
Conform Planului cadru s-a efectuat măturarea pardoselii din atelierul școală, s-au evacuat
deșeurile, s-au șters obiectele sanitare apoi s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție
suprafețele. La final s-a spălat și dezinfectat pardoseala cu soluție dezinfectantă ( conform
instrucțiunilor de utilizare ), s-a încărcat aparatul cu săpun lichid cu dezinfectant, s-au încărcat
aparatele cu dezinfectant pentru mâini.
Conform Planului cadru , s-a efectuat măturarea tuturor pardoselilor din camerele din internatul
școlar, s-au evacuat deșeurile, s-au șters (interior și exterior) mesele din camere, apoi s-a
dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final s-au spălat și dezinfectat pardoselile
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cu soluție dezinfectantă pentru pardoseli (conform instrucțiunilor de utilizare), s-au încărcat
aparatele pentru dezinfectant de mâini cu soluție virucidă.
S-au verificat prize, s-au schimbat becuri, tuburi fluorescente în săli de clase, în ateliere, în
camere din internatul școlar, în băi, pe coridoare.
După fiecare oră de curs , în toate sălile de curs, s-a efectuat dezinfecția catedrei, băncilor,
mânerelor de la ușile sălilor de clase, mânerele geamurilor.) Băile din toate clădirile (clădirea A
și B , ateliere, internat, cabinet medical) s-au dezinfectat după fiecare pauză .
La finalul fiecărei zi de curs, s-au dezinfectat mânerele geamurilor sălii , a pervazelor, mânerele
ușilor. Catedrele și băncile s-au dezinfectat cu soluție pentru dezinfecție suprafețe. La final ,s-au
spălat pardoselile cu detergent cu dezinfectant pentru pardoseli ( cu efect virucid ).
S-a făcut verificarea periodică a prizelor de pământ ( școala A, școala B, ateliere, atelier serviceauto, cămin,sala de sport, spălătorie) .
S-au achiziționat 5 stingătoare tip G2 (s-au înlocuit cele cu durată de exploatare expirată ) și s-a
făcut verificarea periodică a stingătoarelor și a hidranților de interior și exterior )
S-a aprovizionat magazia de materiale a școlii cu articole de papetărie,tipizate școlare, materiale
pentru instalația electrică și sanitară din școală.
S-au vopsit cu var pomii și bordurile din curtea școlii. S-au refăcut marcajele din curtea școlii (
indicatoarele pentru circuit, intrare / ieșire al elevilor și al cadrelor didactice ). S-a recondiționat
poarta de intrare în incinta școlii).
S-a asigurat transmiterea orelor de pregătire practică pentru elevii înscriși la școala de șoferi , pe
platforma ARR. S-au încheiat adeverințe și fișe de școlarizare .
S-au facut achizițiile (conform referatelor aprobate de conducerea școlii) pe platforma SICAP.
În incinta sălii de sport s-a deschis centru de vaccinare împotriva noului virus (Covid 19)- s-au
asigurat materiale de dezinfecție (săpun lichid cu dezinfectant, detergent pentru pardoseli,
dezinfectant pentru mâini). S-a asigurat în permanență hârtie igienică, prosop din hârtie pentru
mâini.
Personalul de curățenie , a asigurat curățenia, dezinfecția centrului de vaccinare în permanență
(zilnic), incluzând zilele de weekend și sărbători legale.
S-au amenajat sălile de clase destinate susținerii bacalaureatului 2021, cu mese poziționate la
1,5 m între persoane (față, spate, lateral). S-au încărcat aparatele cu gel dezinfectant pentru mâini.
S-a întreținut curățenia din incinta școlii , zilnic, prin măturarea curții interioare și aleile.
S-a procedat la recuperarea dispozitivelor (tablete, laptopuri) distribuite elevilor pentru cursurile
desfășurate online pe parcursul anului școlar 2020-2021.

3. Eficacitatea educațională
3.1 Managementul procesului de predare - învățare - evaluare
În perioada analizată întregul proces educaţional a fost susţinut de către cadre didactice calificate, majoritatea
având gradul didactic II sau I. Şcoala dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor educative cursuri teoretice şi practice.
Aspecte pozitive / Dovezi
Proiectarea didactică respectă, la toate disciplinele, formatul impus şi programele şcolare în vigoare. Există
planificări pe unităţi de învăţare care demonstrează, prin adnotările făcute, adaptarea
conţinuturilor/metodelor la nivelul de pregătire al elevilor şi la particularităţile fiecărei clase (portofoliile
cadrelor didactice, fişe de asistenţă la ore, rapoarte de verificare periodică ale portofoliilor cadrelor
didactice).
Toate cadrele didactice şi toţi elevii au avut conturi active şi funcţionale pe Platforma Gsuite for Education.
Există cadre didactice, la fiecare arie curriculară care utilizează strategii si metode alternative, centrate pe
elev, de predare, învăţare şi evaluare, dar şi materiale didactice corespunzătoare, „up-datate” acestor cerinţe
(rapoarte ale cadrelor didactice, fişe de asistare a lecţiilor, exemple de bune practici prezentate în CP conform registrului de procese-verbale, fişe de lucru şi materiale suport sau fotografii făcute la lecţii).
În anul şcolar 2020-2021, toti elevii de la liceu şi şcaola profesională au primit manuale gratuite (necesarul
de manuale pe discipline, statistici de evidenţă ale diriginţilor cu distribuirea şi preluarea manualelor,
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rapoarte ale comisiei pentru manuale şcolare) iar cei care nu au dispus de un dispozitiv pentru desfășurarea
orelor online (laptop, tabletă) au primit în custodie un astfel de dispozitiv.
Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale / de progres / sumative de către majoritatea cadrele didactice.
Rezultatele acestor teste au fost analizate în şedinţele comisiilor metodice, în CP, în CA şi la şedinţele cu
părinţii pe clase (rapoarte şi portofolii ale cadrelor didactice, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice,
ale responsabilului CEAC, procese verbale ale comisiilor metodice, ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale
CEAC, CP şi CA, planuri de îmbunătăţire la nivel de catedre şi la nivel de untate şcolară).
Pentru evaluarea formativă şi sumativă s-au folosit atât instrumente tradiţionale cât şi alternative: proiectul,
portofoliul elevilor, eseul, referatul, jurnalul, studiul de caz, postere, etc., imprimate sau în format digital,
ppt-uri, etc
De la începutul lunii octombrie 2020, s-au organizat pregătiri suplimentare pentru pregătirea examenului de
bacalaureat. Programele de pregătire a examenului de bacalaureat sunt evaluate şi revizuite periodic şi aduse
la cunoştinţa părinţilor/aparţinătorilor legali interesaţi. (Rapoarte ale cadrelor didactice, liste de prezenţă ale
elevilor, planuri de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare, analize şi planuri de îmbunătăţire a rezultatelor la
bacalaureat, orare de pregătire avizate de director, registre de procese-verbale ale CP, CA şi ale Lectoratului
cu părinţii pe şcoală, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe clase).
Profesorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea,
astfel încât elevii să îşi poată valorifica potenţialul, cunoştinţele şi experienţa de viaţă de care dispun. S-au
utilizat strategii de lucru diferenţiate, în funcţie de nevoile diferite ale elevilor. Existǎ cadre didactice care
monitorizează temele elevilor, verifică sistematic caietele şi portofoliile acestora, utilizează catalogul
personal pentru cuantificarea corectă a evoluţiei elevilor şi păstrează pe tot parcursul anului şcolar lucrările
scrise ale acestora. (Fişe de asistare a lecţiilor, cataloagele 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, CAEJ Cluj,
CAERI, fotografii - expoziţii cu produse ale elevilor, registrul de procese-vebale al Lectoratului cu părinţii
pe şcoală, al CP şi CA, 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,
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cataloage, bază de date, arhivă, documentele comisiei metodice şi ariei curriculare, rezultatele la concursuri
şi olimpiade, portofolii ale elevilor şi ale cadrelor didactice).
Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi
Nu toate cadrele didactice au respectat termenul fixat de prezentare, pentru avizare, a planificărilor
calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare (tabel cu monitorizarea datei de prezentare, pentru avizare a
planificărilor).
Nu toate cadrele didactice respectă termenele fixate pentru verificarea notării ritmice a elevilor de către
Comisia de urmărire a ritmicităţii notării. Astfel, acolo unde s-a identificat lipsa notelor sau note insuficiente
s-au anunțat colegii respectivi, dar nu toți au remediat situația. La unele discipline notele au fost trecute în
catalog doar la sfârșitul semestrului.
Notele mici sau medii pe clase nesatisfăcătoare la testele iniţiale, fapt care demonstrează o pregătire iniţială
slabă şi un bagaj redus de cunoştinţe teoretice al elevilor, lipsa lecturii particulare şi a competenţelor de
înţelegere a textului, deficienṭe ȋn comunicare, calcul ṣi scriere (rapoarte de analiză şi interpretare ale
rezultatelor testelor iniţiale la nivel de cadre didactice, comisii metodice, responsabil CEAC, planuri de
îmbunătăţire, procese verbale ale comisiilor metodice, ale CP şi CA).
Motivarea elevilor pentru învaţare şi dezvoltare personală (Rezultatele şcolare ale unor elevi)
Număr destul de mare de absenţe nemotivate la orele de curs şi participarea nu în totalitate a elevilor de clasa
a XII-a/a XIII-a, la pregătirile suplimentare ale examenului de bacalaureat).
Utilizarea insuficientă a metodelor alternative de predare, învăţare şi evaluare şi a noilor tehnologii, care să
asigure o atmosferă dinamică in timpul orelor de curs, să capteze atenţia şi interesul elevilor şi care să
utilizeze la maxim baza materială a scolii (Fişe de asistare a lecţiilor, rapoarte ale şefilor de catedre, numărul
de ore de curs ţinut în service-ul auto al şcolii, rapoarte ale responsabilului cu formarea continuă privind
impactul implementării cursurilor şi programelor de formare continuă urmate de cadrele didactice).
Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, în monitorizarea progresului elevilor şi în urmărirea frecvenţei acestora
la şcoală şi la programele de învăţare remedială sau de pregătire a examenului de bacalaureat si de certificare
a competenţelor profesionale. (Statistici cu numărul părinţilor plecaţi la muncă în străinătate, procese-verbale
ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, 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).
Nu toate cadrele didactice au respectat termenul fixat pentru completare şi trimitere a Fişei de (auto)evaluare
şi a Raportului de activitate explicativ.

3.1.1. Oferta curriculară
Raportul comisiei pentru curriculum - responsabil, prof. ing. Plaian Liana:
Elaborarea de noi CDL-uri (curriculum în dezvoltare locală):
Clasa a IX-a-tehnician operatot roboți industriali, ” Elemente de mecanică prin aplicații practice”Ganea Ioan
Clasa a XII-a-tehnician operator tehnică de calcul – ”Circuite electronice pentru măsurarea mărimilor
neelectrice”-Boancă Vasile
Clasa a XII-a-tehnician electrician electronist auto- ”Aplicații practice de diagnoză auto”- Feștilă Rodica
Alte activităţi ale comisiei pentru curriculum:
Prezentarea spre aprobare catre ISJ Cluj a ofertei curriculare a școlii pe anul școlar 2020-2021;
Elaborarea subiectelor si examinarea elevilor care au sustinut examene de diferență pentru elevii scolii
profesionale și liceu; finalizarea examenelor de diferențe pentru elevii care provin din alte școli

3.1.2 Rezultatele învățării. Situația notelor la purtare. Statistici realizate de către
informatician Călian George, pe baza statisticilor pe clase, întocmite de către profesorii
diriginţi
la
sfârşitul
semestrului
II/anului
şcolar
2020-2021
21

3.1.2 Rezultatele învățării. Situația notelor la purtare

Clasa

Nivel

Total elevi la
începutul
anului 2020 2021

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

LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI

29
29
28
25
23
26
26

Numărul de
elevi la
sfârșitul
semestrului
II
29
28
28
25
22
24
26

XII B

LICEU ZI

19

19

0
0
0
0
0
0
0
0

XI M

LICEU SERAL

31

30

10

20

66,66%

XII M

LICEU SERAL

22

19

3

16

84,21%

XIII M

LICEU SERAL

21

20

19

95,00%

29

87,87%

24

75,00%

14

93,33%

28

93,33%

19

86,36%

16

94,17%

20

95,23%

19

73,07%

14

73,68%

Total elevi
repetenți

Număr
elevi
promovați
final

Procent de
promovabilitate

29
28
28
25
22
24
26

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

19

100,00%

XK

PROFESIONAL

17

17

XI G

PROFESIONAL

21

21

XI H

PROFESIONAL

27

26

XI K

PROFESIONAL

19

19

1
4
8
1
2
3
1
1
7
5

P1

POSTLICEAL

28

21

2

19

90,47%

P2

POSTILCEAL

21

21

1

20

95,23%

544

527

49

478

90,70%

IX G

PROFESIONAL

33

33

IX H

PROFESIONAL

32

32

IX K

PROFESIONAL

14

15

XG

PROFESIONAL

31

30

XH

PROFESIONAL

22

22

Total pe şcoală

22

Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2020-2021
Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2020

Clasa a IX-a A

29

Clasa a IX-a B

29

clasa a IX-a

58

Elevi
transferaţi
de la alte
şcoli (+)

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

Exmatriculaţi

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

1
0

1

0

0

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2020 - 2021

Procent
promovabilitate

29

0

29

100,00%

28

0

28

100,00%

57

0

57

100,00%

28

100,00%

Clasa a X-a A

28

28

0

Clasa a X-a B

25

25

0

25

100,00%

clasa a X-a

53

53

0

53

100,00%

Clasa a XI-a A

23

1

22

0

22

100,00%

Clasa a XI-a B

26

1

24

0

24

100,00%

47

0

47

100,00%

26

100,00%

clasa a XI-a

50

0
0
0

0
1
1

0

2

0

0

Clasa a XII-a A

26

26

0

Clasa a XII-a B

19

19

0

19

100,00%

clasa a XII-a

45

0

0

0

0

45

0

45

100,00%

TOTAL Liceu

206

0

2

2

0

202

0

202

100,00%

Observație: Calculul procentului de promovabilitate s-a făcut ținând cont de mișcarea elevilor.
Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul an școlar

23

Liceu - zi: comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. anului școlar - nr. elevi promovați

24

25

Statistici promovabilitate - Şcoala profesională

Clasa

Clasa a IX-a G

33

33

4

29

87,87%

Clasa a IX-a H

32

32

8

24

75,00%

Clasa a IX-a K

14

1

0

15

1

14

93,33%

clasa a IX-a

79

1

0

0

80

13

67

83,75%

Clasa a X-a G

31

1

30

2

28

93,33%

Clasa a X-a H

22

22

3

19

86,36%

17

1

16

94,17%

69

6

63

91,30%

21

1

20

95,23%

26

7

19

73,07%

19

5

14

73,68%

53

80,30%

183

85,11%

Clasa a X-a K

17

clasa a X-a

70

Clasa a XI-a G

21

Clasa a XI-a H

27

Clasa a XI-a K

19

Elevi
transferaţi
de la alte
şcoli (+)

0

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

Nr.
elevi
sept.
2020

0

Exmatriculaţi

0

0

1
1

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2020 - 2021

Procent
promovabilitate

clasa a XI-a

67

0

0

0

1

66

13

TOTAL
Profesională

216

1

0

0

2

215

32

26

27

Statistici promovabilitate – Liceu seral

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2020

Elevi
transferaţi
de la alte
şcoli (+)

Clasa a XI-a M

31

1
1

Elevi
transferaţi
la alte şcoli
(-)

0

Exmatriculaţi

0

Alte situații
(retrași)
/transferati
in alte clase

0

Nr. elevi
existenți la
sf. anului
școlar

Repetenţi

PROMOVAŢI
2020 - 2021

Procent
promovabilitate

30

10

20

66,66%

30

10

20

66,66%

19

3

16

84,21%

19

3

16

84,21%

20

1

19

95%

Clasa a XI-a

31

Clasa a XII-a M

22

Clasa a XII-a

22

Clasa a XIII-a M

21

Clasa a XIII-a

21

0

0

1

0

20

1

19

95%

TOTAL Liceu
Seral

74

1

0

4

0

69

14

55

79,71%

3
0

0

3

0

1

Clasa XI-a M
seral a început
cursurile din
semestrul II

28

Statistici promovabilitate – şcoala postliceală

Clasa

Nr.
elevi
sept.
2020

P 1 AP

28

P 2 AP

21

P AP

49

TOTAL Școală
Postliceală

49

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
2020 - 2021

Procent
promovabilitate

1

6

21

2

19

90,47%

21

1

20

95,23%

1

6

42

3

39

92,85%

2

6

42

3

39

92,95%

29

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
500 – 699 700 – 899
3
26

900 – 10
0

IX A

LICEU ZI

2

0

27

0

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

LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU ZI
LICEU SERAL
LICEU SERAL
LICEU SERAL
PROFESIONAL

1
0
5
7
9
4
2
4
7
10
4

0
0
3
1
0
0
0
11
3
2
5

27
28
17
14
15
22
17
15
9
8
24

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
7
6
8
3
0
7
13
11
9

26
24
16
14
15
22
16
11
2
8
20

0
4
2
2
1
1
3
2
1
0
0

IX H

PROFESIONAL

5

11

16

0

9

15

0

IX K

PROFESIONAL

6

4

5

0

6

6

2

XG

PROFESIONAL

2

4

24

0

3

24

1

XH

PROFESIONAL

6

7

9

0

5

14

0

XK

PROFESIONAL

4

7

6

0

5

11

0

XI G

PROFESIONAL

7

5

9

0

6

14

0

XI H

PROFESIONAL

11

6

9

0

8

14

0

XI K
PROFESIONAL
P1
POSTLICEAL
P2
POSTILCEAL
Total pe şcoală

1
2
2

8
10
2

10
9
17

0
0
0

4
4
0

6
10
2

4
5
18

101

89

337

1

119

316

46

30

Rezultate obţinute la examene naţionale
Bacalaureat 2021
Număr elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2020-2021 în clasele terminale:
 a XII-a, liceu zi: 45
 a XIII M seral (maghiară):21
 total: 66
Număr elevi înscrişi la Bacalaureat în cele două sesiuni:
 promoţie curentă: 51
 promoţii anterioare: 16
 total: 67
Număr elevi promovaţi dupa cele două sesiuni:
 promoţie curentă: 11
 promoţii anterioare:5
 total promovaţi: 16
Situația participării elevilor la examenul de Bacalaureat 2021




A. Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale:
nr. elevi a XII-a în anul școlar 2020-2021: 45
nr. elevi cls a XIII-a M seral: 21
total elevi clase terminale: 66





B. Total elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar în clasele terminale:
nr. elevi a XII-a în anul școlar 2019-2020: 45
nr. elevi cls a XIII-a M seral: 20 (19 promovati+1 repetent)
total elevi clase terminale: 65 (64 promovați + 1 repetent)





C. Număr elevi înscrişi la Bacalaureat:
nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 51
nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 16
total elevi înscrişi la Bacalaureat: 67
Rezultate comparative (la nivelul lunii Septembrie 2021, sesiune I + sesiune II)

A.




Număr elevi promovaţi:
nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 11
nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 5
total elevi promovaţi: 16

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




XII A, înscriși la începutul anului școlar: 26; promovați la examenul de bacalaureat: 6,
procent de promovabilitate: 23,07%
XII B, înscriși la începutul anului școlar: 19; promovați la examenul de bacalaureat: 3,
procent de promovabilitate: 15,79%
XIII M seral, încriși la începutul anului școlar: 21; promovați la examenul de
bacalaureat: 2, procent de promovabilitate: 9,53%

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


XII A, înscriși la examenul de bacalaureat: 25; promovați la examenul de bacalaureat:
6, procent de promovabilitate: 24,00%
31




XII B, înscriși la examenul de bacalaureat: 19; promovați la examenul de bacalaureat 3,
procent de promovabilitate: 15,79%
XIII M seral, încriși la examenul de bacalaureat: 7, promovați la examenul de
bacalaureat: 2, procent de promovabilitate: 28,58%



Procent de promovabilitate promoţie curentă (11 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi
la începutul anului şcolar în clasele terminale (66) 16,67%



Procent de promovabilitate promoţie curentă (11 promovaţi) prin raportare la nr. elevi
înscrişi la Bacalaureat din clasele terminale (51) 21,57%



Procentul de promovabilitate promoţii anterioare (5 promovati) prin raportare la nr. elevi
ȋnscrişi la Bacalaureat din promoţii anterioare ( 16) 31,25%



Procentul de promovabilitate elevi (promoţia curentă+promoţii anterioare) raportat la
numărul de înscriși la Bacalaureat 2021 (la cele 2 sesiuni - 67 elevi înscriși din care 16 elevi
au promovat examenul de bacalaureat) 23,88%
.

Rezultate ale elevilor la examenele de certificare a competenţelor profesionale

Denumire
Nivel
calificare/
calificare
specializare

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

MECANIC AUTO
TINICHIGIU
VOPSITOR AUTO
OPERATOR LA
MAȘINI
COMANDĂ
NUMERICĂ
TEHNICIAN
ELECTRICIAN
ELECTRONIST
AUTO -ZI
TEHNICIAN
ELECTRICIAN
ELECTRONIST
AUTO-SERAL
TEHNICIAN
OPERATOR
TEHNICĂ DE
CALCUL
TEHNICIAN
TRANSPORTURI
AUTO INTERNE ȘI
INTERNAȚIONALE

Procent
Procent
promovare
promovare
prin
Nr.
Atestat
Atestat
raportare
raportare
elevi la
Nr.
profesional
profesional
la
la
început absolvenţi NIVEL 3,
NIVEL 3,
numărul
numărul
de an
2021
4,54,5-admişi
de
de elevi
școlar
înscriși
absolvenţi înscrişi la
2021
atestat
2021
33

28

28

28

100%

24

19

19

19

100%

9

6

6

6

100%

100%
100%

100%

100%
26

26

23

23

88,46%
100%

21

19

11

11

57,89%
100%

19

19

19

19

100%
100%

21

20

32

20

20

100%

3.1.3. Frecvența elevilor
Comisia de monitorizare, prevenire și combatere a absenteismului – responsabil prof. ing. Ioan
GANEA - Raport comparativ privind fenomenul absenteismului pe nivele de studiu/elev pentru anul
școlar 2020 – 2021
1. Total absențe an școlar 2020 – 2021
Clasele

Total elevi

Total absențe

Total absențe/elev

Procent

1

9

58

1967

33,91

3,85

2

10

53

3600

67,92

7,05

11

49

3769

76,92

7,38

4

12

45

2167

48,16

4,24

5

seral

72

10073

139,90

19,73

Nr. crt.

Nivel

3

Liceu

6

Școală profesională

9, 10, 11

215

27641

128,56

54,14

7

Scoala postliceală

P1, P2

49

1839

37,53

3,60

541

51056

94,37

100

Total

2. Total absențe nemotivate an școlar 2020– 2021
Total absențe
nemotivate/elev

Procent

58

Total
absențe
nemotivate
851

14,67

3,05

53

1048

19,77

3,76

11

49

2016

41,14

7,23

12

45

515

11,44

1,85

seral

Nr. crt.

Nivel

Clasele

Total elevi

1

Liceu

2

9
10

3
4
5

72

4859

67,49

17,42

6

Școală profesională

9, 10, 11

215

17527

81,52

62,85

7

Scoala postliceală

P1, P2

49

1071

21,86

3,84

541

27887

14,67

100,00

Total

3. Clasament anual/clase, an școlar 2020 – 2021
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Clasa
P II
postliceal.
12 B
9B
9A
10 A
11 A
12 A
PI
postliceal.
9K
10 K

nr. elevi

Tot abs

21

280

19
29
29
28
23
26

636
898
1069
1369
1517
1531

28

1559

14
17

1696
1860

Nr.crt.

Clasa

nr. elevi

abs.nem

12 B

19

134

2
3
4
5
6
7
8

10 A
P II postliceal.
12 A
9B
9A
11 A

28
21
26
29
29
23

200
224
381
399
452
716

P I postliceal.

28

847

9
10

10 B
11 G

25
21

848
1180

1

33

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11 G
11 M seral
10 B
11 B
10 H
10 G
13 M seral
11 H
11 K
9G
12 M seral
9H

21
29
25
26
22
31
21
26
19
33
22
32

1991
2040
2231
2252
2435
2619
3467
3683
4220
4372
4566
4765

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9K
10 K
11 M seral
11 B
10 G
12 M seral
10 H
13 M seral
9G
11 K
11 H
9H

4. An scolar 2020 -2021
Absențe motivate
23169

Total absențe
51056

14
17
29
26
31
22
22
21
33
19
26
32

1214
1239
1268
1300
1334
1451
1781
2140
2420
2620
2789
2950

Absențe nemotivate
27887

Tabelul centralizator absenţe / An şcolar 2020-2021
Nr. crt.

Clasa

Nr. elevi

Abs. mot.

Abs.nem

Abs.nem/elev

Tot abs

Tot abs/elev

1

9A

29

617

452

15,59

1069

36,86

2

9B

29

499

399

13,76

898

30,97

3

Total 9

58

1116

851

14,67

1967

33,91

4

10 A

28

1169

200

7,14

1369

48,89

5

10 B

25

1383

848

33,92

2231

89,24

6

Total 10

53

2552

1048

19,77

3600

67,92

7

11 A

23

801

716

31,13

1517

65,96

8

11 B

26

952

1300

50,00

2252

86,62

9

Total 11

49

1753

2016

41,14

3769

76,92

10

12 A

26

1150

381

14,65

1531

58,88

11

12 B

19

502

134

7,05

636

33,47

12

Total 12

45

1652

515

11,44

2167

48,16

13

11 M seral

29

772

1268

43,72

2040

70,34

14

12 M seral

22

3115

1451

65,95

4566

207,55

15

13 M seral

21

1327

2140

101,90

3467

165,10

16

Total seral

72

5214

4859

67,49

10073

139,90

17

9G

33

1952

2420

73,33

4372

132,48

18

9H

32

1815

2950

92,19

4765

148,91

19

9K

14

482

1214

86,71

1696

121,14

20

10 G

31

1285

1334

43,03

2619

84,48

21

10 H

22

654

1781

80,95

2435

110,68

22

10 K

17

621

1239

72,88

1860

109,41

23

11 G

21

811

1180

56,19

1991

94,81

24

11 H

26

894

2789

107,27

3683

141,65

25

11 K

19

1600

2620

137,89

4220

222,11

26

Total prof

215

10114

17527

81,52

27641

128,56

27

P I postliceal.

28

712

847

30,25

1559

55,68

P II postliceal.

21

56

224

10,67

280

13,33

28

34

29

Total postliceal
TOTAL

Clasa

1

Numar
elevi

P II
postlic.
9B
12 B
9A
10 A
PI
postlic.
12 A
11 A
11 M
seral
10 G
11 B
10 B
11 G
10 K
10 H
9K
9G
11 H
9H
13 M
seral
12 M
seral
11 K

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

768

1071

21,86

1839

37,53

541

23169

27887

51,55

51056

94,37

Ordonarea claselor după totalul numărului total de absențe/elev la sfârșitul
anului școlar 2020 – 2021

5
Nr.crt.

49

Absente.motivate

Abs ente
nemotivate

Absente
nemotivate/elev

Total
absente

Total
absente/elev

21

56

224

10,67

280

13,33

29
19
29
28

499
502
617
1169

399
134
452
200

13,76
7,05
15,59
7,14

898
636
1069
1369

30,97
33,47
36,86
48,89

28

712

847

30,25

1559

55,68

26
23

1150
801

381
716

14,65
31,13

1531
1517

58,88
65,96

29

772

1268

43,72

2040

70,34

31
26
25
21
17
22
14
33
26
32

1285
952
1383
811
621
654
482
1952
894
1815

1334
1300
848
1180
1239
1781
1214
2420
2789
2950

43,03
50,00
33,92
56,19
72,88
80,95
86,71
73,33
107,27
92,19

2619
2252
2231
1991
1860
2435
1696
4372
3683
4765

84,48
86,62
89,24
94,81
109,41
110,68
121,14
132,48
141,65
148,91

21

1327

2140

101,90

3467

165,10

22

3115

1451

65,95

4566

207,55

19

1600

2620

137,89

4220

222,11

5.1 Clasele cu cel mai mare număr de absențe/elev
Nr.
crt.
1
2
3

Clasa
11 K
12 M seral
13 M seral

Numar
elevi
19
22
21

Absente
motivate
1600
3115
1327

Absente
nemotivate
2620
1451
2140

Absente
nemotivate/elev
137,89
65,95
101,90

Total
absente
4220
4566
3467

Total
absente/elev
222,11
207,55
165,10

Total
absente
280
898
636

Total
absente/elev
13,33
30,97
33,47

5.2 Clasele cu cel mai mic număr de absențe/elev
Nr.
crt.
1
2
3

Clasa
P II postlic.
9B
12 B

6
Nr. Crt.

Numar
elevi
21
29
19

Absente
motivate
56
499
502

Absente
nemotivate
224
399
134

Absente
nemotivate/elev
10,67
13,76
7,05

Ordonarea claselor după totalul numărului de absențe nemotivate/elev la sfârșitul anului
școlar 2020 – 2021
Clasa

Numar.
elevi

Absente
motivate

Absente
nemotivate

Absente
nemotivate/elev

Total absente

Total
absente/elev

1

12 B

19

502

134

7,05

636

33,47

2

10 A

28

1169

200

7,14

1369

48,89

3

P II

21

56

224

10,67

280

13,33

35

postlic
4

9B

29

499

399

13,76

898

30,97

5

12 A

26

1150

381

14,65

1531

58,88

6

9A
PI
postlic.

29

617

452

15,59

1069

36,86

28

712

847

30,25

1559

55,68

8

11 A

23

801

716

31,13

1517

65,96

9

10 B

25

1383

848

33,92

2231

89,24

10

10 G
11 M
seral

31

1285

1334

43,03

2619

84,48

29

772

1268

43,72

2040

70,34

12

11 B

26

952

1300

50,00

2252

86,62

13

11 G
12 M
seral

21

811

1180

56,19

1991

94,81

14

22

3115

1451

65,95

4566

207,55

15

10 K

17

621

1239

72,88

1860

109,41

16

9G

33

1952

2420

73,33

4372

132,48

17

10 H

22

654

1781

80,95

2435

110,68

18

9K

14

482

1214

86,71

1696

121,14

19

9H
13 M
seral

32

1815

2950

92,19

4765

148,91

21

1327

2140

101,90

3467

165,10

21

11 H

26

894

2789

107,27

3683

141,65

22

11 K

19

1600

2620

137,89

4220

222,11

7

11

20

6.1 Clasele cu cel mai mare număr de absențe nemotivate/elev
Nr.crt.

Clasa

1
2

11 K
11 H
13 M
seral

3

Numar
elevi
19
26

Absente
motivate
1600
894

Absente
nemotivate
2620
2789

Absente
nemotivate/elev
137,89
107,27

Total
absente
4220
3683

Total
absente/elev
222,11
141,65

21

1327

2140

101,90

3467

165,10

6.2 Clasele cu cel mai mic număr de absențe nemotivate/elev
Nr.crt.

Clasa

1
2
3

12 B
10 A
P II
postlic.

7

An
școlar
20132014
20142015
20152016

Numar
elevi
19
28

Absente
motivate
502
1169

Absente
nemotivate
134
200

Absente
nemotivate/elev
7,05
7,14

Total
absente
636
1369

Total
absente/elev
33,47
48,89

21

56

224

10,67

280

13,33

Raport comparativ absențe an școlar 2013 – 2014 /2014 – 2015 /2015 – 2016/ 20162017/2017-2018/2018-2019/2019-2020 (sunt incluse si cazurile speciale de absenteism)

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%

36

20162017
20172018
20182019
20192020
20202021

51681

26406

25275

535

96,60

47,24

48,90%

+0,71%

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%

23169

27887

541

94,37

51,55

54,62

+16,32

51056






OBS.
In anul scolar 2019 – 2021 datorita conditiilor impuse de pandemie, monitorizarea absentelor
s-a facut pana in luna martie inclusiv
In anul scolar la care face referire raportul, monitorizarea absentelor s-a facut inclusiv in luna
iulie 2021.
Ȋn luna iunie 2021 au fost raportate 28 de cazuri speciale absenteism (1 elev-liceu zi, 5 eleviliceu seral şi 22 elevi-şcoala profesională).

3.1.4. Prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul
școlar responsabil comisie, prof. Osvath Boros Peter
Consideraţii privind aplicarea Regulamentului comisiei la nivelul şcolii
Sunt îndeplinite obiectivele incluse în Regulamentul de ordine interioară și Planul operativ privind siguranța
în unitate.
Consideraţii privind aspectul preventiv al activităţii comisiei
Comisia desfășoară activități de informare, prevenire și combatere a violenței.

Tabel centralizator pentru anul şcolar 2020-2021
Nr.
crt.

1.
2.

Nume şi
prenume
elev
sancţionat
de către
comisie
Kiss Tibi
Istvan
Scarlat
DamianMarian

Clasa

Categorie act
de violenţă
(conform
anexei)

11K

Comportament
neadecvat
Comportament
neadecvat

10H

Tipul de
violenţă
(conform
anexei)

Data întrunirii
comisiei

Sem I / Sem II
(se va preciza
semestrul)

19.10.2020.

I.

10/05/2021

II

Sancţiunea
propusă

Observație
individuală
Observatie
individuala

Situaţie comparativă faţă de semestrul I al anului şcolar anterior
Activităţi

2019-2020
sem. I
8
35
28
7
0
35

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
Total elevi adusi in fata comisiei



2020-2021
sem. I
1
1
1
0
0
1

Situaţie comparativă faţă de semestrul II al anului şcolar anterior
Activităţi

2019-2020
sem. II
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2020-2021
sem. II

Observaţii

4p.
8p.

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



3
11
9
2
0
11

1
1
1
0
0
1

Situaţie comparativă (centralizatoare) faţă de anul şcolar anterior
Activităţi

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

2019-2020

2020-2021

11
46
37
9
0

2
2
2
0
0

3.1.5 Situații speciale (abandon, exmatriculări)
Elevi exmatriculaţi ȋn anul şcolar 2020-2021:
1. Cîmpean Ionel-Alex – clasa a XI-a A , exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din
12.01.2021
2. Kadar Erwin - clasa P I Ap- exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 11.02.2021
3. Solyom Gellert - clasa a XIII-a M, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din
12.05.2021
4. Jakab Zalan-Csongor - clasa a XII-a M, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din
12.05.2021
5. Kovacs-Pali Alex-Tamas - clasa a XII-a M, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral
din 12.05.2021
6. Bălaş Dragoş-Mihai - clasa a XI-a B, exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din
12.05.2021
7. Merca Dan - clasa P I Ap- exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din 06.07.2021
8. Torok Istvan – clasa a XII –a M exmatriculat conform aprobării Consiliului profesoral din
15.07.2021
Listă nominală elevi retraşi ȋn anul şcolar 2020-2021:

1. Vlase Marian-cls a XI –a H retras conform aprobării cererii nr. 2063 / 22.09.2020 (plecat
cu familia în străinătate)
2. Godiac Ionuţ-cls a X-a G, retras conform aprobării cererii nr. 2306 / 09.10.2020 (plecat
cu familia în străinătate)
3. Buduşan Alexandrina–P 1A retras conform aprobării cererii nr. 2336 / 14.10.2020
4. Moț Petre-Iulian-clasa P I ap, retras conform aprobării cererii nr. 109 / 26.01.2021
5. Cîmpean Adrian-clasa P I ap, retras conform aprobării cererii nr. 111 / 26.01.2021
6. Filip Ovidiu-clasa P I ap, retras conform aprobării cererii nr. 110 / 26.01.2021
7. Gligor Adela-clasa P I Ap- retras retras conform aprobării cererii nr. 491 / 11.02.2021
8. Szekely David-clas a XI-a M, retras conform aprobării cererii nr. 938 / 31.03.2021
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3.2 Managementul performanței
Rezultate ale elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare
Nr.
crt.
1.

Concursul
„Mesajul meu antidrog”

2.

„Mesajul meu antidrog”

3.

„Mesajul meu antidrog”

Faza/Etapa/
Secțiunea
Județeană
Grafică-liceu
Județeană
Grafică-liceu
Județeană
Eseu literar-liceu

Numele elevilor
câștigători
Chiorean
Maria-Sorina
Mureșan
Bogdan Mihai
Mureșan
BogdanMihai

Clasa
10B

Premiul/
Locul
Participare

Profesor
coordonator
Popa Mihaela

10B

Participare

Popa Mihaela

10B

Participare

Popa Mihaela

3.3 Managementul carierei
3.3.1 Formarea continuă a personalului didactic – raport întocmit de RFC, prof. Hudrea Floare şi prof. Ancău Dorina
Activităṭi ale comisiei / responsabilului cu formarea continua:

Nr.
crt.

Activităţi / acţiuni realizate

Semestrul I
Prelucrarea Metodologiei de
perfecţionare prin grade didactice
Informări cu privire la programul
de perfecţionare periodică la 5 ani
şi înscrierea cadrelor didactice la
cursuri

Data/Perioada

Activităţi / acţiuni propuse şi
nerealizate

septembrieoctombrie 2020

octombrie 2020
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Dificultăţi întâmpinate

Sugestii, propuneri
legate de activitatea
comisiei

Afişarea informaţiilor la Panoul
formare continuă

octombrie 2020

Evidenţa cadrelor didactice care
au participat la cursuri de
perfecţionare şi care sunt înscrişi
la grade didactice
Actiuni in scopul urmaririi
impactului produs de programele
de formare
Întocmirea
rapoartelor
activitate ale comisiei

decembrie 2020

decembrie 2020

de

Informări cu privire la Ghidul de
înscriere online la programele de
formare din Oferta de formare a
Casei Corpului Didactic pentru
anul şcolar 2020 – 2021
Realizarea unui accord de
parteneriat între CTTT şi CCD
Participarea la activitatea
metodică “Managementul
formării continue cu responsabilii
cu dezvoltarea profesională” din
zona Cluj Napoca,organizată de
CCD
Membru al comisiei de
echivalare în credite transferabile
a formelor de organizare a
formării continue

ianuarie 2020

septembrie
-octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

ianuarie 2020
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Semestrul al II-lea
Informarea cadrelor didactice în
legătură cu oferta de cursuri de
formare în predarea/evaluarea
online

februarie – iunie
2021

Asigurarea
unei
comunicări
permanente şi eficiente cu CCD
Cluj

februarie – iunie
2021

Asigurarea
unei
comunicări
corecte şi eficiente cu toate
cadrele didactice în vederea
respectării
termenelor
de
înscriere, desfăşurare a gradelor
didactice

februarie – iunie
2021

Asigurarea
unei
comunicări
eficiente între membrii comisiei
de formare

februarie – iunie
2021

Întocmirea raportului anual al
formării cadrelor didactice

iulie 2021

Cursuri de formare ale cadrelor didactice:
Nr.
Crt.

Nume şi
prenume
cadru didactic

Numele cursului/
programului de
formare

Tipul
perfecţionării,
specializării,
activităţii
susţinute

Organizator

Perioada

Seria si
numarul
certificatulu
i

Federaţia
Sindicatelor Libere
Din Învăţământ

30.0916.11.2020

Nr.
748/PO53_2
504/10.12.20

Nr.credite
profesionale
transferabil
e

Nr.
ore

16

64

Nota
obţinută/
Calificati
v

Observaţii

Semestrul I
1.

Țîrc Ștefania
„Profesor în online”

Program de
formare

41

-

-

continuă
2.

Tesa Laura
„Profesor în online”

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

20

Plaian Liana

|Botar Katalin

Androne
Brigitta
Popa Mihaela

Popa Mihaela

Popa Mihaela

Fenechiu Eva

Webinar
tematic”Instruire
eficientă în
mecanică
Webinar
tematic”Instruire
eficientă în
mecanică
Webinar
tematic”Instruire
eficientă în
mecanică
Tehnici inovative în
educație

Program de
formare
continua

Federatia
Sindicatelor Libere
din invatamant,

S.C.
FESTO
S.R.L.
BUCU
Perfecționare S.C.
Festo
S.R.L.
Bucuresti

Program de
formare
continua

ARCI

Webinar Adservio
„Aplicații online
pentru lecțiile de
dirigenție”,
Exemple de bune
practici in evaluare la
chimie”,
„Cum facem
#EducațieAltfel în
Online”,
ÎNVAȚĂ să predai

10.0916.10.2020,
seria IA, grupa
FSLI/25/PO/2
020.

Nr.
598/PO25_6
23/29.10.202
0

08.12.2020

40/17.01.202
1

04.02 –
18. 03
2019

Seria AD
Nr. 001058

16

64

-

8

12

50

-

2

-

4

-

3

August 2020
Adev nr.
507/67
din
06.10.2020
Adev. nr.
591/1/19.11.
2020

Formare

CCD ȘI ISJ

06.10.2020

Formare

CCD ȘI ISJ

19.11.2021

Formare

Relmagine
Education

22.10.2020

Certificat

Ianuarie

EDU 2020

curs in format

Centru De
42

12

10.

11.

12.

13.

14.

15.

asincron

elearning

Februarie
2021

1107/05.02.2
021

Creează și planifică
lecții interactive

curs in format
elearning

Ianuarie
Februarie
2021

EDU 2020
1107/05.02.2
021

13

Evalueaza elevii
eficient

curs in format
elearning

Ianuarie
Februarie
2021

EDU 2020
1166/05.02.2
021

12

curs in format
elearning

Scsellification.Org,
4education

Decembrie
2020

EXCL
3973/4.12.20
20

3 ore

curs in format
elearning

Scsellification.Org,
4education

NOIEMBRIE
20202

curs in format
elearning

Scsellification.Org,
4education

NOIEMBRIE
20202

curs in format
elearning

Scsellification.Org,
4education

OCTOMBRIE
2020

curs in format
elearning

Scsellification.Org,
4education

Decembrie ianuarie2021

VAC
480/11.1.202
1

18
0RE

IAN 2021

CPDWJ2701
2021119

4H

IAN 2021

CPDWJ2701
2021119

120H

Fenechiu Eva

Fenechiu Eva

Fenechiu Eva

Fenechiu Eva

Fenechiu Eva

Fenechiu Eva

16.

Fenechiu Eva

17.

Fenechiu Eva

Excelență în cariera de
dascăl
Cum să folosești table
interactive
Secretele Google meet
Creează ți fișe de fișe
de lucru digitale
Captiveaza-ti elevii in
Online mai nceva ca in
clasa !
The Art Of Accurate
Paraphrasing A Step
By Step Process

18.

Educatie Digitala
Edumagic
Solutions
Centru De
Educatie Digitala
Edumagic
Solutions
Centru De
Educatie Digitala
Edumagic
Solutions

Fenechiu Eva

Advancing Learners’
Intercultural
Understanding

Us Embassy
Chisinau & Ion
Creanga State
Pedagogical
Univeristy
Chisinaun
Us Embassy
Chisinau & Ion
Creanga State
Pedagogical
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CCSOL
339/24.11.20
20
SGM
44/29.11.202
0
CCFLU
349/30.10.20
20

3 ore

3 ore

3ore

Univeristy
Chisinaun
19.

20.

21.

Beldean Diana

Hoaghia
Aanamaria
Ancău Dorina

Profesor in Online

Program De
Formare

Digital Nation

Oct 2020

-

16

64

„Profesor in Online“

Dobandirea De
Competente
Tic/Digitale

Federatia
Sindicatelor Libere
Din Invatamant

10.09-15.102020

Nr.598/PO24
_598/29.10.2
020

16

64

Webinar: Reuniunea
online de informare şi
consiliere în domeniul
managementului
de
proiect
pentru
beneficiarii de proiecte
de parteneriat strategic
pe domeniul școlar –
proiecte de schimb
interșcolar KA229

formare

ANPCDEFP

14 octombrie
2020

Corpul de profesori
evaluatori pentru
examenele și
concursurile naționale

program de
formare pentru
constituirea
corpului de
profesori
evaluatori

CNPEE

26 februarie29 martie 2021

60

formare

ANPCDEFP

14 iunie 2021

4

formare

Comisia Europeană

4 mai 2021

2

formare

ADFABER

08 aprilie
2021

Nu am
primit
Foarte bine
certificatul
/atestatul
Promovat

4

Semestrul al II-lea
22.

23.

24.

25.

Corpodean
Simona

Ancău Dorina

Ancău Dorina

Popa Mihaela

Webinar: Reguli
financiare în
gestionarea proiectelor
de parteneriat strategic
Webinar: Educational
toolkit: Ready for the
green challenge
Webinarul introductiv
dedicat profesorilor, pe

44

adeverinţă de
participare

1

admis

nu am
primit
niciun
document
până în
momentul
de față.

26.

27.

28.

Popa Mihaela

Popa Mihaela

tema siguranței online
pentru elevi
„Eroii Internetului –
Siguranță online
pentru elevi” –
Webinar Training I, II,
III
Implementarea
MATERIALELOR DE
PREVENIRE a
consumului de
substanțe la elevii tăi

formare

ADFABER

13, 14, 15
aprilie
2021

diplome de
participare

3

formare

Asociaţia
PREVENTIS

19 mai 2021

adeverință

1

formare

CCD Mureș

19-23 aprilie
2021

formare

SC
SELLIFICATION
SRL-D

01.06.
2021

formare

CCCD Timiş

22 martie -10
mai 2021

NR 489/21
mai 2021

Proiect național
Educaţia încotro

formare

ERYK_ORYANA
TRAINING SRL
Târgovişte

07 mai 2021

Cum să utilizezi
inteligenţa emoțională
în progresul
educaţional

formare

SC
SELLIFICATION
SRL

08 mai 2021

Securitate Cibernetica

formare

UBB/Informatică

formare
Management şi
leadership în
educaţie

Popa Mihaela
„Consiliere și
orientare”

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

Popa Mihaela

Eva Fenechiu

Eva Fenechiu

Eva Fenechiu

Chiorean
Marius
Hoaghia
Anamaria
Hatfaludy
AgnetaAnamaria

„Jocuri didactice la
școală, în tabără și în
online”
Managementul
sistemic al clasei de
elevi

Webinar: Educaţie
digitală pentru
profesori
Metode europene de
progres și inovare în
educație prin

adeverință
nr.
273/18/ 19
mai 2021
adeverință
Seria LNJOC
Nr.: 393

20

3

40

fb

53/07 mai
2021

10

fb

82/08 mai
2021

6

fb

iulie 2021

9

10

EDU ALTFEL

18 iunie 2021

2

Asociația
DOMINOU ȘI
CCD Craiova

12 iulie -06
august 2021
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În curs

10

acreditare 4
ani
30 credite

120

evaluare
22 august
2021

management și
leadership performant
36.
Hatfaludy
AgnetaAnamaria

37.

Formarea
competențelor elevilor
prin utilizarea
metodelor alternative

Beldean Diana
Dosarul CEAC

38.

41.

perfecţionare

Beldean Diana
Platforma ARACIPCadrane

40.

perfecţionare

Beldean Diana
CEAC- Atribuţii

39.

Competenţe
complementare,
strategii
didactice de
predareînvăţareevaluare

Beldean Diana

Beldean Diana

Jocul didactic în şcoala
incluzivă
Webinar Eroii
Internetului –
Siguranţa online
pentru elevi –Webinar
I, II şi III

perfecţionare

workshop de
formare

Dosarul CEAC

SC VIVID
EDUCATION&CI
SCO WEBEX
MEETINGS
SC VIVID
EDUCATION&CI
SCO WEBEX
MEETINGS
SC VIVID
EDUCATION&CI
SCO WEBEX
MEETINGS
CENTRUL DE
RESURSE
EDUCAŢIONALE

În curs

18 martie 2021

Seria A, NR.
466

8

06 mai 2021

Seria A, NR.
700

8

14 mai 2021

Seria A, NR.
825

8

iunie 2021

Nr.58

16

Seria A, NR.
466

8

ADFABER

aprilie2021

perfecţionare

SC VIVID
EDUCATION&CI
SCO WEBEX
MEETINGS

18 martie 2021
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acreditare 4
ani
22 credite

19iulie - 04
august 2021

formare

42.
Beldean Diana

Asociația
DOMINOU ȘI
CCD Craiova

90

Evaluare
20 august
2021

Participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, care au avut publicaţii cu ISSN/ISBN:
Nr.
Crt.
Semestrul I
1.

2.
3.
4.

Sesiunea de comunicări,
conferinţa, simpozionul

Dezvoltarea personală a național
copilului-rezultat al unui
demers didactic creativ,
ediția a XIII-a
Simpozion
Auxiliare Interjudetean
Curriculare
National
Conferinţă
Conferinţă

Semestrul al II-lea
5.
Comunicări
6.

Conferința
națională
Învăţământul românesc în
criză

7.

Conferinţă
online:””Examenul care se
dă în fiecare zi: Cum să
treci testul dezinformării
prin educaţie media”
Simpozion național on-line
Nu pt școală, ci pentru
viață, Focșani, 2021
Conferinţa de educaţie
media - ,,Examenul care se
dă în fiecare zi: Cum să
treci testul dezinformării
prin educaţie media” (14-15

8.

9.

Nivel (local,
judeţean, naţional,
internaţional)

National
județean
naţional

Participant cu
lucrare/articol
sau
Audient

Titlul articolului/lucrării

imaginație

Autor sau
coautor

lucrare

Creativitate,
evoluție

lucrare

Using Music And Songs Autor
Through English Classes
Fenechiu Eva

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

și Autor
Țîrc Ștefania

audient
Pădurean Bianca
audient
Pădurean Bianca
audient
Pădurean Bianca
lucrare
Fenechiu Eva

naţional Centrul de
Jurnalism
Independent Unicef

audient
Hoaghia
Anamaria

național

lucrare
Teşa Laura

naţional

audient
Beldean Diana
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Metode didactice interactive în autor
predarea limbii engleze

Revista
LOC
PENTRU
SCRIS, nr 4 , ISSN, 22857907
ISSN-L 2285-7907

Transilvania văzută prin ochii
tinerilor europeni

CD ISBN: 978-973-0-34577-3

autor

mai 2021)
10.

11.

12.

13.

14.

Conferinţa ,,13-th PanEuropean Conference on
Digital
Education”
(22.04.2021)
Conferinţa ,,14-th PanEuropean Conference on
Digital
Education”
(27.05.2021)
Conferinţa ,,15-th PanEuropean Conference on
Digital Education”
(24.06.2021)

internaţional

audient
Beldean Diana

internaţional

audient
Beldean Diana

internaţional

audient
Beldean Diana

Seminarului
Didactic
Internaţional
de
Comunicări
Ştiinţifice
,,Şcoala online. De la
tradiţional la modern”
(iunie 2021)
Simpozionul Internaţional
Multidisciplinar ,,Creaţie şi
inovaţie
în
procesul
instructiv-educativ”
(30.06.2021)

internaţional

audient
Beldean Diana

internaţional

participant
cu proiect didactic
lucrare/articol
Beldean Diana

autor

Revista
Simpozionul
Internaţional Multidisciplinar
,,Creaţie şi inovaţie în procesul
instructiv-educativ”,
ISBN 978-973-0-34770-8

Alte publicaţii ale cadrelor didactice:
Autor sau coautor
Nr.
Crt.
Semestrul I
1. autor
Szekely Katalin
2. autor
Szekely Katalin

Titlul cărţii/ volumului /revistei în care a apărut publicaţia

Tipul (carte, articol, lucrare, etc.)

Revistele pentru copii: Szivárvány, Napsugár

Poezii pentru copii

Revistele literare: Helikon, Látó

Poezii
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3.
4.

5.
6.

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

autorTesa Laura
traducator
dr. Eszenyei Farkas-Gábor

broşura

autor
Nistor Adela
autor
Fenechiu Eva

articol Întâlnire virtuală de proiect
Erasmus
Soluţii pentru experienţa placută şi
relaxantă în cadrul orelor de limba Revista Profesor în Romania ISSN 2734-6943
engleză

7.

autor
Fenechiu Eva
8. autor
Fenechiu Eva
Semestrul al II-lea
9. autor
Fenechiu Eva
10. autor
Teşa Laura

11. Nistor Adela

Történelem a VIII.osztály számára – Manual de istorie pentru clasa a VIIIa
Editura CD Press
Făclia 8 februarie 2021

manual

Eficienţa cursurilor ERASMUS +

Revista Profesor in Romania ISSN 2734-6943

Un curs despre mituri , legende si
Revista Profesor in Romania ISSN 2734-6943
povestiri britanice
Ghid metodic, "Educația….încotro? "
ISBN 978-973-0025894-3
Întâlnire transnațională virtuală în cadrul unui proiect
Erasmus+/ziarul
Făclia/
https://ziarulfaclia.ro/intalniretransnationala-virtuala-in-cadrul-unui-proiect-erasmus/

lucrare

articol

Întâlnire virtuală de proiect Erasmus+, Făclia-8 februarie 2021

articol

3.3.2 Perfecționarea prin grade didactice
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nume şi prenume cadru
didactic
Tesa Laura
Botar Katalin
Androne Brigitta
Beldean Diana
Pădurean Bianca
Ganea Ioan

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

Sesiunea
2022
2023
2022-2024
2023
2021-2023

I

2024
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Susţinere lucrări pentru gradul didactic
I (data şi titlul lucrării)
“Enseigner le patrimoine en classe de FLE”

Susține lucrarea în anul 2023: ”Receptarea
textului dramatic la nivel liceal”
în curs de stabilire

3.3.4.Activitate de mentorat
Nume, prenume cadru didactic mentor
Plaian Liana
Ancău Dorina Marcela

Nr. studenţi îndrumaţi
12
12

Universitatea/Facultatea parteneră
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Universitatea
Tehnică
Cluj-Napoca/

Facultatea de Inginerie Electrică
Crețu Gabriel Mircea
Boancă Vasile

13
13

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

3.4 Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate
3.4.1 Activități educative extrașcolare și extracurriculare – coordonator proiecte şi programe
educative, şcolare şi extraşcolare, prof. Corpodean Simona-Monica (sem I) şi Hoaghia
Anamaria (sem II)
Activităţi realizate, preponderent online, pe Platforma GSuite for Education, conform planului
managerial (pe domenii de activitate):
I. Acţiuni preliminare de proiectare şi organizare:

Participarea online la şedinţele consilierilor educativi la nivel de ISJ şi la întrunirile cu metodistul
educativ (coord de programe și de proiecte educative prof. Corpodean Simona Monica).

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

Elaborarea Planului managerial de activităţi educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare şi
propunerea spre aprobarea Consiliului de Administraţie şi prezentare Plan managerial în Consiliul profesoral
(coordonator de programe și de proiecte educative prof. Corpodean Simona Monica, diriginți).

Alegerea noului Consiliu al elevilor pe şcoală (coordonator de proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare Corpodean Simona Monica și profesor Hoaghia Anamaria, profesor responsabil pentru
Consiliul școlar al elevilor). Președinte al Consiliului elevilor este Vălean Karina (clasa 10A), iar
reprezentantul CŞE în CA este elevul Stoica Ionuţ Alexandru (cls 12A).
II. Activitǎţi privind educaţia pentru însuşirea sistemului de valori ale moralei, culturii,
democraţiei şi civismului

« La journeé europénne des langues », realizare de postere (facebook școală) prof. Teșa
Laura (11A, 11B, 9A, 9B)

“Ziua Limbii Române”- prof. Pădurean Bianca în colaborare cu d-na bibliotecar
Prodan Rodica: 14-25 sept. 2020 (proiect tematic, vizionare documentar, discuții cu elevii)
 “Comemorarea Holocaustului-9 Octombrie”-proiecte ale elevilor, videoclipuri educative, mărturii
ale supravietuitorilor (9 Octombrie 2020) (cl. a 9G si a 9H, 11A, 11B) – Hoaghia Anamaria
 18 Octombrie –„ Ziua Europeană de Luptă împotriva traficului de persoane”, dezbatere, prof.
Popa Mihaela (10B)
 Proiectul European „Săptămâna Educației Globale”, cu tema „E lumea noastră! Să acționăm
împreună“,16 noiembrie 2021, dezbatere, prof. Popa Mihaela (10B) - elevii au trimis (ca și temă, prin
platforma GSuite) fotografii din zonele unde locuiesc pentru a arăta modul corect și incorect al acțiunii
omului asupra mediului;
 “1 Decembrie Ziua Națională a României” (PPT și prezentare referate elevi) prof. Popa Mihaela
(10B), prof. Hoaghia Anamaria (10A, 10B, 12A, 12B)
 „Ziua Drepturilor Omului: 10 Decembrie“- prezentări, vizionarea unor videoclipuri educative,
dezbatere (12B)-prof Hoaghia Anamaria
 „24 Ianuarie 1859 – Mica Unire” (PPT și fișe de lucru) prof. Popa Mihaela (clasa 10B), Hoaghia
Anamaria (11A, 11B, 9A, 9B)
 Ziua Educației-5 octombrie : ”Doar prin educație omul devine Om” : citate, muzică și natură prof. Pădurean Bianca în colaborare cu bibliotecar Prodan Rodica

 Comemorarea dezrobirii romilor-20 februarie, prezentare power-point, vizionare documentar
educativ, prof. Hoaghia Anamaria (9G, 9H, 10A, 10B)
 ”Vizită la Muzeu” – tur virtual la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, prof. Boancă Vasile, prof.
Hoaghia Anamaria (12B)
 “Istoria în documentare “ prezentare documentar - prof. Hoaghia Anamaria (9A, 9B, 9G și 9H)
 “Ziua limbilor Europene” - prof. Fenechiu Eva (9G, 11H, PL1)
 “Halloween “ - prof. Fenechiu Eva (10H, 10G)
 “Drepturile femeilor “ - PL1-prof. Fenechiu Eva
 „Ziua Culturii Naționale”: “Despre Mihai Eminescu”, 15 ianuarie -prof, Nistor Adela, Țîrc
Ștefania, Pădurean Bianca, Adina Aurori, Fenechiu Eva (12B,12A 10K, 9H, 10B, 9G, 12A, 10B,
10H, 11G, PL1)
 Ziua Culturii Naţionale- “Pictorul Nicolae Grigorescu”, prof. Popa Mihaela (10B)
 Ziua Constantin Brâncuşi-19 februarie, vizionare documentar educativ, dezbatere despre
importanţa operelor artistice ale sculptorului în contextul zilei culturii naţionale, prof. Hoaghia
Anamaria (10 A, 10B, 11A, 11B)
 Confecţionare de mărtişoare, activiate practică, prof. Beldean Diana (9G, 9A, 9B, 10A, 10B,
11A, 11B)
 Confecţionare de felicitări cu ocazia zilei internaţionale a femeii, activitate practică, prof.
Beldean Diana (9G, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B)
 “8 Martie – Ziua Internațională a femeii”- activitate din proiectul „Punți spre prietenie”, prof.
Popa Mihaela (10B)
 Ziua Internaţională a femeii-dezbatere, discuţii libere, vizionare videoclip, prof. Hoaghia
Anamaria (10 A, 10B)
 “La journée international de la femme-8 mars”, prof. Teşa Laura (12 A, 12B)
 La francophonie en chiffres, La littérature francophone-20 martie-informarea elevilor asupra
culturii şi literaturii franceze, prof. Teşa Laura (12 A, 12 B, 11A)
 Ziua Internațională a Poeziei-21 Martie-recitare de versuri din poeți aleși din toate epocile
literaturii, elevii au postat pe platformă filmulețe cu ei recitând, prof. Pădurean Bianca (9B)
 Ziua Mondială a Teatrului-27 Martie-vizionare on-line piesa ”Oscar și tanti Roz”, prof. Pădurean
Bianca (9 B)
 „9 Mai – Ziua Europei”- activitate din proiectul „Punți spre prietenie”, prof. Popa Mihaela (10B)
 „9 Mai – Ziua Europei”- dezbatere, vizionare videoclipuri educative, prof. Hoaghia Anamaria
(9A, 9B, 9G, 9H, 10A, 10B, 11A, 11B)
 „Agora Intergeneraţională“-Proiect cu BCJOG, mai 2021, în colaborare cu Biblioteca școlii (dna
Prodan Rodica), prof. Pădurean Bianca, prof. Hoaghia Anamaria (9A, 9B)
 Vizită la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga“, activitate în memoriam Mihai Eminescu,15
iunie 2021, prof. Hatfaludy Agneta (9B)
 “Să ne cunoaştem şcoala”, 11 iunie 2021, prof. Hatfaludy Agneta (11M)
III. Activităţi de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar
 „World Largest Lesson - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”, 20 noiembrie 2020,
prof. Beldean Diana (10B)
 “Consecinţe ale absenteismului în procesul de învăţare”, prof. Boancă Vasile (12B)
 “Drepturile copiilor”, 20 noiembrie 2020, prof. Fenechiu Eva (9H)
 “Consecințele fumatului”, consilier școlar Edveș Daniela ( 9A, 9B, 10A, 10B)
 “Antrenat de majorat”- campanie privind consecinţele dependenţei de jocuri de noroc şi atelier
online împreună cu psihologul Cristian Andrei, 10 martie 2021, prof. Simona
Corpodean,Ţîrc
Ştefania, Nistor Adela, Ganea Ioan, Hoaghia Anamaria (11A, 11B, 12A, 12B)
 Participare la Campania „Creștem o generație fără frică” organizată de Echipa Ora de Net –
prof. Beldean Diana
 „Eroii internetului – Distribuie cu prudență”, 14.06.2021, prof. Popa Mihaela (10 B)
 „Eroii internetului – E cool să fii amabil” – activitate pentru combaterea fenomenului de
cyberbullying, 28.06.2021, prof. Popa Mihaela (10B)
 „Pericolul drogurilor”- activitate din campania ISJ Cluj, 17.05.2021, prof. Popa Mihaela (10B)
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 „Dependența – un pericol pentru adolescenți”- activitate din campania ISJ Cluj, 24.05.2021, prof.
Popa Mihaela (10B)
 ,,Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă” - în colaborare cu Asociaţia HoltIs şi UNICEF
România, prof. Beldean Diana (9G)

IV. Activităţi privind educaţia pentru sănătate

“Epidemii de-a lungul istoriei“- prezentări, vizionare de videoclipuri, colaje, prof. Hoaghia
Anamaria, septembrie 2020 (12A, 12B, 10A, 10B)

Proiectul European „Săptămâna Educației Globale” cu tema „E lumea noastră! Să
acționăm împreună!” prof. Popa Mihaela, prof. Aurori Adina, (10B, 9G)

Realizare poster în cadrul Worlds largest Lesson and supporting the Global Goals for
Sustainable Development, organizată de UNICEF, împreună cu prof. Țîrc Ștefania (12A)
V. Activităţi privind educaţia pentru mediu
 “Tradiții și ecologie” – activitate din proiectul internațional „Eco-școala”, decembrie 2020, prof.
Popa Mihaela (clasa 10B)
 „22 Martie - Ziua Mondială a apei”, prof. Popa Mihaela (9A, 9B, 9G, 9H, 9K, 10A, 10B, 10G,
10H, 10K, 11A, 11B, 12A, 12B)
 „22 Aprilie – Ziua Planetei Pământ”- activitate din proiectul internațional „Ecoșcoala”, prof. Popa
Mihaela (9A, 9B, 9G, 9H, 9K, 10A, 10B, 10G, 10H, 10K, 11A, 11B, 12A, 12B)
 „10 Mai – Ziua Internațională a păsărilor și arborilor” – activitate din proiectului internațional
„Ecoșcoala”, prof.Popa Mihaela (9B,10B)
 „5 Iunie – Ziua Mediului”-activitate din proiectul internațional „Ecoșcoala”: -pregătirea straturilor
de flori din curtea școlii, plantarea de flori din mai multe specii, urmărirea dezvoltării florilor, până la
finalul școlii (16.07.2021), prof. Popa Mihaela (10B).
VI. Activităţi privind orientarea şcolară şi profesională

„Azi elev, mâine student” – activitate OSP, 26.03.2021 si 30.03.2021, prof. Popa Mihaela (12 A,
12B)
 „Chemgeneration_Experimente” – activitate OSP, elevii claselor 10B și 11A au participat la
experimentele realizate de către cadrele didactice de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și au
participat la discuțiile referitoare la aceste experimente (activitate prin ZOOM), 23.04.2021 şi 14.05.2021
prof. Popa Mihaela (10 B, 11A)
 Prezentarea ofertei de școlarizare a Facultății de Inginerie a Instalațiilor- activitate OSP, prof. Ţîrc
Ştefania, prof. Hoaghia Anamaria (12 A, 12B)
 „Alege cariera!“ - Prezentarea ofertei de şcolarizare a Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii
(USAMV) -activitate OSP, prof. Ţîrc Ştefania, prof. Hoaghia Anamaria (12A,12B)
 Proiectul Start Major, ediția a II-a, desfășurat de Unicredit Bank și Asociația The Social Incubatoractivitate de educaţie anteprenorială şi orientare în carieră online - au participat elevii din clasele 9G, 10B, 12
A şi 12B, aprilie-iunie 2021, prof. Aurori Adina, Popa Mihaela, Ţîrc Ştefania, Hoaghia Anamaria.
 Cine sunt eu?/ Emblema care mă reprezintă!, prof. Husău Dana (11H)
 Linia vieții – exercițiu de autocunoaștere, prof. Husău Dana (11H)
 Îmi aleg singur tehnica de învățare! prof. Husău Dana (11H)
 Completează lista meseriilor! prof. Husău Dana (11H)
 Îmi cunosc aptitudinile! prof. Husău Dana (11H)
VII. Activitățile pentru prevenirea și diminuarea fenomenelor de bullying și cyberbullying

STOP BULLYING: Poveste „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, consilier
școlar Edveș Daniela (9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B)

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

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

Fotografia mea... dezbatere, prof. Husău Dana

„Eroii internetului – E cool să fii amabil” – activitate pentru combaterea fenomenului de
cyberbullying, 28.06.2021, prof. Popa Mihaela (10B)
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Monitorizarea activităţilor educative din şcoală (enumerare instrumente tip/modalităţi utilizate):





Activitățile educative din școală au fost monitorizate prin: fișă de activitate; tabel de prezență a elevilor;
fotografii;
Documentele au fost completate de coordonatorul activităților. Activitățile educative, desfăşurate în anul
şcolar 2020-2021, preponderent online, pe platforma Gsuite au fost monitorizate prin completarea de
către coordonator a unei fișe de activitate online, sub forma google docs, fișă care cuprinde mai multe
rubrici
specifice
şi
care
poate
fi
regăsită
la
următorul
link :https://docs.google.com/forms/d/1FXds5y72ta_m3y17xi0vdC0xbFoP7SzPvr9x_ipXyVU/edit?v
c=0&c=0&w=1&flr=0
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.

Colaborarea cu parteneri educaţionali
Pentru activitățile educative au existat colaborări cu:

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

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

Asociația Caritas - CaritasEparhial – prevenire, consiliere antidrog;

Asociaţia Observatorul Român de Sănătate – facilitarea comunicării dintre școală și părinți,
precum și pentru scăderea absenteismului;

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

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

IGPR, ISJ Cluj - Plan comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și
personalului didactic și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

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

Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca;

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Cluj-Napoca;

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca;

Asociaţia “The Social Incubator”, Bucureşti;

Liceul “Simion Mehedinţi”, Vidra, Vrancea

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

Activităţi ale Consiliului Şcolar al Elevilor:
În acest an şcolar, 2020-2021, activitatea Consilului Şcolar al Elevilor s-a desfăşurat în mediul online, pe
platforma G-suite existând un curs dedicat activităţilor acestuia. Preşedintele ales în acest an a fost Vălean
Karina din clasa a 10-a B, care a reuşit să coordoneze eficient şedinţele de consiliu şi activitaţile specifice,
precum:
 Participare online la noaptea cercetatorilor, o activitate ştiintifica, unde elevii au luat parte la diferite
ateliere online despre IT, robotica, astronomie, experimente ştiinţifice (fizica, chimie) etc
 Participări la Adunările Judeţene ale Consilului Elevilor (online)
 Şedinţe de Consiliu, online, pe diferite teme (ghidul elevului reprezentant, reguli de funcţionare a
Consilului Elevilor, regulamentul intern, promovarea ofertei educaţionale a CTTT, ziua naţională a
României etc.)
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Proiecte educaţionale:
Nr.
crt.

1.

Titlu proiect /
Coordonator/Parteneri
Tipul proiectului
(CTTT/alte instituţii)
(local, judeţean,
etc.)
“Punţi
spre Şcoala Gimnazială – Centru de
prietenie”/proiect
Resurse şi Documentare privind
local
Educaţia
Inclusivă/Integrată/CTTT

2.

“Ecoşcoala”/proiect
internaţional

Fundaţia de Educaţie pentru
Mediul Inconjurător
(FEE)/CTTT

3.

Proiect
de
prevenire
și
consiliere
antidrog/proiect
local
Proiectul European
„Săptămâna
Educației Globale”,
cu tema „E lumea
noastră!
Să
acționăm
împreună!“/proiect
internaţional

CaritasEparhial
Cluj/CTTT

4.

Scopul proiectului

Profesor
coordonator/responsa
bil realizare activităţi

Stabilirea relațiilor de Prof. Popa Mihaela
prietenie și respect
reciproc între copii de
vârste apropiate și medii
diferite

Educarea elevilor cu Prof. Popa Mihaela
privire la protejarea
mediul înconjurător şi a
importanţei
biodiversităţii
Greco-Catolic Prevenirea consumului
Consilierul
de droguri în rândul
şcolar/diriginţi
adolescenţilor/consiliere
antidrog

Programul Internaţional “Global
Education Week”/CTTT

Protejarea mediului
înconjurător/importanţa
educaţiei pentru salvarea
plantei/schimbarea
climatică

Muzică Lectura în pandemie

Prof. Popa Mihaela

5.

de
Cerc de lectură CTTT/Colegiul
“Sigismund Toduţă”
“Bucuria de a citi”

6.

“Mirajul cunoaşterii Şcoala
Gimnazială
“Ion Cerc de lectură
prin
farmecul Creangă”, Liceul Tehnologic
lecturii”
“Alexandru Borza”/CTTT

D-na bibliotecar
Prodan Rodica

7.

Agora
Biblioteca Judeţeană “Octavian
Intergeneraţională/pr Goga
oiect internaţional

D-na bibliotecar
Prodan Rodica

Schimb de experienţă
între seniori şi
liceeni/ateliere online

D-na bibliotecar
Prodan Rodica

Dificultăţi întâmpinate: În acest an şcolar, dificultăţile întâmpinate au fost legate de organizarea şi
monitorizarea activităţilor desfăşurate în mediul online, în special datorită problemelor de natură tehnică
(conexiune slabă a internetului, pierderi de semnal, etc)
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3.4.2. Parteneriate pentru dezvoltare instituțională și pentru formare profesională
Tabel cu parteneriate educaţionale pentru anul şcolar 2020-2021
Nr.
crt.

1.

2.

Denumire
proiect/
activitate
Implementare
programe Junior
Achievement
Asociația Caritas

3.

Conventie
colaborare

4.

“Punţi
prietenie”

5.

6.

Organizator
/Coordonator
JA România

Caritas
Eparhial
Greco-Catolic Cluj

de Consiliul
Cluj.
Generală de
Socială și
copilului

Județean
Direcția
Asistență
Protecția

Partener

Colegiul Tehnic
de
Transporturi
„Transilvania”
Colegiul Tehnic
de
Transporturi
„Transilvania”
Colegiul Tehnic
de
Transporturi
„Transilvania”

Scopul
parteneriatului

Acord de
parteneriat/
protocol de
colaborare
Acord de parteneriat

Nr. de
înregistrare

Implementarea
programelor Junior
Achievement
Proiect de prvenire și Protocol de colaborare
consiliere antidrog
Furnizarea de servicii Convenție
în domeniul educației colaborare
formale

Colegiul Tehnic Stabilirea relațiilor
de
Transporturi de prietenie și respect
„Transilvania”
reciproc între copii
de vârste apropiate și
medii diferite
Colegiul Tehnic Colaborarea
în
de
Transporturi realizarea stagiilor de
„Transilvania”
practică pedagogică
de către studenți
Școlar Colegiul Tehnic Sprijin de specialitate
Cluj, de
Transporturi în domeniul apărării
„Transilvania”

Cod acord
00020629

CJ14-

2164/30.09.2020

de 2234/01.10.2020

spre Şcoala Gimnazială –
Centru de Resurse şi
Documentare privind
Educaţia
Înclusivă/Integrată
Stagii de practică Universitatea Tehnică
pentru studenți
din Cluj-Napoca

Protocol
pentru 2740/27.11.2020
parteneriat educațional

Plan local comun Inspectoratul
de acţiune pentru Județean
creşterea gradului I.G.P.R.
de siguranţă a
elevilor
şi
personalului
didactic

Plan local comun de 2633/13.11.2020
acțiune

Contract-cadru
colaborare

de 2568/05.11.2020

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Activități
formare
profesională

de Liceul Tehnic „I.C. Colegiul Tehnic Colaborarea
Brătianu”, Satu Mare
de
Transporturi interinstituțională
„Transilvania”
pentru derularea unor
activități de formare
profesională care să
contribuie
la
dezvoltarea personală
a
absolvenților
implicați
Protocol
de Inspectoratul Școlar Colegiul Tehnic Reducerea
olaborare
Județean Cluj
de
Transporturi absenteismului
și
Asociația
„Transilvania”
abandonului școlar
Observatorul Român
de Sănătate
Cerc de lectură Colegiul Tehnic de Colegiul
de Lectura în pandemie
“Bucuria de a citi” Transporturi
Muzică
“Sigismund
Toduţă”
“Mirajul
Colegiul Tehnic de Şcoala
Cerc de lectură
cunoaşterii
prin Transporturi
Gimnazială “Ion
farmecul lecturii”
Creangă”, Liceul
Tehnologic
“Alexandru
Borza”
“Start
Major- Asociaţia “The Social Colegiul Tehnic Ateliere
online
program
de Incubator”
de
Transporturi privind
temele:
educaţie financiară
”Transilvania”
educaţie financiară,
şi de carieră”
angajabilitate
şi
antreprenoriat
Simpozion
Liceul
“Simion Colegiul Tehnic Stimularea
şi
Internaţional
Mehedinţi”
Vidra, de
Transporturi valorificarea
“Biodiversitate şi Vrancea
“Transilvania”
interesului cadrelor
Ecoturism”
didactice
pentru
dezvoltarea personală
şi profesională
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Protocol de colaborare

461/14.02.2020

Protocol de colaborare

1733/08.09.2020

Proiect de parteneriat

2639 /16.11.2021

Proiect de parteneriat

2638/16.11.2021

Acord de parteneriat

1007/08.04.2021

Acord de parteneriat

1038/14.04.2021

Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici
An şcolar 2020-2021
Învățământ PROFESIONAL
DENUMIRE
AGENT
ECONOMIC

ADRESA AGENT
ECONOMIC

PERSOANA
DE CONTACT

1

S.C.AUTOWORLD
S.R.L

CLUJ-NAPOCA
str.CALEA
FLORESTI nr.145

OPREA
ALEXANDRU

2

S.C.COMPEXIT
TRADING S.R.L.

CLUJ-NAPOCA
CALEA TURZII
nr.223

3

S.C.RMB.INTER
AUTO S.R.L

CLUJ-NAPOCA
str. CALEA
TURZII nr.172

4

S.C.PROFI S.R.L.

CLUJ-NAPOCA
str.CALEA TURZII
nr.180

5

S.C.ELITE COLOUR
S.R.L

BACIU str.VIILOR
nr.8

NR.
CRT

NR.
INREGISTRARE

DURATA

NUMAR
DE
ELEVI

1255/23.05.2019

3ANI
SCOLARI

X K-4-mecanic auto
XI K-2-mecanic auto
-1-tinichigiu vop.auto
IX K-4-mecanic auto

2675/01.10.2019

3ANI
SCOLARI

X K-4-mecanic auto
XI-K-6-mecanic auto
-2-tinichigiu vop.auto

2776/14.10.2019

3ANI
SCOLARI

X K-3-mecanic auto

TANTAU IOAN

2776/14.10.2019

3ANI
SCOLARI

X K-2-mecanic auto

GAZNER
ROBERT

1254/23.05.2019

3ANI
SCOLARI

XI K-1-tinichigiu vop.auto

SORIN NISTE

IONUT
BOGDAN IOAN

57

6

S.C. RMB.INTER
AUTO S.R.L(FORD)

7

C.T.P.SA

8

S.C. AUTOBORDEA
S.R.L.

9

S.C.TODICOMAR
S.R.L

10

SC AUTO CSI SRL

SINICOARA
str.CLUJULUI
nr.15
CLUJ-NAPOCA
str.B-dul 21
Decembrie 1989
nr.128-130

DAN BORHA

2776/14.10.2019

3ANI
SCOLARI

X K-2-mecanic auto
XI K-2-mecanic auto
-2-tinichigiu vop.auto

Dir.general
LIVIU NEAG

10240/28.11.2019

3 ANI
SCOLARI

IX K-10-mecanic auto

LUNA DE SUS
nr.292

BORDEA
FLORIN

1848/15.09.2020

3 ANI
SCOLARI

X K-1-mecanic auto

CLUJ-NAPOCA
str.TRAIAN nr.96
CLUJ NAPOCA
str. L.REBREANU
nr.2

GIURGIU
ADRIANA

12/23.09.2020

3 ANI
SCOLARI

X K-1-mecanic auto

DAVID VASILE

320/22.10.2020

3 ANI
SCOLARI

XI K-2-mecanic auto
-1-tinichigiu vop.auto

Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici
An şcolar 2020-2021
Învățământ dual
NR.
CR
T

DENUMIRE
AGENT ECONOMIC

ADRESA AGENT
ECONOMIC

PERSOANA
DE CONTACT

NR.
INREGISTRARE

DURATA

NUMAR
DE
ELEVI

1.

SC PRELMET SRL

CLUJ NAPOCA,
Primăverii, nr.
2/361

VEREȘEZAN
EMIL

14/09.01.2018

3 ANI
SCOLARI

XI H -2 operator la mașini cu
comandă numerică

2.

S.C. MATEX SRL

CLUJ NAPOCA ,
str. P-ța 1 Mai, nr.
415

SAVU VIRGIL

14/09.01.2018

3 ANI

3.

S.C. BRIZARD
ROMÂNIA SRL

CLUJ NAPOCA,
str. Vrancea, nr. 24

RUS DANIEL

14/09.01.2018

3 ANI
SCOLARI

4.

S.C. ULMA

Com. APAHIDA,

LAURA

14/09.01.2018

3 ANI
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XI H -3 operator la mașini cu
comandă numerică
IX H-4 operator la masini cu
comanda numerica
XI H -4 operator la mașini cu
comandă numerică
IX H-4 operator la masini cu
comanda numerica

PACKAGING SRL

str.Constructorilor,
nr. 24

SĂPLĂCAN

SCOLARI

X G -3 operator la mașini cu
comandă numerică
IX H-2 operator la masini cu
comanda numerica
-1 tinichigiu vopsitor
auto
X G -2 operator la mașini cu
comandă numerică
IX H-2 operatori la masini cu
comanda numerica

S.C. BG CNC PRO
SRL

CLUJ-NAPOCA,
str.b-dul Muncii,
nr. 12

TRIPON
MARIA

S.C. NAPOMAR SRL

CLUJ NAPOCA,
str.b-dul Muncii,
nr. 14

CÂNDEA
CĂLIN

7.

S.C. AUTO CSI SRL

CLUJ NAPOCA,
STR. CAMPINA,
NR.51-53

DAVID VASILE

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

8.

S.C. MIPA SRL

CLUJ NAPOCA
, str. Traian Vuia,
nr.91

PIPAȘ
ALEXANDRU

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

9.

S.C. PROFI AUTO
SRL

CLUJ-NAPOCA
CALEA TURZII
176-178

TANTAU IOAN

10.

SC AUTO DIAS
SERVICE SRL

CLUJ NAPOCA,
str. Calea Turzii,
nr.195

CÎMPEAN
ȘTEFAN

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

X G -3 mecanic auto
IX G -2 mecanic auto

11.

SC RIRIANA SERV.
SRL

com. TURENI, sat
MICEȘTI, nr.237

CHICINAȘ
OVIDIU

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

X G -1 mecanic auto
X H -1 tinichigiu vopsitor
auto

12.

S.C. AMIROS S.R.L

Loc.APAHIDA

COC ALIN

5.

6.

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

24/11.01.2019

3 ANI
SCOLARI

3 ANI
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X G -6 operator la mașini cu
comandă numerică
IX H-2 operatori la masini cu
comanda numerica
X G – 2 mecanic auto
X H – 2 tinichigiu vopsitor
auto
XI H -1 tinichigiu vopsitor
auto
X G -3 mecanic auto
X H -3 tinichigiu vopsitor
auto
X G -2 mecanic auto
X H -2 tinichigiu vopsitor
auto
IX H -1 tinichigiu vopsitor
auto
IX G -2 mecanic auto
XI H -2 tinichigiu auto

13.

S.C. R.M.B. INTER
AUTO SRL

14.

S.C.WIGSTEIN S.R.L

24/11.01.2019

SCOLARI

X G -1 mecanic auto

14/09.01.2018

3 ANI
SCOLARI

XI H -4 tinichigiu vopsitor
auto

3 ANI
SCOLARI

IX G -2 mecanic auto

CLUJ-NAPOCA
str. Calea Turzii,
nr.172
APAHIDA str.
Libertatii nr.1

IONUȚ
BOGDAN IOAN

LOC.BACIU
Str.VIILOR NR.8

GAZNER
ROBERT

14/09.01.2018

1 AN
SCOLAR

ALEXANDRU
VAIDA

2798/07.12.2018

3 ANI
SCOLARI

XI G -1 mecanic auto
IX G -2 mecanic auto

FRĂȚILĂ
NICOLAIE

2798/07.12.2018

3 ANI
SCOLARI

XI G -1 mecanic auto
IX H -2 tinichigiu vopsitor
auto

CAPĂTA
DORIN

2798/07.12.2018

3 ANI
SCOLARI

XI G -2 mecanic auto

3 ANI
SCOLARI

XI G -5 mecanic auto
XI H -3 tinichigiu vopsitor
auto
X H -5 tinichigiu vopsitor
auto

2251/30.09.2020

HANGA DAN

15.

S.C. ELITE
COLOUR SRL

16.

SC ALEX AUTO
SERVICE SRL

17.

S.C. AUTO SPORT
SYSTEM SRL

18.

S.C. VOLVO
ROMÂNIA SRL

19.

S.C. AUTOWORLD
SRL

20.

COMPANIA DE
TRANSPORT
PUBLIC CLUJ

21.

S.C.NATTI AUTO
SPORT S.A.

22.

GTV-autoconsulting
S.R.L

CLUJ-NAPOCA,
str.Maramureșului,
nr.140
CLUJ-NAPOCA
str. Popa Stănescu,
nr. 10 A
com.GILĂU, str.
Principală FN
CLUJ-NAPOCA,
str. Calea Florești,
nr.145
CLUJ-NAPOCA,
str. B-dul 21
Decembrie 1989,
nr.128-130
CLUJ-NAPOCA
str.Ghioceilor nr.3
CLUJ-NAPOCA
str.Capitan Gr.Ignat
nr.58

14/09.01.2018
24/11.01.2019

KALLO
STEFAN

XI H -3 tinichigiu vopsitor
auto
X H -3 tinichigii auto
IX H-3 tinichigiu vopsitor
auto

SIMONA
GHERAN

14/09.01.2018

3 ANI
SCOLARI

XI G – 11 mecanic auto

PASTOR
FERENCZ

2216/30.09.2020

3ANI
SCOLARI

X H -4 tinichigiu auto

MARIS
FLAVIU

2216/30.09.2020

3 ANI
SCOLARI

X H-2 tinichigiu auto
X G -1 mecanic auto
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CLUJ-NAPOCA
str.Calea Someseni
nr.34
CLUJ NAPOCA
str.Campina nr.58
Baciu
Transilvaniei 28

23.

VAD AUTO S.R.L

24.

S.C. TANIA
MOTORS S.A

25.

S.C.TWIN MOTORS

26.

AUTOROM
SERV.S.R.L

27.

S.C.STIM SERVICE
S.A

28.

S.C.AUTO FYG S.A

29.

S.C.NIKLAS S.R.L

30.

S.C.PRODAN TOUR
S.R.L

FLORESTI
str.Cetatii,Ferma
16,HALA 1
CLUJ-NAPOCA
str.Oasului nr.74
CLUJ-NAPOCA
str.Corneliu
Coposu nr.167
CLUJ-NAPOCA
str.Teleorman nr.11

DTMKIT SRL

Luna de Sus DN1

31.
32.

S.C BIFCOM S.R.L

33.

S.C.AUTOUTIL
SERV S.R.L

34.

S.C. BRIARIS S.A

35.

S.C. AUTOSEL S.R.L

Baciu Transilvaniei
446

Loc.BACIU
str.VIILOR Nr.6
CLUJ-NAPOCA
str.Traian Vuia
nr.25

VAIDA
CLAUDIU

2215/30.09.2020

BUCUR
FLORIN
VOMIR
TEODOR

2251/30.09.2020
2251/30.09.2020

3 ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI

IX H-5 tinichigiu auto
IX G -5 mecanic auto
XI H -2 tinichigiu auto
IX H -1 tinichigiu auto
IX G -2 mecanic auto
IX H -2 tinichigiu auto
IX G -2 mecanic auto
IX H -2 tinichigiu auto
IX G -2 mecanic auto
X G -1mecanic auto
XI G -1 mecanic auto

DEHELEAN
FLORIN

2251/30.09.2020

3 ANI
SCOLARI

BARA
BOGDAN

2251/30.09.2020

3 ANI
SCOLARI

IX G -2mecanic auto

MARIAN
DANIEL

2251/30.09.2020

3 ANI
SCOLARI

IX G -3 mecanic auto

OROS
NICOLAE

2251/30.09.2020

3 ANI
SCOLARI

IX G -2 mecanic auto

PRODAN
LUCIAN
FLOREA
ADRIAN
BIKALI
FERENCZ

2215/30.09.2020
2251/30.09.2020
2251/30.09.2020

JENEI BELLA

2251/30.09.2020

Loc.GILAU

LUCACEL
MIHAI

24/11.01.2029

CLUJ-NAPOCA
Calea Turzii nr.170

BAIAS DANIEL
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3ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI
3 ANI
SCOLARI

IX G -1 mecanic auto
IX H - 1 tinichigiu auto
IX G -2 mecanic auto
IX G -2 mecanic auto
X G -2 mecanic auto
IX G -2mecanic auto
X G -3 mecanic auto
XI H -2 tinichigiu auto

3.4.3. Proiecte europene – responsabil comisie pentru programe şi proiecte europene,
prof. Feştilă Rodica (sem I) şi Teşa Laura (sem II)
Activităţi / acţiuni realizate

Nr. crt.
1.

Octombrie 2020 - “Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” (Nr. 2018-1FR01-KA229-047981_3)
Articol despre activitățile din cadrul proiectului “Patrimoines : s’engager au présent pour
sauver l’avenir”, în anul școlar 2019-2020 (Teșa Laura)
http://www.monitorulcj.ro/educatie/84541-aventura-erasmus-continua-la-colegiul-tehnic-detransporturi
Realizarea evaluarii proiectului “Patrimoines : s’engager au présent pour sauver l’avenir”
pentru anul școlar precedent- teste de evaluare a cunostintelor, quizz impact (Teșa Laura),
raport evaluare (Țîrc Ștefania)
Octombrie 2020 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-contactarea ANPCDEFP pentru încheierea contractului de finanţare a proiectului,
contactarea coordonatorilor şi prezentarea reciprocă a partenerilor de proiect într-o întâlnire
online, prezentarea proiectului în Consiliul profesoral, în şedinţa cu părinţii pe clasă (2
octombrie 2020) şi în colectivul clasei a IX-a A

2.
Noiembrie 2020 - “Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” (Nr. 2018-1FR01-KA229-047981_3)
Organizarea întâlnirii transnationale on-line ”Incursion aux pays des merveilles naturelles et
culturelles de la
Transylvanie” (9-13 noiembrie) (Teșa Laura, Nistor Adela, Tîrc Ștefania, Ganea Ioan,
Hoaghia Anamaria)
-crearea unei clase virtuale pe platforma GSuite (Laura Teșa), invitarea pe platforma a
tuturor participanților la întâlnire.
Activități realizate de către profesoriNistor Adela: Ia tradițională românescă, din Transilvania și din lume
Tîrc Ștefania:Le village de Rîmetea, și Les secrets des montagnes de la Transylvanie(chutes,
caves, parc naturel).
Ganea Ioan- Parcul Natural Munții Rodnei, Mănăstirile Transilvaniei
Anamaria Hoaghia- Parcul Etnografic
Teșa Laura- a organizat următoarele activități- Prezentarea orașului Cluj-Napoca,
prezentarea școlii, prezentarea regiunii Transilvaniei, + quizz Kahoot, prezentarea bisericile
fortificate din Transilvania, prezentarea Sarmizeghetusa Regia, vizita orașului Alba-Iulia,
Verdele pădurii, castelul Bánffy, Salina Turda, Tradiția pâinii făcută în casă,
Diseminarea activităților din cadrul întâlnirii de la Cluj-Napoca prin filme scurte (Teșa
Laura):
https://view.joomag.com/my-first-publication-la-transylvanie-par-les-yeux-des-jeuneseuropeens
Alba Iulia:
https://www.youtube.com/watch?v=cJcXpoW3JY4

Le vert de la forêt
https://www.youtube.com/watch?v=3OEw6Y08glE
Le Château Bánffi
https://www.youtube.com/watch?v=95J0Lvb9tcA
Réunion de Roumaine, produit final
https://www.youtube.com/watch?v=Kgo97Etcask
Raport fianl întâlnire transnațională (Laura Teșa)
Noiembrie 2020 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-crearea unei discipline destinate proiectului pe platforma Gsuite – Google Classroom,
prezentarea proiectului la clasele a IX-a B şi a X-a A
3.
Decembrie 2020 - “Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” (Nr. 2018-1FR01-KA229-047981_3)

Prezentarea întâlnirii transnaționale de proiect în CP, pe site-ul proiectului, pagina de
Facebook și e-twinning
Publicarea articolului Întâlnire transnațională virtuală în cadrul unui proiect
Erasmus+în ziarul Făclia.ro (Teșa Laura)
https://ziarulfaclia.ro/intalnire-transnationala-virtuala-in-cadrul-unui-proiect-erasmus
Publicarea broșurii : La Transylvanie à travers les yeux des jeunes européens- suma
produselor elevilor din cadrul întâlnirii din România.
Realizarea felicitărilor on-line de Crăciun, încărcate pe site-ul proiectului
Decembrie 2020- “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
- deschiderea jurnalului digital de proiect, elaborarea itemilor pentru testul de selecţie a
elevilor implicaţi în proiect (au rămas în final 3 din cei 5 itemi propuşi de mine), aplicarea şi
evaluarea testului (2 – 15 decembrie)
4.
Ianuarie 2021 - “Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” (Nr. 2018-1-FR01KA229-047981_3)

Participare la întâlnirea transnațională organizată on-line de Lycée de l’Edit, Roussillon,
France (25-29 ianuarie 2021) (Teșa Laura, Nistor Adela)
Diseminarea întâlnirii de proiect: La réunion transnationale de Roussillon
https://www.youtube.com/watch?v=suG7WeWYjWE
Ianuarie 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-pregătirea primei întâlniri de proiect, întâlnire de lucru online (7 ianuarie) pentru organizarea
concursului de logo-uri, completarea conturilor pe eTwinning, înregistrarea elevilor,
îndrumarea elevilor în accesarea acestor conturi, prezentarea individuală a mea şi a elevilor
pe Padlet, prezentarea şcolii (text) pe pagina web a proiectului
5.
Februarie 2021 - “Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” (Nr. 2018-1-FR01KA229-047981_3)
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Prezentarea
A
șasea
întâlnire
transnațională
virtuală
Roussillon
https://www.flipsnack.com/lauratesa/a-asea-nt-lnire-transna-ional-virtual-roussillon.html
încărcată pe pagina de Facebook și etwinning a proiectului
Publicarea articolului Întâlnire virtuală de proiect Erasmus+ în ziarul Făclia.ro (Nistor
Adela)
https://ziarulfaclia.ro/intalnire-virtuala-de-proiect-erasmus
-prezentarea ultimei întâlniri de proiect în cadrul CP+ prezentare de bune practici on-line
- realizarea raportului final al proiectului: Patrimoines s’engager au présent pour sauver
l’avenir ( L. Teșa)
-raport activitati, raport evaluare proiect și raport diseminare proiect realizat de către echipa
română
https://www.flipsnack.com/lauratesa/l-valuation-du-projet-par-l-quipe-roumainexpazy2wilw.html?fbclid=IwAR3NQty6NTZvsE_EqWZvu6laARc-g9mYVGKs6j0Wr8Foa5foklYkXxy2d0
https://www.flipsnack.com/lauratesa/rapport-diss-mination2.html?fbclid=IwAR2KENfmTxIP01mZA_yUVEB0aHB9rvMGboPgbcVsYJGRfdndim9a_dGmo0
https://www.youtube.com/watch?v=IEXQV3ewkFg
Februarie 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-prezentarea concursului de logo-uri elevilor implicaţi în proiect, şedinţă de lucru (17
februarie) pentru prezentarea activităţilor următoare, discutarea rolurilor şi responsabilităţilor
pentru membrii echipei de proiect, evaluarea prezentărilor proprii şi ale celor destinate
prezentării logo-urilor, pregătirea întâlnirii în care vom selecta logo-ul proiectului, pregătirea
unui avatar pentru fiecare student pe platforma de proiect, estimarea altor variante potrivite
unei bune comunicări
-întâlnire online cu toţi partenerii, profesori şi elevi, pentru prezentarea logo-urilor (25
februarie) şi stabilirea sarcinilor pentru următoarea activitate, concursul propriu-zis de logo
(27 februarie)
-crearea şi postarea pe twinspace-ul proiectului a unei prezentări dedicate mărţişorului (28
februarie)
completarea jurnalului de proiect
6.
Martie 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
Tradiția mărțișorului (Dorina Ancău)
https://www.youtube.com/watch?v=mPQKK5fJ8Xc
-întâlnire de lucru a echipei din şcoală (2 martie) pentru stabilirea sarcinilor în realizarea
filmelor de prezentare a şcolii şi a oraşului
-întâlnire cu partenerii (24 martie) pentru alegerea strategiei de lucru la următoarea activitate
şi prezentarea filmuleţelor despre şcoală şi oraş
-crearea unui film de prezentare a şcolii şi postarea lui pe twinspace
chestionarea elevilor în vederea îmbunătăţirii activităţilor derulate în proiect, analiza
rezultatelor şi postarea lor pe twinspace (26 martie)
Prezentarea orașului și a școlii ( film si ppt de prezentare) pt proiectul Erasmus Hand in Hand
for World Heritage
https://www.youtube.com/watch?v=lQfH3zk4vAo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ub-4Z3ugkdw
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7.
Aprilie 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-întâlnire de lucru (1 aprilie) pentru distribuirea sarcinilor în realizarea fluturaşului de
prezentare a obiectivelor de patrimoniu naţional
-întâlnire de lucru (13 aprilie) pentru utilizarea aplicaţiei Canva în realizarea unor produse
-completarea forumului de discuţii de pe twinspace cu 2 teme noi: Most interesting world
heritage area (cu The world heritage area in your country that you find most interesting, The
influence of geographical position, On the map and Customs and artifacts ca idei subsumate)
şi Values and cultural heritage (The meaning of cultural heritage for me, you, us)
-realizarea unui fluturaş cu obiectivele de patrimoniu UNESCO din ţara noastră
-realizarea unei prezentări a sărbătorii pascale şi postarea ei pe twinspace (împreună cu Laura
Teşa şi Diana Beldean), postarea unor prezentări ale elevilor pe twinspace, reconstrucţia listei
de elevi participanţi în proiect pe twinspace
-realizarea a două materiale de informare a elevilor (lecţii) despre patrimoniul mondial în
română şi engleză, UNESCO, criteriile de stabilire a obiectivelor de patrimoniu cultural şi
natural şi postarea lor pe platforma de şcoală online şi twinspace
întâlnire cu partenerii pentru organizarea următoarelor activităţi (22 aprilie)
8.
Mai 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-întâlnire pe chatroom cu partenerii, profesori şi elevi (27 mai) pentru o analiză live de
impact al proiectului
-prezentarea stadiului de proiect în Consiliul profesoral
-contribuţie la realizarea unui material dedicat Zilei Europei: word cloud
-completarea jurnalului
-pregătirea noului produs sub forma unui mesaj de interes public (text şi imagini)
-elaborarea a 15 itemi pentru Quiz Show–ul din următoarea lună (toţi itemii au fost folosiţi în
concurs)
-pregătirea elevilor pentru Quiz Show
-pregătirea şi distribuirea testelor de evaluare a stadiului de proiect către elevi, profesori şi
părinţi, analiza rezultatelor şi postarea ei pe twinspace
completarea jurnalului de proiect
Film
publicitar
despre
patrimoiniul
https://www.youtube.com/watch?v=HtNoniAXnq0

mondial

(Ancău,

Ciobanu).

https://www.youtube.com/watch?v=A4Ls6gWJ9v0
Scriere aplicație pentru două proicte europene ( Elena Giurgiu, Ioan Ganea, Laura Teșa)
1. Artificial Intelligrnce Technique in the developement of digital content in vocational
education
2. Developing Innovative, Modern and Hands-on Digital Teaching Materials with a focus on
Robotics, Cloud and IoT for Vet
9.
Iunie 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
-participarea la Quiz Show cu 12 elevi (7 iunie)
-finalizarea jurnalului de proiect şi transpunerea lui sub forma unui instrument de evaluare pe
twinspace (D. Ancău)
https://www.flipsnack.com/testincercare/project-diary.html
10.
Iulie 2021 - “Hand in hand for World Heritage” (Nr. 2020-1-TR01-KA229-092566_2)
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Sustainable tourisme - prezentări despre principiile turismului durabil (Laura Teșa
coordonează două ppt realizate de către doi elevi din clasa a 9-a A).

Au fost completate şi depuse două aplicaţii noi, ȋn calitate de instituţie parteneră, pentru Proiecte
Erasmus+, Strategic Partnerships for VET: “Developing Innovative, Modern and Hands-on Digital
Teaching Materials with a focus on Robotics, Cloud and IoT for VET” şi “Artificial Intelligence
Techniques in the development of digital content in vocational education” (persoană de contact: prof.
Ganea Ioan, membri echipă scriere aplicaţii: prof. Teşa Laura şi dir. Giurgiu Elena).

3.4.4. Colaborare cu părinții







Organizarea Comitetului de părinţi / pe clase şi stabilirea orelor de consiliere a părinților de către
diriginți.
Ședințe cu părinții pe clase pentru: propuneri activități din Școala altfel, stabilirea Comitetului de părinți
pe clase, acordul părinților pentru activități educative. La unele clase s-au organizat câte două ședințe, la
altele câte o ședință, în funcție de specificul și nevoile fiecărui colectiv al clasei și în funcție de decizia
dirigintelui. Pentru a da rezultate, eforturile şcolii trebuie susţinute de către părinţi. Aşa cum rezultă din
statisticile prezentate şi din copii ale proceselor verbale de la şedinţe cu părinţii ale altor clase, mulţi
dintre părinţi nu răspund la solicitările profesorului diriginte sau ale conducerii colegiului şi nu sunt
interesaţi de prezenţa copiilor la orele de curs şi/sau la pregătirile suplimentare pentru Bacalaureat,
pentru concursuri şi olimpiade sau la pregătirea remedială în vederea prevenirii eşecului şcolar.
La clasele a 12-a s-au organizat şedinţe dedicate analizei rezultatelor de la simularea naţionala a probelor
scrise ale examenului de bacalaureat la care au participat şi domnii profesori de matematică, limba
română şi biologie.
Sesiunea Națională de Parenting Apreciativ - ,,Cum abordezi pozitiv comportamentele copilului?”,
coordonată de doamna profesoară Beldean Diana, la care au participat 28 de părinţi ai elevilor din clasele
9G şi 10 B.
Şedinţele cu părinţii s-au desfăşurat preponderant online, pe platforma GSuite.

3.5. Programe de protecție socială
Activităţi / acţiuni realizate de către Comisia de acordare a burselor și programe sociale responsabil,
prof. Boancă Vasile (sem. I), prof. Popa Mihaela (sem II)
 Coordonatorul comisiei a informat diriginții despre condițiile prevăzute de lege în acordarea
burselor, în participarea la programele sociale; a reactualizat cererile pentru toate tipurile de burse și
le-a distribuit diriginților; Coordonatorul comisiei a reactualizat cererile pentru toate tipurile de burse
și le-a distribuit diriginților;
 Criteriile specific pentru acordarea burselor sociale au fost aprobate ȋn CA;
 Coordonatorul comisiei a făcut cunoscute elevilor (viitori beneficiari ai diferitelor tipuri de burse),
condițiile de acordare a burselor prin documente distribuite diriginților și direct (celor interesați);
 Coordonatorul comisiei a stabilit un program de predare/verificare a dosarelor;
 D-na Mureșan Marinela, împreună cu d-na secretară Bothaza Simona și coordonatorul comisiei au
preluat toate dosarele elevilor, au verificat documentele depuse și respectiv dacă sunt îndeplinite
criteriile specifice de acordare a diferitelor tipuri de burse. Dosarele pentru burse au fost revizuite la
sfârșitul perioadei alocate, sub aspectul condițiilor impuse de legislație.
Tipuri de burse şi sume alocate:
 De la bugetul de stat au fost decontate:
-Bani de liceu: 3
-Burse pentru școala profesională: 215
-Burse pentru elevi din Republica Moldova: 6
 Bursele de la Consiliul Local au fost acordate astfel:
-Burse de merit: 30
-Burse de studiu: 7
-Burse orfani/medicale: 11
-Burse rurale: 68
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Dificultăţi întâmpinate
Au fost semnalate întârzieri / greutăți în procurarea/strângerea ducumentelor necesare pentru completarea
dosarelor de burse (pentru unii elevi).
Sugestii, propuneri legate de activitatea comisiei
-Informarea părinților la prima ședință din anul școlar (prin intermediul diriginților) despre condițiile
prevăzute de lege pentru acordarea burselor și participarea la programele sociale, respectiv a actelor necesare
în dosare.
-Propun ca la începutul semestrului al II-lea diriginții să informeze secretariatul dacă au intervenit modificări
privind situația la învățătură și purtare a elevilor bursieri, sub aspectul respectării condițiilor impuse de
legislație pentru diferite tipuri de burse și respectiv să anunțe numele altor elevi care se încadrează în
criteriile anunțate la începutul anului școlar (dacă există asemenea cazuri), pentru un anumit tip de bursă

4. Managementul comisiilor metodice
4.1. Aria curriculară: 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: Horvath Zsuzsanna,
Camelia Ciobanu, Androne Brigitta. Asistenţe/interasistenţe la ore:
 Numărul asistenţelor/interasistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0
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
2020.
Realizarea
diagnozei
şi
stabilirea
obiectivelor
comisiei metodice pentru anul
şcolar 2020-2021.
Studierea curriculum-ului si
selectarea
manualelor
alternative / auxiliarelor
curriculare necesare pentru
anul şcolar curent la clasele
de liceu şi la cele de şcoală
profesională.
Elaborarea, aplicarea
şi
interpretarea testelor iniţiale.
Elaborarea, aplicarea
şi
analiza testelor de progres,, a
căror
interpretare
se
realizează prin raportare la
rezultatele evaluării iniţiale.
Pregătiri suplimentare pentru

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

Activităţi propuse şi nerealizate /
Motiv

bacalaureat, cu elevii claselor
a XII-a și a XIII-a (prof.
Ștefania
Țîrc,
Bianca
Pădurean).
2. Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/Activităţi didactice
realizate în colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină
D-na prof. Adela Nistor a organizat și coordonat activitatea omagială dedicată poetului Mihai Eminescu,
cu titlul Lucruri mai puțin cunoscute despre Mihai Eminescu, la clasele a10-a H și a 11-a G, în 15
ianuarie 2021.
D-na prof. Ștefania Țîrc a organizat și coordonat activitatea educativă dedicată poetului Mihai
Eminescu, la clasele a 9-a G și a 12-a A, în 15 ianuarie 2021.
D-na prof. Adela Nistor a participat, împreună cu 5 elevi din clasa a X-a A, la activitatea comemorativă
”Mihai Eminescu. In memoriam”, organizată cu ocazia celebrării Poetului Național, în Sala mare de
expoziții a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, 15 iunie 2021.
3. Evaluarea rezultatelor învățării
Toți membrii catedrei au îndeplinit, pe parcursul anului școlar 2020-2021, următoarele obiective:
-testele iniţiale şi cele finale au fost aplicate şi interpretate
-cadrele didactice pot descrie pentru fiecare clasă, punctele tari şi cele slabe privind realizarea
obiectivelor curriculumului.
-instrumentele de măsurare a achiziţiilor dovedesc utilizarea mai multor metode de evaluare (tipuri
de evaluare utilizate)
-autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite sistematic în activitatea de învăţare (există modele de
teste care dovedesc asta)
-existǎ portofolii complete și complexe ale elevilor, implicarea elevilor ȋn lecții/proiecte
interdisciplinare
În calitate de responsabil al comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare a centralizat,
d-na prof. Adela Nistor a analizat și interpretat testele
inițiale, la nivel de catedră, a întocmit
planul managerial, raportul semestrial și pe cel anual la nivelul catedrei, a organizat ședințele
catedrei și aredactat procesele verbale
4. Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilorȘ
D-na prof. Adela Nistor a participat la Consfătuirile online ale prof. de lb. și lit. română, 21
septembrie 2020.
D-na prof. Laura Teșa este înscrisă la gradul I, sesiuea 2021.
D-na prof. Bianca Pădurean a participat la o activitate metodică on-line,pe județ, cu exemple
de bune practici în predarea limbii și a literaturii române
în mediul on-line-27
noiembrie 2020.
D-na prof. Bianca Pădurean a susținut colocviul pentru admiterea la grad didactic I-1 febr.2021.
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
Nu este cazul
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 acestui proiect, au avut loc ultimele două întâlniri transnaționale, organizate online: ClujNapoca, 9-13 noiembrie 2020, Incursion au pays des merveilles naturelles et culturelles de la
Transylvanie, și întâlnirea finală de la Rousillon, 25-29 ianuarie 2021, la care au participat d-nele
prof. Laura Teșa și Adela Nistor.
D-na prof. Adela Nistor a scris un articol despre această întâlnire finală, intitulat Întâlnire virtuală
de proiect Erasmus+, publicat în ziarul Făclia, din 8 februarie 2021.
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D-na prof. Laura Teșa este membru în echipa de proiect Erasmus +Hand in hand for World
Heritage.
D-na prof. Szekely Katalin a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, noiembrie
2020.
D-na prof. Eva Fenechiu este membru activ CETA , Asociatia Profesorilor de limba engleză din
zona Cluj.
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;
Au participat și organizat şedinţe cu părinții și la lectoratele cu părinţii pe școală
9. Activitate de mentorat – Nu este cazul.

4.2. Aria curriculară: 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: Beldean Diana, Osvath Boros Peter, Mihali Ileana, Dancs Laszlo, Lunca
Dorina, Popa Mihaela, Botar Katalin
1. Asistenţe/interasistenţe la ore: 0
2. Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
Activităţi realizate
Impactul activităţilor realizate
Activităţi propuse şi
nerealizate / Motiv
Stabilirea
obiectivelor A fost realizată analiza SWOT pentru anul
semestriale şi anuale ale şcolar anterior.
activităţii comisiei, în funcţie A fost întocmit planul managerial al
de rezultatele obţinute în anul comisiei.
precedent
A fost întocmit planul de activităţi al
comisiei
Proiectarea didactică (planificări anuale,
PUI, proiecte didactice) şi planurile de
îmbunătăţire a activităţii didactice se
bazează pe adaptarea activităților de
predare-învățare-evaluare
la
nevoile
actualilor elevi.
Elaborarea testelor inițiale ca Toate clasele care au participat la testarea
reper
pentru
adaptarea iniţială, au primit același test, în aceeași
procesului de învățare la perioadă astfel încât s-a putut vedea exact
particularitățile elevului
nivelul elevilor.
Analiza rezultatelor la testele Rezultatele testelor au fost interpretate şi
inițiale la nivelul comisiei au fost identificate măsuri de remediere.
metodice și stabilirea unor Aceste măsuri au fost implementate pe tot
planuri de acțiune pentru parcursul semestrului.
îmbunătăţirea
rezultatelor
școlare
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Valorificarea
reţelelor
de
calculatoare şi a softurilor
educaţionale
existente
în
colegiu prin utilizarea lor în
toate tipurile de lecţii

Activitatea didactică s-a desfășurat în
scenariu hibrid și online de aceea au fost
folosite dotările IT ale colegiului și
diferite softuri educaționale pentru toate
orele. Orele s-au desfășurat pe platforma
Gsuite unde au fost create, separate,
cursuri pentru fiecare clasă, fiecare
disciplină și pentru orele de dirigenție.
Prezentarea în cadrul CP a În CP din 07.12.2021, doamna profesoară
unui material metodic din Beldean Diana a prezentat materialul
partea comisiei
,,Exemple de bune practici – prezentarea
tabletei grafice”
Organizarea
în
fiecare
semestru a unei simulări de
bacalaureat la disciplinele de
examen

A fost organizată simularea examenului
de bacalaureată desfășurată la nivel
national (martie 2021).
Rezultatele obținute au fost comunicate
părinților de către diriginți, iar analiza lor
s-a făcut în timpul ședințelor cu părinții.

de Respectarea stilurilor de învățare a dus la
îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură
(note și medii mai mari) și la creşterea
interesului pentru şcoală (o mai bună
prezență la ore).
Ȋncurajarea lucrului în echipă Programul de parteneriat strategic
prin
ore
sau
proiecte ERASMUS+: „Patrimoines: s'engager au
interdisciplinare
présent pour saver l'avenir” – Mihali
Ileana
Programul de parteneriat strategic
ERASMUS+Ka229 “Hand in hand for
World Heritage”-prof. Beldean Diana
-proiectul Eco-şcoala - prof. Beldean
Diana, Popa Mihaela;
-proiectul “Punţi spre prietenie” (prof.
Popa Mihaela);
Stimularea
comunicării Membrii comisiei au colaborat pentru
deschise,
participării
şi pregătirea elevilor în vederea remedierii
inovaţiei
situaţiei şcolare sau pentru obţinerea unor
rezultate bune la examenul de bacalaureat
Cadrele didactice au participat la întâlniri
ale Consiliilor clasei, atunci când au fost
solicitate.
Centrarea
activităților
de Planificările pe unităţi de învăţare,
învăţare
pe
nevoile
de proiectele didactice, resursele folosite,
dezvoltare ale elevilor
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.
Respectarea
stilurilor
învățare ale copiilor
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Nu a fost organizată
simularea
examenului
de
bacalaureat,
în
semestrul I, deoarece
procesul
de
învățământ
s-a
desfășurat online și
domnii profesori au
considerat
că
rezultatele nu ar fi
reprezentat
cu
adevărat, nivelul de
pregătire al elevilor.

Proiectarea didactică urmăreşte
utilizarea mai multor tipuri de
instrumente de evaluare a
elevilor

Recompensarea elevilor care
îşi fac temele sau frecventează
orele de pregătire suplimentară
Consemnarea constantă şi
ritmică în cataloagele claselor
a rezultatelor elevilor la
învăţătură
Prevenirea
cazurilor
de
nereuşită şcolară, corigenţă sau
repetenţie prin identificarea la
timp
a
problemelor,
colaborarea cu părinţii şi
psihologul şcolar

Organizarea, pe tot parcursul
anului
şcolar
a
activităţilor/programelor
suplimentare
de
învăţare
remedială, de pregătire a
examenelor de absolvire şi de
creştere a performanţei şcolare
Organizarea
de
pregătiri
suplimentare
la
toate
disciplinele de examen pentru
bacalaureat, atât la clasele de
absolvenţi, cât şi la clasele a
XI-a

Instrumentele/metodele
de
evaluare
utilizate de către cadrele didactice atât în
timpul activității didactice desfășurate în
sistem hibrid, cât și în sistem online (fişe,
proiecte, referate, portofolii) facilitează
înţelegerea materiei şi asigură progresul
elevilor, fapt confirmat de rezultatele la
învăţătură. Toate documentele se găsesc în
portofoliile profesorilor.
Elevii au fost recompensați pentru
efectuarea temelor de casă, fapt care este
evidențiat prin consemnările pe care
profesorii le-au făcut în caietele personale
sau în caietele elevilor.
Datele pentru consemnarea notelor în
cataloage și datele înregistrate de
platforma Gsuite demonstrează evaluarea
constantă şi ritmică a elevilor.
Cadrele didactice au ţinut legătura cu
diriginţii, cu consiliul profesorilor clasei şi
cu părinţii elevilor (prin intermediul
diriginţilor). Au utilizat metode diverse,
adaptate nivelului elevilor și sistemului de
predare hibrid și online,reuşind în multe
cazuri să-i ajute pentru a obţine rezultate
mai bune la învăţătură, Astfel, un număr
foarte mic de elevi au avut situația școlară
amânată și un număr și mai mic de elevi
au rămas corigenți, la toate disciplinele
din aria curriculară, la sfârșitul
semestrului I.
La finalul anului școlar nu au fost medii
anuale mai mici de 5, pentru toate
disciplinele din aria curriculară.
La disciplina fizică, doamna profesoară
Mihali Ileana a organizat și desfășurat ore
de pregătire suplimentară (o şedinţă) şi
pregatire remedială (o şedinţă)

S-au organizat pregătiri suplimentare
pentru examenul de bacalaureat la
matematică, atât fizic cât și online, pe tot
parcursul anului școlar (cls. a XI-a- prof.
Beldean Diana, a XII liceu - prof. Osvath
Boros Peter) şi biologie (cls. a XII-a liceuprof. Botar Katalin).

3. Proiectarea şi realizarea activității didactice a membrilor catedrei/Activităţi didactice realizate în
colaborare cu alţi parteneri/Activităţi extracurriculare în disciplină
Proiectarea și realizarea activității didactice, pentru toate disciplinele din aria curriculară, s-a făcut
în concordantă cu programele în vigoare, cu planificările calendaristice și cu planificările pe unități
de învățare. Pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare, domnii profesori au luat în
considerare toate particularitățile grupurilor de elevi.
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Monitorizarea activității didactice desfășurată online, la disciplinele matematică, fizică, chimie și
biologie a fost realizată de către doamna director Giurgiu Elena, pe tot parcursul semestrului.
4. Evaluarea rezultatelor învățării
În funcție de nivelul elevilor și numărul de ore alocat, în cadrul ședințelor de catedră s-a decis
strategia de lucru pentru a avea un parcurs unitar al materiei, necesar evaluării pe parcurs la același
moment prin subiecte unice pe școală. Elevii au fost informați despre modul de parcurgere al
programei școlare (partea teoretică și testele). Părinții au luat la cunoștință despre evoluția școlară a
copiilor în timpul participării la ședințele cu părinții organizate pe clase, pe platforma Gsuite, din
mesajele primite prin catalogul online sau dacă au urmărit rezultatele trimise de către domnii
profesori prin intermediul platformei Gsuite, la fiecare curs/ temă/ test/ fisă de lucru.
5. Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei:
 participarea la şedinţele de catedră în şcoală – toate cadrele didactice din comisia metodică.
 particparea la consfătuirile profesorilor de matematică – prof. Beldean Diana
 prezentarea, în CP din 07.12.2021, a materialului ,,Exemple de bune practici – prezentarea
tabletei grafice”-prof. Beldean Diana
 înscrierea la examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 2023 – prof. Beldean
Diana
 evaluarea activității didactice, prin inspecția tematică (25.11.2021) și IC 1 grad II
(30.03.2021), disciplina matematică- prof. Beldean Diana
 coordonator al Seminarului Didactic Internaţional de Comunicări Ştiinţifice ,,Şcoala online.
De la tradiţional la modern” (iunie 2021)- prof. Beldean Diana
 coordonator al Simpozionului Internaţional Multidisciplinar ,,Creaţie şi inovaţie în procesul
instructiv-educativ” (30.06.2021)-prof. Beldean Diana
 membru al Comisiei de elaborare a regulamentului Simpozionului Internaţional
Multidisciplinar ,,Creaţie şi inovaţie în procesul instructiv-educativ” (iunie 2021)-prof.
Beldean Diana
 organizator al Mesei rotunde internaţionale ,,Educaţie interculturală. Educaţie incluzivă”
(iunie 2021)-prof. Beldean Diana
 participare online la webinar “Dezbatere online: Revoluția eLearning și Digitalizarea în
educație” ( 17.06.2021 )-prof. Lunca Dorina
 participarea la webinarii organizate național de Ministerul Educaţiei, Centrul Cultural
German (despre Cyberbullying – 18.dec.2020) - prof. Beldean Diana.
 participarea webinarii organizate internaţional - ,,Go circular webinar”, 5 febr.2021- prof.
Beldean Diana
 participarea la programul de formare “Profesor in Online”, organizată de Digital Nation,
desfășurată în octombrie 2020, 16 credite
transferabile - prof. Beldean Diana
 participare la programul de perfecţionare ,,Dosarul CEAC” (18.03.2021) - prof. Beldean
Diana
 participare la programul de perfecţionare ,,CEAC-Atribuţii” (6.05.2021) – prof. Beldean
Diana
 participare la program de perfecţionare ,,Platforma ARACIP-cadrane” (14.05.2021) – prof.
Beldean Diana
 participare la workshop-ul de formare – Seminarul Didactic Internaţional de Comunicări
Ştiinţifice ,,Şcoala online. De la tradiţional la modern” (iunie 2021) – prof. Beldean Diana
 participare la Conferinţa de educaţie media - ,,Examenul care se dă în fiecare zi: Cum să
treci testul dezinformării prin educaţie media” (14-15 mai 2021) - prof. Beldean Diana
 participarea, în calitate de audient, la Conferinţa ,,13-th Pan-European Conference on
Digital Education” (22.04.2021) – prof. Beldean Diana
 participarea, în calitate de audient, la Conferinţa ,,14-th Pan-European Conference on Digital
Education” (27.05.2021) – prof. Beldean Diana
 participarea, în calitate de audient, la Conferinţa ,,15-th Pan-European Conference on
Digital Education” (24.06.2021) – prof. Beldean Diana
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 participare cu un proiect didactic la Simpozionul Internaţional Multidisciplinar ,,Creaţie şi
inovaţie în procesul instructiv-educativ” (30.06.2021), lucrare publicată în revista
simpozionului (ISBN 978-973-0-34770-8)
 participarea la activitatea metodică a profesorilor de fizică, organizată de ISJ în colaborare
de Casa Corpului Didactic Cluj, în perioada 18-20 septembrie 2020 (număr de ore de
formare 4) - prof. Mihali Ileana
 participarea la activitatea metodică a profesorilor de biologie „PREDAREA BIOLOGIEI
ONLINE” organizată de Casa Corpului Didactic, octombrie 2020 - prof. Botar Katalin
 participarea la activitatea metodică “Exemple de bune practici în evaluare la chimie”,
organizată de ISJ și CCD, în 19.11.2020 (4 ore de formare) - prof. Lunca Dorina și Popa
Mihaela
 participare online la webinar “ Continuarea școlii online în timpul pandemiei” ( 21.10.2020 )
– prof. Lunca Dorina
 participare online la webinar “Dezbatere online: Revoluția eLearning și Digitalizarea în
educație” ( 17.06.2021 )-prof. Lunca Dorina
 participarea la activitatea metodică „Aplicații online pentru lecțiile de dirigenție”, organizată
de ISJ și CCD, în 06.10.2021 (2 ore de formare) -prof. Popa Mihaela
 participarea la sesiunea de formare „Cum facem #EducațieAltfel în Online”, organizată de
Relmagine Education, în 22.10.2020 (3 ore de
formare) – prof. Popa Mihaela
 participarea la activitatea metodică „Starea de bine la clasă” (25.02.2021) organizată de ISJ
Cluj (insp. Amalia Gurzău) și „Echipa profesorilor Fericiți”-prof. Popa Mihaela
 participarea la conferința „Violența psihologică” organizată de ISJ Suceava, prin platforma
WEBEX, invitat MEN – Cătălina Chendea (26.02.2021)-prof. Popa Mihaela
 participarea la sesiunea de formare „Eroii Internetului – Siguranță online pentru elevi” –
Webinarul introductiv și Webinar Training I, II, III, organizată de ADFABER , 815.04.2021 (4 ore) – prof. Beldean Diana, Popa Mihaela
 participarea la sesiunea de formare “Implementarea MATERIALELOR DE PREVENIRE a
consumului de substanțe la elevii tăi”, Asociația Preventis, 19.05.2021 (1 oră) – prof. Popa
Mihaela
 participarea la activitatea de formare „Jocuri didactice la școală, în tabără și în online”,
organizată de SC SELLIFICATION SRL-D, 01.06.2021 (3 ore) – prof. Popa Mihaela
 participarea la cursul de formare „Consiliere și orientare”, organizat de CCD Mureș, 1923.04.2021 (20 ore formare), Adeverință Nr. 273/18/ 19.05.2021-prof. Popa Mihaela
6. Elevi participanţi la pregătirea de excelenţă (dacă este cazul):
7. Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare
Nr.
crt

Concursul/olimpia
da
„Mesajul
antidrog”
„Mesajul
antidrog”
„Mesajul
antidrog”

Faza/Etapa/
Secţiunea

Numele elevilor
câṣtigători

Clasa

meu Județeană/
Chiorean Maria 10B
Grafică
Sorina
liceu
meu Județeană
Mureșan Bogdan 10B
Grafică-liceu
Mihai
meu Județeană
Muresan Bogdean 10B
Eseu literarMihai
liceu

Premiul/Locul

Participare

Profesorul/Profe
sorii
coordonator/i
Popa Mihaela

Participare

Popa Mihaela

Participare

Popa Mihaela

8. Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității
școlare
 profesor metodist, specializarea Educaţie permanent - Popa Mihaela
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 organizarea activităţii din Campania „Creștem o generație fără frică” organizată de Echipa
Ora de Net-prof. Beldean Diana
 organizarea activitatea „World Largest Lesson - Ziua Internațională a Drepturilor
Copilului”, 20 noiembrie 2020, cls X B- prof. Beldean Diana
 realizarea activităţi cu părinţii pentru prevenirea şi gestionarea conflictelor cu elevii-Sesiunea
Națională de Parenting Apreciativ - ,,Cum abordezi pozitiv comportamentele copilului?”,
în parteneriat cu Asociaţia HoltIs, UNICEF România (martie 2021) – prof. Beldean Diana
 realizarea activităţi cu elevii pentru prevenirea şi gestionarea conflictelor (discutii despre
bune maniere, comportamente dorite/nedorite, etc)- Sesiunea Naţională ,,Dezvoltarea
abilităţilor de viaţă independentă”, în parteneriat cu Asociaţia HoltIs, UNICEF România activitate cu elevii (martie 2021) – prof. Beldean Diana
 participare la activitățile din Proiectul European ,,Hand in Hand for World Heritage’’:
realizare logo, prezentare școală, prezentare oraș, ppt poiect – prof. Beldean Diana
 organizarea activităților educative desfășurate cu ocazia Zilei Mărţişorului şi Zilei
Internaţionale a Femeii , cu elevi din clasele 9G, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B – prof.
Beldean Diana
 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 și desfășurarea activităților din proiectul “Punți spre prietenie”- “24 Ianuarie
1859 – Mica Unire”, “8 Martie – Ziua Internațională a femeii” și “ 9 Mai –Ziua Europei”prof. Popa Mihaela
 Participarea la Proiectul European „Săptămâna Educației Globale”, cu tema „E lumea
noastră! Să acționăm împreumă!” (clasa XB) –prof. Popa Mihaela
 organizarea și desfășurarea activităților din proiectul international “Ecoșcoala”: “Tradiții și
ecologie”, “Tradiții de primăvară”, “22 Martie – Ziua Mondială a Apei”, “22 Aprilie – Ziua
Planetei Pământ”, “10 Mai – Ziua Internațională a păsărilor ș a arborilor”, “5 Iunie – Ziua
Mediului” – prof. Popa Mihaela
 participarea, cu elevii claselor 10B și 11A, la activitatea „Chemgeneration_Experimente” –
activitate OSP, organizată de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică (23.04.2021,
14.05.2021) – prof. Popa Mihaela
 organizarea și desfășurarea activității OSP, “Azi elev, mâine student”, cu elevii claselor 12A
și 12B, în colaborare cu Facultatea de Știinta și Ingineria Mediului a UBB, reprezentată de
d-na conf. dr. Gligor Delia (26, 30.03.2021) - prof. Popa Mihaela
 implicarea în îndrumarea elevilor din clasa 10B pentru a participa la proiectul Start Major,
desfășurat de Unicredit Bank și Asociația The Social Incubator (februarie-mai 2021)- prof
Popa Mihaela
 implicarea în promovarea ofertei educaţionale (Lic. Teoretic „L. Blaga”, Șc. Gimn. „I.
Hațieganu, Liceul cu Program Sportiv, grupurile părinților și elevilor din X B, colegii
profesori din Cluj-Napoca)- prof. Popa Mihaela
 promovarea imaginii școlii la elevii din Școala Gimnazială “Emil Isac”- prof. Lunca Dorina
 participarea, ca și profesor asistent, la simularea examenului de bacalaureat desfășurată la
CTTT– prof. Popa Mihaela
 participare, în calitate de secretar al comisiei, la simularea examenului de bacalaureat – prof.
Beldean Diana
 participare, în calitate de profesori corectori, la simularea examenului de bacalaureat – prof.
Osvath Boros Peter, Beldean Diana, Botar Katalin
 participare, în calitate de profesor asistent, la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie –
prof. Beldean Diana
 participarea, ca și profesor asistent, la examenul de titularizare – prof. Popa Mihaela,
Beldean Diana
 membru şi evaluator în cadrul examanului de corigenţă (reexaminare) la Colegiul Tehnic
,,Anghel Saligny” (23.07.2021)
9. Conduita profesională a membrilor catedrei
Toți profesorii din această arie curriculară:
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-au participat fizic sau online (dupa caz) la Consiliile profesorale
-au manifestat atitudine morală și civică (amabilitate, ținută decentă, respect faţă de ceilalţi,
comportament adecvat şi nonconflictual) ȋn interrelaţionarea/colaborarea cu elevii, părinţii şi ȋntreg
personalul colegiului
-au respectat orarul și toate sarcinile din fișa postului
-au respectat ROF, RI şi Codul de conduită etică, aprobate la nivelul unităţii de ȋnvăţământ
10. Activitate de mentorat: Nu este cazul.
11. Alte activităti
 membru CA – prof. Popa Mihaela;
 coordonator CEAC – prof. Beldean Diana
 responsabil Arie curriculară “Matematică şi ştiinţe”– prof. Popa Mihaela;
 responsabil Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii – prof. Osvath Boros Peter;
 coordonator al Comisiei pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală – prof.
Osvath Boros Peter;
 responsabili în Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar
– prof. Popa Mihaela, Beldean Diana
 membru în Comisia de elaborare şi revizuire a ROFUI, a Regulamentului intern, a Codului
de etică şi a fişei de evaluare a cadrelor didactice-prof. Osvath Boros Peter
 membru în Comisia pentru ritmicitatea notării – prof. Mihali Ileana, Beldean Diana
 coordonator Comisia pentru acordarea burselor şi programe sociale – prof. Popa Mihaela
 membru în Comisia pentru manuale – prof. diriginți Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath
Boros Peter;
 membru în Comisia pentru verificare a modului de completare a documentelor şcolare şi a
actelor de studii - Popa Mihaela;
 membru în Comisia diriginţilor - Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros Peter.
 organizarea ședințelor cu părinții pe clasă – Mihali Ileana, Popa Mihaela, Osvath Boros Peter
 membru în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie, desfășurat în
02.12.2020 – prof. Popa Mihaela
 întocmirea, în colaborare cu administratorul școlii, a „Planului-cadru de curăţenie şi
dezinfecţie al CTTT”, necesar pentru desfășurarea în siguranță a activității din școală, în
timpul pandemiei de COVID-19- prof. Popa Mihaela
4.3. Aria curriculară: Om și societate – responsabil, prof. Ţîrc Ştefania
Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primate, în termenul fixat, de la
următoarele cadre didactice:
Apostol Călin
Eszenyei-Farkas Gabor
Hoaghia Anamaria
Hatfaludy Agneta
Țîrc Ștefania
Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice:
Bocereg Deian
Cionca Teodora
Husău Dana
Ciota Marius
Edves Daniela
Pop Călin
1.Asistenţe/interasistenţe la ore:
 Numărul asistenţelor/interasistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei: 0 .
2. Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
75

Activităţi realizate

Impactul activităţilor realizate






















RAPORTUL activităţii
comisiei/ catedrei pe anul
şcolar 2019-2021:
prezentarea
şi
dezbaterea
analizei
SWOT
adoptarea planului de
activităţi ale comisiei
“Om şi societate” pentru
anul şcolar 2019-2020
Epidemii de-a lungul
istoriei-prezentări,
vizionare de videoclipuri,
colaje.
Comemorarea
Holocaustului-9
Octombrie-proiecte ale
elevilor,
videoclipuri
educative, marturii ale
supravietuitorilor.
Comemorarea
evenimentelor istorice: 1
Decembrie.
Ziua Drepturilor Omului
Obiceiuri şi tradiţii de
Crăciun
RAPORTUL activităţii
comisiei
„Om
şi
societate”, pe primul
semestrul.
,, Întemeierea statului
modern
român”
(activităţi dedicate zilei
de
24
Ianuarie).
Comemorarea
evenimentelor istorice.
,,Pe drumul Golgotei”activități dedicate Învierii
Domnului
Ziua Europei - 9 mai
2021



Activităţi propuse şi nerealizate /
Motiv
Buna organizare a activităților Activitățile propuse pentru luna
didactice,
metodice
și aprilie nu s-au realizat datorită
educative, în cadrul catedrei
modificării structurii anului școlar.
Stabilirea
nivelului
de
cunoștințe și competențe în
ceea ce privește pregătirea
școlară a elevilor



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



Cunoașterea izbucnirii unor
epidemii
în
contextul
pandemiei traversate.



Reamintirea Holocaustului în
rândul
elevilor
și
al
profesorilor.



Cunoașterea
semnificației
istorice a acestor evenimente



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



Cunoașterea
semnificației
istorice a acestor evenimente



Cunoașterea
semnificației
religioase a sărbătorii Învierii
Domnului
Cunoașterea
semnificației
istorice a acestor evenimente



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.
3.
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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.
Pe platforma Gsuite există la toate cursurile create materiale suport postate pentru elevi
(materiale ppt, Jamboard) care să faciliteze predarea-ȋnvățarea ȋn mediul online și instrumente specifice
de evaluare a elevilor (ex, teste, fișe de lucru realizate în aplicația wordwall, learningapps, mentimeter
etc). Utilizarea unor aplicații online (Jamboard, prezentări Google, Animaker, Youtube, Padlet)
și postarea, pentru elevi, pe platforma Gsuite, link-uri către resurse educaționale deschise, manuale
(acolo unde există manuale, în format digital)-prof Țîrc Ștefania-Teodora.
Exemple: https://www.thinglink.com/scene/1383001592055201793
Prof. Hoaghia Anamaria:
Realizarea de pliante, filme, postere, expoziții cu fotografii / produse ale elevilor, realizate ȋn cadrul
unor activități educative, proiecte, concursuri, marcarea unor evenimente, zile internaționale etc.
20
februarieComemorare
dezrobirea
romilor
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/126798)- vizionare videoclip educativ, fişe de lucru- cl.a
9-a G, a 9-a H, a 10-a A si a 10-a B;
Ziua Internaţională a femeii, 8 Martie- vizionare videoclipuri educative, jocuri interactive (kahoot),
prezentări power-point ale elevilor (cl. a 10A, a 10 B, a 11 A şi a 11-a B).
Ziua Internaţională a Muzicii- audiţii muzicale (muzică din Egiptul Antic, Grecia Antică, perioada
medievală), https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-6994-video-cu-instrumente-muzicale-powerpoint -cl.a
9-a A, a 9-a B, a 9-aG, a 9-a H).
Ziua Europei- 9 Mai-prezentări power-point, jocuri edducative, vizionare videoclipuri
https://www.twinkl.ro/resource/ghiceste-tara-europeana-joc-powerpoint-ro-cfe-f-2,
https://www.twinkl.ro/resource/ro-cfe2-t-2545524-ziua-europei-powerpoint (toate clasele).
Ziua Eroilor-10 Iunie 2021-comemorare- prezentări power-point ale elevilor, vizionare documentar
istoric despre comemorarea eroilor- (toate clasele);
Ziua Internaţională a Muzeelor-18 Mai- jocuri interactive, fişe de lucru, vizionare videoclipuri
educative, postere/colaje ale elevilor-jamboard, https://www.twinkl.ro/resource/opere-de-arta-celebrendash-desene-de-colorat-ro-dec-129, cl. a 9-a A şi a 9-a B.
Vizionarea împreună cu elevii a o serie de filme și documentare istorice, precum „Mormântul din
Saqqara“ (documentar egiptean despre descoperieile arheologice recente din Egipt) -cl. a 9-a A, a 9-a B,
a 9-a G si a 9-a H (octombrie-noiembrie 2020); filmul artistic „Alpha“ (despre domesticirea lupului si
traiul oamenilor in preistorie), „Gladiatorul“ (despre viața in Imperiul Roman), documentarul
„Stenograme dintr-o revoluție“ (despre Revoluția de la 1989) -cl. a 12-a (decembrie 2020).
Prof. Hatfaludy Agneta
Vizită tematică : ”Să ne cunoaștem școala” în incinta școlii cu clasa XIM
Vizită la Biblioteca Județeană O.Goga-in data de 15 iunie 2021- în amintirea marelui poet
M.Eminescu.
Achiziționarea de jocuri cu teme geografice, unelte tehnice : busolă, binoclu, ceas de perete , laptop,
adaptor, cablu, difuzoare., precum și ustensile de colorat.
Realizarea unor lecții din perspectivă transdisciplinară : geografie-istorie, geogr-matematică, geogr.biologie, geogr.-lb română, engleză, spaniolă, geogr- tehnologie.
ex. Catastrofe geologice, Marile descoperri geografice, Cum calculăm ora pe glob?, Poluarea și
Sănătatea noastră, Ozonul în pericol, Tipuri telescoape,de mașini, nave, avioane, Apa –cea de toate
zilele. Animale ce ne uimesc.
Prof. Țîrc Ștefania-Teodora
Realizarea un material util pentru organizarea activităților în cadrul programului Școala altfel.
Participarea, în calitate de membru al echipei de proiect, la întâlnirea transnațională ClujNapoca, 9-13 novembre 2020, Incursion au pays des merveilles naturelles et culturelles de la
Transylvanie, în cadrul proiectului Erasmus+2018-1-FR01-KA229-047981_3 „Patimoines:
s’engager au présent pour sauver l’avenir”, 2018-2020. Realizarea a două filmulețe care prezintă
monumente naturale și culturale din Transilvania (,,Chutes et caves”, ,,Le village de Rimetea”.
Realizarea raportului de evaluare a acestui proiect.
Realizarea, împreună cu elevii clasei a 12-a A, un poster în cadrul Worlds Largest Lesson and
supporting the Global Goals for Sustainable Development, organizată de UNICEF.
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Coordonarea elevilor din clasa a 12-a A în cadrul proiectului Start Major, ediția a II-a,
desfășurst de Univredit Bank și Asociația The Social Incubator.
Coordonarea a două activități de orientare școlară pentru elevii clasei a 12-a, cu facultăți din
cadrul USAMV și UTCN Cluj-Napoca, conform raportării către consilierul educativ.
Prof. Apostol Călin
Realizarea coloanei sonore și editarea sunetului la filmul de prezentare a școlii, în cadrul
proiectului Erasmus+2018-1-FR01-KA229-047981_3 „Patimoines: s’engager au présent pour sauver
l’avenir”, 2018-2020.
4.

Evaluarea rezultatelor învățării
Existǎ portofolii complete și complexe ale elevilor, implicarea elevilor ȋn lecții/proiecte
interdisciplinare - De obicei elevii vizioneaza videoclipuri educative in limba engleza (Ted-ed) cu
subtitrare in limba romana, astfel se incurajeaza invatarea limbii engleze alaturi de istorie. Unele
proiecte au la baza studierea unei opere artistice, a muzicii sau arhitecturii unei anumite perioade.
Elevii sunt incurajati să caute surse alternative de informare despre o anumita perioada istorică.
(prof. Hoaghia Anamaria).
Autoevaluarea şi interevaluarea sunt folosite în activitatea de învăţare;
Existǎ proiecte/portofolii ale elevilor, iar aceştia sunt implicaţi în activităţi interdisciplinare (istorie,
geografie).
Testele inițiale au fost aplicate și interpretate.
Evaluarea finală s-a realizat atât în scris, cât și oral.
S-au utilizat mai multe tipuri de evaluare, scris, oral, alternativ.
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.
(prof. Țîrc Ștefania)
Folosirea de 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. (prof. Hatfaludy Agneta)

Există note suficiente la disciplinele predate.
Notele elevilor au fost trecute în timp util, aceștia fiind informați asupra acestora.
5. 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)
Prof. Țîrc Ștefania
Participarea la activitățile metodice dedicate profesorilor de Religie ortodoxă și de Limba și
literatura română, organizate online. Competențele dobândite în cadrul acestor activități au fost valorificate
în actul educațional.
Participarea la ședința metodică a profesorilor de religie, cercul metodic Gheorgheni, organizată
online.
În calitate de profesor diriginte, a ținut permanent legătura cu elevii și cu părinții, atât telefonic, cât
și prin intermediul whatsapp
Elevi participanţi la pregătirea de excelenţă (dacă este cazul):
Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare
Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii
unității școlare
Prof. Țîrc Ștefania
Membru în echipa de proiect Erasmus+2018-1-FR01-KA229-047981_3 „Patimoines: s’engager
au présent pour sauver l’avenir”, 2018-2020 și am elaborat raportul de evaluare a proiectului.
Facilitarea unui parteneriat cu Junior Achievement.

6.
7.
8.
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Postarea ofertei de școlarizare pe pagina personală de Facebook și pe grupul clasei a 12-a A.
Realizarea de materiale didactice cu ajutorul tehnologiei şi a echipamentelor IT din dotare, ca suport
pentru activităţi de ȋnvăţare interactive
Realizarea de activităţi de ȋnvăţare interactive cu utilizare ICT tools (postere, filmulețe).
Respectarea programării serviciului pe școală.
Organizarea unor ore de dirigenție pe tema combaterii violenței în mediul școlar.
Respectarea normele de sănătate și securitate în muncă.
Responsabil al comisiei metodice a ariei curriculare „Om ș societate”, membru în Consiliul de
administrație, membru în comisia CEAC și membru
în mai multe comisii.
Prof. Hatfaludy Agneta
Pliantele cu oferta educațională au fost aduse la cunoștința școlilor din Răscruci, Dej ,Unguraș pt
elevii din clasa a VIII-a cei care și-au manifestat interesul pt automobile și lucrările de mecanică ex:
Szakacs L, Pop L.etc.
Respectarea normelor de securitate și sănătate a muncii, a normelor de prevenire a incendiilor
Prezentarea la fiecare clasă ”Reguli în caz de cutremur” concepute de Ministerul Administrației și
Internelor (2 minute), iar la clasa a IX-a prezentarea schiței Corpului Uman , organele căruia pot fi afectate
de diferite substanțe nocive / chimice , elevilor li s-a cerut să dea exemple de boli cu care s-au confruntat
membri din familia lor.
9. Conduita profesională a membrilor catedrei
Participarea la Consiliile profesorale.
Respectarea ROI, RI şi Codul de conduită etică aprobate la nivelul unităţii de ȋnvăţământ.
Respectarea orarului, programului și a sarcinilor din fișa postului.
10. Activitate de mentorat: Nu este cazul.

4.4. Aria curriculară: Tehnologii - responsabil, prof. ing. Plaian Liana
Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate primate, în termenul fixat,
de la următoarele cadre didactice:
Aurori Adina
Jenei Elemer
Plaian Liana
Stanciu Mircea
Ganea Ioan
Szekely Sandor
Ancău Dorina
Chiorean Marius
Uifălean Dan
Nu au trimis raportul de activitate în termenul fixat următoarele cadre didactice: Loșonți
Mircea, Hudrea Floare, Moldovan Vasile, Meteș Daniela
10. Asistenţe/interasistenţe la ore:
 Numărul asistenţelor/interasistenţelor la ore realizate de responsabilul comisiei:
5, on line. Profesorii asistați au avut toate documentele școlare necesare (planificare
calenadristică anuală, planificare pe unitatea de învățare, proiect didactic)
 Numele cadrelor didactice asistate Aurori Adina, Szekely Sandor
 Observaţii din cadrul asistenţelor/interasistenţelor la ore: Profesorii asistați au
avut toate documentele școlare necesare (planificare calenadristică anuală,
planificare pe unitatea de învățare, proiect didactic)
11. Activităţi realizate conform Planului managerial al catedrei:
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Activităţi realizate
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..)
5. Elaborarea temelor pentru
Proiectele de certificare a
competențelor profesionale nivel 5
pentru clasele cu profil tehnician
transporturi auto interne și
internaționale( Corpodean S., Plaian L.,
Aurori A., Szekely S., Micle S.)

Impactul activităţilor
realizate

Activităţi propuse şi
nerealizate / Motiv

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

de

Adaptare mai bună a
activităților extracurriculare
la nevoile reale ale elevilor

Elevii absolvenți au șanse
mai mari de integrare pe piața
muncii

6.Elaborarea temelor și coordonarea
proiectelor
de
certificare
a
competențelor profesionale nivel 4
pentru clasele cu profil mecanic și
electric (Ganea I.,Chiorean M., Stanciu
M.,Szekely S., Aurori A., Micle S.,
Meteș D.)
7. Elaborarea temelor și coordonarea
proiectelor
de
certificare
a
competențelor profesionale nivel 3
pentru clasele cu profil mecanici auto,
tinichigii-vopsitori auto și operatori la
MUCN (Szekely S., Plaian L., Aurori
A., Jenei E., )
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.)

Integrarea şi monitorizarea
copiilor
cu
cerinţe Anul acesta școlar nu seducaţionale speciale
au organizat olimpiade și
concursuri pe meserii.
.Îmbunătăţirea participării
elevilor la olimpiade şi
concursuri şcolare
Centrarea activităților
învăţare pe nevoile
dezvoltare ale elevilor
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9.Utilizarea platformelor electronice Facilitarea învăţării şi
de învătare şi softuri educaţionale, înţelegerii cunoștințelor
manualele digitale (Măsurări electrice predate
în curent continuu, Măsurări electrice în
curent în curent alternativ, Aparate
electrice.)(Plaian L., Ancău D., Szekely
S.,Jenei E., Crețu G.) și a platformei G
Suite pentru cursurile online(toți colegii
ingineri și maiștri)
10.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 ( Aurori A., )
și a atelierelor (Lupaș I., Ganea I.)
11. Continuarea parteneriatelor de tip
dual pentru învăţământul
profesional(toți colegii maiștri)
12. 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
-începând cu luna februarie 2021 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.); 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., Chiorean
M., Szekely S., Meteș D., Plaian L., Ganea I., Jenei E., Micle S.)
-Activități educative: Asociația Joc Responsabil, București, "Antrenat de Majorat", psih. Cristian
Andrei, clasele 11 A, 11 B, 12 A, 12 B(Corpodean S.)
-Pregătire pentru examenul de Bacalaureat, BACcUBBine!, în colaborare cu Fundația UBB Alma
Mater Napocensis, on line clasa 13M(Corpodean S.)
-partcipare la activitatea "Antrenat de Majorat", Asociația Joc Responsabil (Corpodean S., Ganea
I.)
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-membru în echipa de proiect Erasmus+ Patrimoines: s’angager au present pour sauver l’avenir
(2018-2020). (Ganea I., Stanciu M., Ancău D.)
-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., Ganea I.)
-încheierea parteneriatelor cu agenții economici la care elevii desfășoară practica ( Lupaș I.)

-Elaborarea de noi CDL-uri:
Nr. DENUMIRE C.D.L.
crt.
1.

Elemente de mecanică prin
aplicații practice

2.

Circuite electronice pentru
măsurarea mărimilor neelectrice

3.

Aplicații practice de diagnoză auto

CALIFICAREA

Domeniul Electronică
automatizări Tehnician
operator roboți industriali
Domeniul Electronică
automatizări Tehnician
operator tehnică de calcul
Domeniul Electric
Tehnician electrician
electronist auto

CLASA

AUTORII

IX /
liceu

Ing.Ganea
Ioan

XII /
liceu

Ing.Boancă
Vasile

XII /
liceu

Ing.Feștilă
Rodica

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
- au fost concepute şi postate pe platforma Gsuite, cu distribuire fiecărui elev, teste/fişe/sarcini de
lucru cu barem de evaluare şi s-a facut evaluarea individuală, pe platformă, pentru fiecare
test/fişă/sarcină de lucru dată elevilor;
-pentru testele / fişele de lucru cu barem, date elevilor prezenţi fizic la şcoală, există tabele
nominale, postate pe platformă, cu notele obţinute şi consemnate ȋn catalogul clasei.
-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., Micle S.) în scopul reglării
procesului didactic, cât și la școala profesională(Plaian L., Stanciu M., Jenei E., Szekely S.,
Corpodean S., Crețu G.); pe parcursul școlii on line, pe platforma GoogleClassroom 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.
- asistent la probele scrise de la Examenul de Bacalaureat 2021(Stanciu M., Aurori A., Jenei
E.)
- asistent la Examenul de titularizare a profesorilor , sesiunea iulie 2021(Corpodean S.)
-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., Plaian L.),
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-evaluarea candidaților în comisiile de certificare a competențelor nivel 5( îndrumători de
proiecte și evaluatori: Szekely S., Chiorean M., Aurori A., Corpodean S., președinte comisie Crețu
G), nivel 4( îndrumători de proiecte și evaluatori: Szekely S., Chiorean M., Aurori A., Corpodean S
.,secretar comisie Plaian L., președinte comisie Crețu G) și nivel 3 (îndrumător de proiecte și
evaluator Aurori A., 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 în20.07.2021 (Plaian l., Jenei E.)
5. Managementul carierei și al dezvoltării personale a membrilor catedrei:
-participare la webinarul Reuniunea online de informare şi consiliere în domeniul managementului de
proiect pentru beneficiarii de proiecte de parteneriat strategic pe domeniul școlar – proiecte de schimb
interșcolar KA229 și Reguli financiare în gestionarea proiectelor de parteneriat strategic și Educationa
toolkit: Ready for the green challenge(Ancău D.)
-participare la cursul de Securitate cibernetică(Chiorean M.)

-participare la PROGRAM DE FORMARE pentru constituirea corpului de profesori
evaluator(Corpodean S.)
-organizarea 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.)
-înscriere gradul didactic I, sesiunea 2024 ( Ganea I.)
6.Elevi participanţi la pregătirea de excelenţă (dacă este cazul):
7.Rezultate ale elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare
8. Contribuția membrilor catedrei la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii
unității școlare:
-prezentarea ofertei școlare în rândul elevilor de la Școala ”N. Titulescu” și Școala Apahida și a
tuturor școlilor din județ în cadrul Târgului de ofertă educațională organizat de ISJ Cluj (Plaian L.)
-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
 participarea la şedinţele Consiliilor claselor(în funcție de solicitări) ,la Consiliile Profesorale
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
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Nume, prenume cadru didactic
mentor
Plaian Liana
Ancău Dorina
Crețu Gabriel Mircea

Nr. studenţi îndrumaţi
7(șapte)
12(doisprezece)
12(doisprezece)

Universitatea/Facultatea
parteneră
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

4.5. Activitatea bibliotecii








Nr. total volume: 26.423
Dotări bibliotecă: 14 volume în valoare de: 531,89 lei
Nr fișe cititori: 609. Elevi 544; cadre didactice 50; personal auxiliar 9; personal nedidactic 6;
Cititori activi: 603
Achiziţii: 14 volume.
Cărţi-donație: 2 vol. în valoare de 20 lei;
Manuale: 12 vol. în valoare de 511,89 lei

Sem. I / Activităţi / acţiuni realizate de către d-na bibliotecară Prodan Rodica:
Ziua Limbii Române 31 aug, în școala noastră 14-25 sept. 2020. In colaborare cu aria curriculară limbă și
comunicare. Clasele participante: IXA,B,H,,K, XG,K.
Ziua educatiei - 05 octombrie 2020 - Itinerar cultural -Muzeele UBB - Exponatul Săptămânii - Muzeul
Zoologic. Muzeul de Mineralogie. Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie-Chlamys (Macrochlamis) gigas
(Schlotheim, 1813)-Cochilii de Chlamys gigas pot fi găsite în Localitatea Coruș, situată la 8 km NW de ClujNapoca, în așa-numitele ”strate de Coruș”. Muzeul de Istorie- Fotografie din noiembrie 1934, când rectorul
Universității din Paris, istoricul Sébastien Charléty, a făcut un turneu în România, pentru a marca 10 ani de
funcționare a Institutului Francez de Înalte Studii din România. Intâlnirea dintre cei mai de seamă
reprezentanți ai Almei Mater și rectorul Sébastien Charléty: Prof. Emil Racoviţă (Științe), prof. Sébastien
Charléty, dna. Charléty, prof. Iuliu Haţieganu (Medicină), prof. Florian Ştefănescu-Goangă, psiholog, rector
al Universității din Cluj în perioada 1932-1940 (Litere și Filosofie), șef de lucrări Traian Popovici
(Medicină), prof. Cristea Grigoriu (Medicină) și dl. Charléty fiul. Clasele IX-XI si dirigintii claelor.
Săptămâna Limbilor Străine -28 sept - 02 oct. 2020. Sărbătorim diversitatea lingvistică şi culturală.
Promovarea plurilingvismului.
Tehnici de documentare. Pregatirea bibliografiilor și studierea temelor pentru lucrarile de diplomă la clasele
a XII-a. Studierea temelor concursurilor și olimpiadelor școlare. Descrierea bibliografiilor. Parcurgerea
bibliografiei. Participanți: elevii claselor absolvente, profesorii îndrumători ai lucrărilor de absolvire. Lunile
sept, oct., noiembire, decembrie.
Bibliografia școlară și bibliografia lecturii de placere - Resurse digitale pentru clasele IX-XIII disponibile–pe
platforma școlii. Perioada octombrie-ianuarie 2021.
Adaptarea instrumentelor de promovare și informare a utilizatorilor pentru mediul online.
Folosirea tehnologiei în activitatea bobliotecii într-un mod care să aducă evoluție, adaptarea conținuturilor la
un context nou și provocator.
Apropierea de cititori prin platforme de învățare - lectura poate fi la fel de vie și în pandemie Oct 2020–ian
2021.
Promovarea valorilor culturale românești. Mircea Cărtărescu – Sentimentul romanesc. 23-27 sept.2020.
Mircea Cărtărescu: Spiritul modern. Etica literaturii în cadrul Conferințelor: „Despre lumea în care trăim”
Luna octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare. Luna Octombrie - luna bibliotecilor scolare.
Activități:
De la formatul clasic al informatiei, la eBiblioteca eBook
Promovarea serviciilor bibliotecii.
Adaptarea continuturilor și strategiile de informare pentru mediul online.
Cum sa dezvoltăm valente și competențe noi
Cartea, aproape de suflet – Să citim. Lecturarea în cadrul biblioatelierului: Batranul si marea – Ernest
Hemingway (1899- 1961)– mari prozatori din literature universal. Online, pusa la dispozitia cititorilor pe
platforma scolii.
Educația digitală- pregătirea tinerilor pentru transformarea societății și a pieței muncii sub impactul
tendințelor tehnologice.
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Pași către cariera personala. Târgul virtual Study UK online. Legături cu peste 60 de universități din Marea
Britanie. 19 octombrie-13 noiembrie 2020, adresat elevilor de liceu.
Susținerea fondului documentar – “O carte pentru biblioteca școlii”. Participarea bibliotecii la proictul Cartea
Teca - O singură carte, șanse infinite. In colaborare cu catedra limba si comunicare, luna oct.-decembrie
2020.
Experiențe culturale inedite. Cultură prin artă și tehnologie. Combinație de evenimente online și offline,
punct de întâlnire a artiștilor din Franța, Germania și România, Clujotronic 2020 sfidează frontierele și duce
mai departe pasiunea pentru artă și tehnologie. In colaborare cu catedra de limba franceza. Clujotronic
Electro Arts - 2- 4 oct 2020
Promovarea și vizionarea de filme prin programul KineDok 2020: Distanța dintre mine și mine (România,
2018, 89'), Srbenka / Sârboaica (Croația, 2018, 72'), Getto Balboa (Ungaria, 2018, 90'), Central Bus Station /
Autogara (Republica Cehă, 2018, 78'), Sahia Vintage (România, 80'). In colaborare cu BJC Cluj. Elevii si
dirigintii claselor de liceu si sc profesionala. Perioada 28 oct – 17 dec. 2020
Promovarea exponatelor din muzeul de mineralogie -“Soarele de pirit”- modelul radiar de cristalizare în
formă de soare al piritului. “Aurul” de la Rosia Montana sau Alburnus Maior denumirea veche - data de
fondare a localității a fost 6 februarie 131- cea mai veche așezare minieră romană permanentă de pe
teritoriul actual al tării noastre (cca. 1880 ani). „Două lucruri sunt prețioase în Munții Apuseni, și le-au
făcut faima: oamenii și aurul” (Geo Bogza). Expozitie online în colaborare cu catedra de geografie prf. D.
Sima. Luna oct-noiembrie 2020.
Actiune comunitară-donatie. Promovarea valorilor: demnitate, credinta, noblete si modestie, pe care astazi nu
trebuie sa le uitam. Campania „România are nevoie de artă”, inițiată de Fundația Regală Margareta a
României are rolul pentru a mobiliza susținerea programului național Tinere Talente 25 oct. 2020
Promovarea antreprenoriatului in randul elvilor de liceu si cola profesionala. Curs gratuit de antreprenoriat
social şi management de proiect pentru tineri in perioada 9-20 noiembrie pus la dispozitie de BJC. In
colaborare cu BJC Cluj. 30 oct 2020.
Intalnire cu autoarea Florina Iliș. Promovarea cititului.Cititul este cel mai bun antrenament pentru
dezvoltarea gândirii, a memoriei și a creativității- online, 10 noiembrie 2020.
Ziua Internațională a profesorilor de franceză - 26 noiembrie Noiembrie Digital, o sărbătoare internațională a
culturilor digitale. Tema - rolul pe care profesorul de franceză l-a avut în parcursul elevilor. Promovarea
actiuni din 15 noiembrie, online, Centrul Cultural Francez.
Impactul psihologic în perioada pandemiei. Ce putem face pentru diminuarea efectelor negative. Intalnire
cu psihologul : Prof. univ. dr. Aurora Szentágotai Tătar de la Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, online, 10 noiembrie, 2020.
Dezvoltarea civica la elevi Actiune comunitara - Contribuie și TU la Fondul pentru copii vulnerabili!
Online,10 noiembrie 2020.
Concert online. Orechestra Filarmonica de Stat Sibiu Concert transmis online pe pagina de Facebook,
canalul de Youtube și aplicația Filarmonicii de Stat Sibiu, joi 12 noiembrie 2020.
Teatru în pandemie. Premiera online a spectacolului MASCULIN, un show despre asumare, vulnerabilitate
și curaj, pe platforma unteatru cinematic, 13 noiembrie 2020.
Itinerar cultural. Noaptea muzeelor, online pe plarforma pusa ala dispozitie https://noapteamuzeelor.orgRețeaua Națională a Muzeelor din România, 14 noiembrie 2020.
Concert caritabil. Metallica - transmis „Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction” în
direct din California, sâmbată, 14 noiembrie. Posibilitatea de a fi urmărit- link: 2nu.gs/Metallica. 14
noiembrie 2020
Promovarea
activitatilor
Târgului
Internaţional
Gaudeamus
http://www.gaudeamus.ro
http://www.gaudeamus.ro/evenimente/d_2020-11-18. Promovarea Programului LECTURA, proiect
cultural complex, de anvergură naţională, al cărui obiectiv major este susţinerea culturii scrise din
România prin evenimente de tip expoziţional, dedicate cărţii şi educaţiei. 16 - 21 noiembrie 2020
Lansare de carte în prezența autoarei, Alexandra Niculescu, și a invitaților săi: Cristina Bogdan - conferențiar
la Facultatea de Litere a Universității din București și scriitoarea Doina Ruști - coordonatoare a colecției
Biblioteca de Proză Contemporană, Editura Litera Nadine Vlădescu (moderator) - director editorial
biblioteca digitala citeste.ro, noiembrie 2020.
Ziua Internaționlă a Drepturilor copilului. 20 noiembrie 2019. Promovarea drepturilor copiilor. Dreptul la
educatie.
Lectie de istorie -cu rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David - în orașul universitar, primul cu acest statut.
Expoziția-muzeu „1581 – Universitatea și Orașul”, online, noiembrie 2020.
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Cultura prin teatru.Festival de Teatru: 19-29 noiembrie 2020. Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de
Teatru INTERFERENȚE, desfășura pentru prima dată online. 30 de spectacolele de Teatru vizionate
online, pe pagina http://www.interferences-huntheater.ro, pe pagina oficială de facebook
https://www.facebook.com/Interferences.Festival.19-29 noiembrie 2020.
Arhive si manuscrise contemporane ale literaturii române – intalnire cu Prof Ioana Bican Fac de Litere UBBRealizari semnificative din munca de cercetare, online, 8 dec 2020.
Sarbatori de iarna. Cum sa avem sarbarori fericite in pandemie –prezentare susținută de rectorul UBB, prof.
univ. dr. Daniel David, final marcat printr-un calup de colinde, online 16 decembrie 2020.
In așteptarea sărbătorii de Crăciun. Lecturi paralele s-ar putea intitula: o carte și cinci teme în dialog. „Fata
cu cercel de perlă” a autorului Tracy Chevalier si alte 101 books. Sugestii de lectura pentru saptamana 17-21
dec 2020. Promovarea scrisului de mana si a cititului. Bilet pentru Moș Craciun pe sunete de vioră cu David
Garrett - Christmas Classic, online, elevii și dirigintii lor care cred în darul de Craciun. 17-21 dec 2020.
Crăciunul o poveste specială și importantă. Tema Crăciunului în diferite opere literare. Material atasat pe
platforma scolii. 20 decembrie 2020
Promovarea valorilor culturale românesti. 100 de români pentru istoria lumii-Hariclea Darclée-soprana care
putea să redea cel mai bine rolul Floriei Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini. Numită de spectator
“Privighetoarea Carpaților”, online.
Ziua Internationala a cuvantului „Mulțumesc” În jurul lumii cu „Mulțumesc”. Semnificatia cuvantului.
Scrierea, citirea si pronuntarea cuvantului in cat mai multe limbi, on line, 11 ianuarie 2021.
Ziua Culturii Naționale- reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850 1889).
Recomandări culturale – vineri, 15 ianuarie 2021. Concertul „Ziua Culturii Nationale – 15 ianuarie 2021″,
susținut de Orchestra Română de Tineret, dirijată de Cristian Mandeal, alături de trupa Direcţia 5, la
Ateneul Român. Organizatori: Ministerul Culturii și Centrul Național de Artă Tinerimea Română. În
program lucrări de George Enescu, Bela Bartok și Sabin Păutza și piese din repertoriul Direcția 5, în
aranjament simfonic, online, 15 ian 2021.
Nopţile Lecturii/Les Nuits de la Lecture - 21 ianuarie,ora 19, LIVE pe Institut français Cluj
Descoperim ce se ascunde în spatele stelelor lui Van Gogh, în cadrul unei întâlniri literare între
scriitoarea Marianne Jaegl și traducătorul Sînziana Manta, moderată de scriitoarea Laura T. Ilea.
Noaptea ideilor/La Nuit des idées. 28 ian ora 18,30 pe pagina de Facebook - Institutul Francez din ClujNapoca. Franceza te duce mai departe! Deschiderea apetitului de lectura. Încurajarea dezvoltarii gandirii
critice pentru adolescenti. Eveniment internaţional organizat de Institutul Francez de la Paris pe cinci
continente, în 75 de ţări.
”Ziua Internaţională a Cititului Împreună” sau „Ziua internaţională a cititului cu voce tare” este un
eveniment global inițiat de Asociaţia LitWorld și marcat în peste 100 de țări, în prima miercuri din luna
februarie. Literele schimbă viețile! Îndemn la lectură. Cititul te poate motiva si inspira. Cum să începi să
citești. Tutorial incarcat pe platforma scolii.
Documentar: Cum functioneaza vaccinurile si sitemul imunitar? Ce este ARN-ul mesager si cum actioneaza
in cazul vaccinarilor. Intalnire on line cu Alina Seserman, sef lucrari Departamentul de Biologie
Moleculara si Biotehnologie, Fac de Biologie si Geologie, UBB. 8 decembrie 2020
Promovarea cărților suport pentru Bac Limba si literatura romana si nu numai. Cataloage ale eduturilor cu
desctierea informatiei detinute de carti.noi, dec 2020.
Promovarea situațiilor de învățare cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale.
Bază de date cu resursele educaționale deschise în format digital create de cadre didactice, organizate pe
discipline și ani de studio
Portal cu exemple de resurse digitale împărțite pe niveluri de educație, discipline de studiu și tip (video,
audio, text, simulare, etc)
O platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre didactice într-un cadru și cu proceduri bine
stabilite. Exerciții, teste, tutoriale video
O platformă pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea cărților electronice. Poate fi utilizată pentru
elaborarea de lecții și distribuirea către elevi.
Metode de lucru interactive de aplicat cu elevii offline – lincuri puse la dispozitie pe platforma scolii in
noiembrie, decembrie 2020.
Îndrăznește să știi! Cum ne protejam prin vaccinare. Intalnire online cu rectorul univ rectorul UBB, prof.
univ. dr. Daniel David, despre vaccinarea impotriva COVID-19. 12 ian 2021
Poezia lunii ianuarie. Autor - Dumitru Cerna. Pestera din pom. Poeme caju. Cluj-Napoca. Editura Casa
Cartii se Știință, 2012, ianuarie 2021.
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Eminescu si dimensiunea științifică a artei. Sărbătorim ziua culturii și a marelui poet național Eminescu.
Popas făcut de Eminescu la Măgurele. Focus- Poemul Scrisoarea a IV-a și Somnoroase păsărele / Castelul
Oteteleșanu și lacul. Ianuarie 2021.
Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859. Un act de voinţă politică a celor două principate
româneşti, Moldova şi Ţara Românească, prima etapă în crearea statului unitar român modern. 24 ian
2021.
Lansare de catre online: Radu Țuculescu: "Femeia de marțipan", Polirom, 2020. 29 ianuarie, de la ora 19.00.
Invitați, alături de autor: Paul Farkas și Raul Popescu, moderata de Adina Dinițoiu Dialogul transmisie via
ZOOM pe pagina de Facebook a Editurii Polirom: facebook.com/polirom.editura. 29 ian 2021.
Activitatăţi în cadrul Proiectului - cerc de lectură –Bucuria de a citi. Proiect de Parteneriat cu Colegiul de
Muzică „Sigismund Todută”. Lectura în pandemie.
Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul lecturii.
Proiect de Parteneriat cu Sc.“ I. Creangă” Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic “A. Borza”, Cluj –Napoca, Liceul
de Informatica “T. Popoviciu”. Jocul de-a istoria. Librăria Bookstory-Sponsor-Moldovan E..
Activitate de selectare/achiziție a publicatiilor necesare ca material didactic de predare pentru aria curriculara
tehnologii ( Selectarea a 12 titluri), luna sep.-oct.2020.
Activitate de popularizare și promovare a cărților. Prezentarea resurselor noi achiziționate în bibliotecă.
Imprumutul cartilor nou achizitionate 2020
Activitatea cu utilizatorii unu la unu–imprumut/ restituiri/lichidari cu respectarea Regulilor pentru utilizarea
serviciilor bibliotecii în timpul pandemiei/ Igiena documentelor.
Consilierea utilizatorilor bibliotecii- profesori pentru accesarea informatei electronice sub formă de
abonament (în nr de 5) la Clasa Digitala a Editurii CD Press, distribuirea codurilor de acces și instrucținile
pentru accesare, noiembrie 2020.
Activitate de inregistrare în gestiunea bibliotcii a achizitiei în Registru inventor și Registu Miscarea
Fondului documentar cu a aplicarea normelor biblioteconomice/note receptie.
Continuarea activității de înregistrare electronică a cărţilor/volumelor aflate în dotarea/inventariul bibliotecii
Unități inregistrate în număr de 3500 pe perioada semestrului I.
Intocmirea situatiilor statistice si predarea lor la timpul precizat.
Aplicarea managementului gestionării aerisirii/dezinfectarii incaperilor in care se desfasoara activitatea.

Activităţi / acţiuni propuse şi nerealizate:Cursuri/programe de formare urmate (nume şi prenume, titlul cursului/programului, nr. ore
sau credite, organizator, perioada):




Activitate de formare în cadrul Zilei Mondiale a Bibliotecilor scolare, organizata de BJC si CCD
Cluj (28 oct. 2020).
- Promovarea lecturii pe timp de pandemie la BJC Cluj, Cristina Popa, bibliotecar Secția
pentru copii, Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Cluj- Napoca
- Biblioteca școlară în vreme de pandemie? Smaranda Graur , Inspector scolar – curriculum și
inspecție școlară, ISJ Cluj
- Prezentarea publicaţiei “ Lectura de plăcere de la teorie la exemple de bune practici”, nr.
3/2020, editura Casa Corpului Didactic Cluj, octombrie 2020
- Exemple de bună practică în activitatea didactică- prezentate de câștigătorii concursului “
Creatori de educație” , ediția 2020
- Blogul profesorului documentarist și al bibliotecarului școlar
Activitate de formare în cadrul activității metodice a bibliotecarilor școlari, organizata de CCD (11
dec. 2020) și Scolile sustinatoare de prezentari de bune practici, în regim online. CTT
“Transilvania”, Cluj- LT “Gh Sincai”, Cluj- Sc “Gh Sincai”, Floresti, L de Muzica “S.
Toduta”, Cluj.
- „Activități de bune practici pedagogice și culturale în bibliotecile școlare și CDI înainte de
pandemie și în prezent.”
- “Promovarea educației centrată pe lectură ca instrument de învățare. Metode moderne de
organizare a spațiului de lucru pe platforma google classroom”, prezentare sustinuta de
Rodica Prodan Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca.
 Activitate de formare in cadrul cursului - Profesor în online facilitat de Digital Nation.
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Activitate de formare in cadrul Conferintei -Educație conectată: “Cum revenim la clasă în
2021”. 27 ianuarie, online.
Activităţi / acţiuni propuse şi realizate pe parcursul sem II, an şcolar 2020-2021

Obs. Se va preciza nr. total volume, dotări bibliotecă, nr fişe de cititori (elevi, cadre didactice, personal
auxiliar şi nedidactic), nr cititori activi, achiziţii cărţi, manuale, activităţi educative, orar de funcţionare şi
orice alte detalii relevante despre activitaţile bibliotecii în perioada raportată – cu specificare dată sau lună).




Nr. total volume: 26.426
Dotări bibliotecă: 3 volume în valoare de: 840 lei
Nr fișe cititori: 609. Elevi 544; cadre didactice 50; personal auxiliar 9; personal nedidactic 6;
Cititori activi: 603

1. Tehnici de documentare. Pregatirea bibliografiilor și studierea temelor pentru lucrarile claselor a XIIa. Descrierea bibliografiilor. Parcurgerea bibliografiei. Participanți: elevii claselor absolvente,
profesorii îndrumători ai lucrărilor de absolvire. Lunile febr-mai 2021.
2. Adaptarea instrumentelor de promovare și informare a utilizatorilor pentru mediul online.
3. Folosirea tehnologiei în activitatea bobliotecii într-un mod care să aducă evoluție, adaptarea
conținuturilor la un context nou și provocator.
4. Apropierea de cititori prin platforme de învățare - lectura poate fi la fel de vie și în pandemie
februarie–iul 2021.
5. Promovarea valorilor culturale românești. 100 de români pentru istoria lumii-Hariclea Darcléesoprana care putea să redea cel mai bine rolul Floriei Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini.
Numită de spectatori “Privighetoarea Carpaților”, online.
- De la formatul clasic al informatiei, la eBiblioteca eBook
- Promovarea serviciilor bibliotecii.
- Adaptarea continuturilor și strategiile de informare pentru mediul online.
- Cum sa dezvoltăm valente și competențe noi
- Educația digitală- pregătirea tinerilor pentru transformarea societății și a pieței muncii sub
impactul tendințelor tehnologice.
6. Promovarea cărților suport pentru bac pentru probele obligatorii si probele la alegere. Cataloage ale
eduturilor cu desctierea informatiei detinute de carti, febr 2021.
7. Promovarea situațiilor de învățare cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale.
- Bază de date cu resursele educaționale deschise în format digital create de cadre didactice,
organizate pe discipline și ani de studiu
- Portal cu exemple de resurse digitale împărțite pe niveluri de educație, discipline de studiu și
tip (video, audio, text, simulare, etc)
- O platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre didactice într-un cadru și cu
proceduri bine stabilite. Exerciții, teste, tutoriale video
- O platformă pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea cărților electronice..
8. ”Ziua Internaţională a Cititului Împreună” reprezintă un îndemn la lectură, ca mod de dezvoltare a
creativității, a empatiei și a gândirii critice. Literele schimbă viețile! Îndemn la lectură. Cititul te
poate motiva si inspira. Cum să începi să citești. On line, 8 febr 2021
9. Incepe școala față în față - ce pot să fac eu? Intrebarea adresata de un părinte d-lui prof de sanatate
publica, Razvan Chereches, Departamentul de Sanatate Publica, UBB. Sugestii pentru părinți și
elevi, 9 febr 2021.
10. Ziua Constantin Brâncuși. Pe 19 februarie se sărbătoresc 145 de ani de la nașterea sculptor ului
roman. Istoria fascinantă a lui Constantin Brâncuşi - galetie foto.
11. În memoriam - Umberto Eco- scriitor italian, editor, filosof și semiotician. Cunoscut în special pentru
romanul său “Numele trandafirului”. Umberto Eco (n. 5 ianuarie 1932 Alessandria, Regatul Italieid. 19 februarie 2016, Milano, Italia) a fost un scriitor italian, editor, filosof și semiotician. Online,
19 febr 2021
12. 1 Martie - Ziua Martisorului. Simbol exclusiv românesc şi nu mai există şi la alte popoare.
Documentar- Sarbatoarea martisorului - origine si traditii, on line.
13. Aniversare Culturala - Ion Creangă, scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei basmelor,
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poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii
române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. 1 martie 2021
Târgul de carte -GAUDEAMUS, ediţia martie 2021, exclusiv online 1 - 31 Martie
Biblioteca a invitat cititorii pasionați la o nouă întâlnire cu lumea cărții:
Prezentare de carte: "Nae şi Margareta"- De vorbă cu nepoata lui Nae Ionescu
Editura Vremea, 16 Martie - 18:00 - 18:28
Prezentare de carte: "Nae şi Margareta"
https://www.gaudeamus.ro/eveniment/editura-vremea/de-vorba-cu-nepoata-lui-nae-ionescu/2391
"Europa şi Israelul", autor Andrei Marga-EDITURA RAO- 10 martie 2021
https://www.gaudeamus.ro/eveniment/editura-rao/europa-si-israelul-autor-andrei-marga/2901
85 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu- scriitor român, membru titular (din 1992) al Academiei
Române. 02 martie 2021
Luma Martie-Luna Francofoniei. Aniversare - 30 de ani de la infiintarea Centrului Cultural Francez.
Pentru a celebra valorile comune francofone, Institutul Francez din România ne-a propus pentru
vizitat- Instagrafii, expoziție de Maria Brudașcă; o oportunitate de a împărtăși vederi culturale
francofone, individuale și intergeneraționale. Martie 2021
Prezentarea cartii -Discursurile din Suedia- Albert Camus, Editura Polirom, 2021. Albert Camus
premiul Nobel pentru literatură în anul 1957, pentru importanta lui creație literară care, cu o lucidă
stăruință, aruncă o lumină asupra problemelor conștiinței umane din vremea noastră. 10 martie 2021
Ziua Mondiala a Poeziei – 21 martie 2021. Ziua mondială a poeziei sărbătoreşte una dintre cele mai
preţuite forme de exprimare a identităţii culturale şi lingvistice ale umanităţii. Practicată de-a
lungul istoriei, în fiecare cultură şi pe fiecare continent, poezia vorbeşte despre valorilor noastre
comune, fapt care o poate transforma într-un puternic mesaj pentru dialog şi pace. Recital online https://www.youtube.com/watch
Ziua Mondială a Teatrului 2021- 27 martie - „De când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus
unele altora povești. Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista..”
HELEN MIRREN -actriță de teatru, film și televiziune- online
Portret de filosof - Emil Cioran. Gabriel Liiceanu în dialog cu Vlad Zografi – on line-12 aprilie 2021
Tur virtual in muzeele europene- Muzeele din alte epoci aveau tendința de a fi universale, muzeele
moderne se concentrează pe un subiect particular sau chiar aparțin uneia sau mai multor categorii.
Online 12 aprilie 2021
Aparitia cartii și prezentare de carte - O scurta istorie a Rusiei- la Edutura Humanitas; Mark
Galeotti în dialog cu Marian Voicu despre Putin și istoria Rusiei.
21 aprilie 2021 https://humanitas/carte/o
Ziua international a cartii - 23 aprilie. Cititul si contributiile lui la fericire - cu prof. Andrei C Miu.
Abordare stiintifica. Trei moduri prin care cititul (și literatura în mod deosebit) contribuie la
fericire: stare de flow, simțirea unor emoții speciale (cum ar fascinația și venerația) și teoria
minții (parte integrantă din empatie).
Tineri de la Cluj - invitat tânărul elev chitarist Tudor Torge, O discuție relaxantă despre muzică și
joacă cu un tânăr talentat- on line 07 mai 2021
Autorul Radu Țuculescu la mini-cafeneaua critica cu Bogdan Lefter- Mini- cafeneaua critica il are
invitat pe autorul Radu Țuculescu în dialog cu Bogdan Lefter despre cum arata viata unui scriitor
in pandemie. Ce a scris in aceasta perioada. Un dialog de calitate si amuzant. 07 mai 2021
Medalion cultural -Lucian Blaga- 60 de ani de la plecarea spre stele, a dramaturgului şi filosofului
clujean Lucian Blaga. (06.05.1961)
Prezentarea romanului „America de peste pogrom” scrisa de Cătălin Mihuleac. Cătălin Mihuleac în
dialog cu Radu Paraschivescu despre roma care a fost publicat recent într-o ediție nouă în colecția
– Scriitori români contemporani”. https://www.facebook.com/editura.humanitas 7 mai 2021
Ziua Adolescentului – a doua duminica a lunii mai. La mulți ani, dragi adolescenți! În cea de-a doua
duminică a lunii mai este marcată, în fiecare an, Ziua Adolescentului. Cu această ocazie, mesaj,
cititorilor bibliotecii, de la scriitoarea Roxana Valea, autoarea cărții ,,Prin praf și vise”. 9 mai
2021
La ceas aniversar de biblioteca publica, BJC -100 de gânduri positive, încurajatoare, gânduri de
bucurie -„comoara de înțelepciune” on line despre oameni deosebiti.11 mai 2021
Intalnire online cu scriitoarea Ioana Pârvulescu despre cartea ”Prevestirea”, roman nominalizat la
Premiul Național de Proză. Discuția despre ”Prevestirea”, roman nominalizat la Premiul Național
de Proză: Ecaterina Grosu (elevă la Colegiul Național Iași), Andrada Strugaru (studentă la
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Facultatea de Drept, UAIC) și Ioana Tătărușanu (studentă la Facultatea de Litere, Universitatea
București). Moderate de: Nicoleta Munteanu. 12 mai, ora 18
9 mai, Ziua Europei. La mulți ani, Europa! La mulți ani, europeni! Rectorii UBB despre inceputul
unei calătorii care a dus la o structura extraordinara - Uniunea Europeana bazata pe incredere si
cooperare. Online 9 mai 2021.
Activitatăţi în cadrul Proiectului -Agora- Intergenerationala-BJC Cluj.Proiect online. Join
ZoomMeetinghttps://us02web.zoom.us/j/81962199907?pwd=V21NaUdQWm13Q2FqZmMvUjAy
OGVMZz09Expozitie de carti rare, manuscrise, scrisori vederi de mana, carti si alte scriei..
Paralela intre scrisurile pe hartie si cele digitale. Consolidarea relatiilor intergenerationale prin
impartasirea obiceiurilor si a modului de a actiona in anumite situatii de viata. Clasele IXA, B,
pro. Hoaghia A, Padurean B., online, 21 mai 2021.
Vizita la - Expozitia de carte”Poeti romani din temnitele comuniste” - In memoriam Mihai
Eminescu-poet national. Expozitie organizata in foaerul Bibliotecii O Goga, de catre Primaria
municipilui Cluj. Elevi din clasa XB. 15 iun 2021.
Activitatăţi în cadrul Proiectului - cerc de lectură –Bucuria de a citi. Proiect de Parteneriat cu
Colegiul de Muzică „Sigismund Todută”. Lectura în pandemie
Activitatăţi în cadrul Proiectului interdisciplinar - cerc de lectură - Mirajul cunoașterii prin farmecul
lecturii. Proiect de Parteneriat cu Sc.“ I. Creangă” Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic “A. Borza”, Cluj –
Napoca, Liceul de Informatica “T. Popoviciu”. Jocul de-a istoria. Librăria Bookstory-SponsorMoldovan E..
Activitate de selectare/achiziție a publicatiilor necesare ca material didactic de predare pentru aria
curriculara tehnologii ( selectarea a 3 titluri), prelucrarea publicatiilor, luna februarie 2021.
Activitate de popularizare și promovare a cărților. Prezentarea resurselor noi achiziționate în
bibliotecă. Imprumutul cartilor nou achizitionate 2021.
Activitatea cu utilizatorii unu la unu–imprumut/ restituiri/lichidari cu respectarea Regulilor pentru
utilizarea serviciilor bibliotecii în timpul pandemiei/ Igiena documentelor.
Intocmirea situatiilor statistice si predarea lor la timpul precizat.
Aplicarea managementului gestionării aerisirii/dezinfectarii incaperilor in care se desfasoara
activitatea.
Cursuri/programe de formare urmate (nume şi prenume, titlul cursului/programului, nr. ore
sau credite, organizator, perioada):
 Activitate de formare în cadrul intalnirii metodice a bibliotecarilor școlari, organizata de CCD
(31 martie 2021)
- Exemple de bună practică în activitatea de biblioteca.
- Activitati desfasurate in biblioteci.
- Promovarea lecturii pe timp de pandemie
 Activitate de formare in cadrul Conferintei -„Conectarea cu tine - resursa în situații de criză”,
06 mai 2021, online.

4.6 Activitatea din internat, responsabil: pedagog-şef, Socaciu Daniela
Activităţi / acţiuni realizate de colectivul de pedagogi/supraveghetori de noapte:
Pe parcursul semestrului anului şcolar 2020-2021, colectivul de pedagogi din internatul de elevi al Colegiului
Tehnic de Transporturi „Transilvania” a desfăşurat următoarele activităţi:
-Supravegherea zilnică a elevilor pentru a respecta, în timpul săptămânii, programul de intrare-iesire în / din
cămin, programul de somn, programul de meditaţii. Elevii rămaşi la sfârşit de săptămână în cămin au fost
notaţi în registrul de procese verbale.
-De fiecare dată când a fost cazul au fost contactaţi profesorii diriginţi, părinţii şi conducerea şcolii pentru a
analiza situaţia elevilor cu abateri comportamentale.
- În sem I s-au făcut următoarele vizite:
- în fiecare săptămînă d-nul director adj. Cretu Gabriel a făcut vizite în cămin în perioada
meditațiilor A solicitat mai multă curăţenie în camere şi coridor.
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Activităţi realizate cu elevii din internat:
-S-au întocmit noi procese verbale de predare/primire camere şi angajamente pentru un mai bun
control asupra integritǎții bunurilor din cămin.
-Zilnic a fost urmărită şi notată păstrarea curăţeniei, atât în camerele elevilor, cât şi în camerele
studenţilor, pe holuri şi la grupurile sanitare.
-Efectuarea curăţeniei generale în cameră de către elevi o dată pe săptămână.
-Stabilirea legăturii permanente cu doamna administrator si personalul administrativ care asigură
reparaţiile în cămin.
-Urmărirea constantă a achitării taxelor de cămin, atât de către elevi, cât şi de către studenţi.Dotarea
căminului cu medicamente necesare pentru prim ajutor.

Consideraţii privind comunicarea colectivului de pedagogi cu echipa managerială, elevi,
profesori, părinţi:
-Comunicarea colectivul de pedagogi cu echipa managerială și elevi a fost foarte bună, cu profesorii
diriginți bună, iar cu părinții aproape inexistentă. Foarte puțini părinți se interesează de copii lor. În
momentul în care sunt contactați de pedagogi pentru a-i informa de abaterile copiilor, aceștia sunt
foarte mirați.

Consideraţii privind respectarea programului şi a îndatoririlor de serviciu asumate de către
colectivul de pedagogi:
-Pedagogii și-a respectat programul și îndatoririle de serviciu, anunțând orice abatere disciplinară
făcută de elevi atât conducerea școlii cât și pe părinții acestora.

5. Managementul calității –coordonator CEAC, prof. Feștilă Rodica (sem I) şi Beldean Diana
(sem II)
Activităţi/Acţiuni realizate:
- 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;
a) Analiza rezultatelor obținute la simularea examenului de bacalaureat pentru clasele a XI-a și a
XII-a
- Implicarea elevilor în pregătirea și susținerea simulării examenului de bacalaureat (conform rapoartelor
realizate de către profesorii care predau discipline de bacalaureat, prezentate în consiliile profesorale din
semestrul II și conform graficului național de susținere a simulării examenului de bacalaureat);
- Analiza rezultatelor obținute în vederea ameliorării acestora (analize realizate de către șefii ariilor
curriculare Matematică - Științe și Limbă și comunicare și prezentate în consiliile profesorale din
semestrul II);
b) Evaluarea gradului de satisfacție a elevilor pentru anul școlar 2020-2021
- Elaborarea Chestionarului de satisfacție aplicat elevilor Colegiului Tehnic de Transporturi
"Transilvania" Cluj-Napoca pentru anul școlar 2020-2021;
- Interpretarea rezultatelor;
- Prezentarea în Consiliul profesoral a Raportului de interpretare a rezultatelor;
ACTIVITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
a) Îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin:
- Monitorizarea aplicării de metode și strategii didactice eficiente, care să respecte nivelul individual al
elevilor: analiza activității didactice prin fișe de asistențe la ore realizate de către directori și
coordonatorii ariilor curriculare (conform rapoartelor directorilor privitor la asistențe la ore);
- Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor în raport cu evaluarea inițială: prezentarea în consilii
profesorale a exemplelor de bună practică (conform planificării/tematicilor consiliilor profesorale
realizate în semestrul I și II);
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b) Implicarea elevilor și profesorilor în activități extracurriculare și în proiecte care să contribuie
la îmbunătățirea rezultatelor școlare
- Monitorizarea activităților extracurriculare organizate de către diriginți în vederea dezvoltării
intereselor și abilităților individuale (conform Raportului activităților educative desfășurate în 2020 –
2021 realizat de către coordonatorul de proiecte și programe educative);
- Încurajarea încheierii de parteneriate educaționale;
- Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în proiecte extracurriculare (conform Raportului anual
realizat de către coordonatorul de proiecte și programe educative);
- Încurajarea profesorilor pentru a participa la activități de formare/dezvoltare profesională și științifice;
diseminarea unor astfel de activități
c) Responsabilizarea elevilor pentru obținerea de progres școlar prin îmbunătățirea disciplinei și
a frecvenței prin:
- Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin încurajarea disciplinei: prezentări ale Rapoartelor lunare privind
frecvența elevilor (realizate de către responsabilul comisiei de monitorizare a absenteismului);
- Reducerea absenteismului și a abandonului școlar (Menținerea colaborării cu instituțiile abilitate primării, poliție, DGASPC- pentru combaterea abandonului școlar; raportarea lunară a cazurilor de către
diriginți și monitorizarea luării de măsuri);
- Întărirea colaborării cu părinții în vederea frecvenței cursurilor și a obținerii de rezultate bune la
învățătură de către elevi (monitorizarea ședințelor cu părinții de către directori, implicarea părinților în
activitatea de lectorat și alte acțiuni extracurriculare);
d) Eficientizarea rezultatelor cu agenții economici prin:
- Analiza gradului de inserție profesională a absolvenților din învățământul tehnic (conform Raportului
de analiză a inserție profesională pentru absolvenții promoției 2019- 2020);
- Încheierea de noi parteneriate cu agenți economici care pot contribui la inserția profesională a
absolvenților (conform noilor parteneriate încheiate cu agenții economici)
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE
- Revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare al CEAC;
- Documentarea membrilor CEAC cu privire la:
 actele normative privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 Standardele specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal - filiera tehnologică;
- Elaborarea unor noi proceduri operaționale și revizuirea celor existente (conform dosarului de
proceduri);
- Actualizarea conținutului mapelor de lucru utilizate ca documente de bază în procesul de evaluare la
nivel de:
 CEAC
 responsabili de comisii metodice/comisii de lucru pe probleme
 cadre didactice
 diriginți
- Diseminarea noilor acte normative referitoare la implementarea și asigurarea calităţii, a Raportului
anual de evaluare internă (RAEI) și a documentelor elaborate de comisie în rândul întregului personal al
liceului/elevilor/părinţilor (în consiliile profesorale, conform graficului și la avizierul permanent al
CEAC);
- Realizarea raportului semestrial și anual al CEAC;
ACTIVITĂȚI- EVALUARE EXTERNĂ
pregătirea documentelor necesare evaluării externe în vederea acreditării specializării ,,Tehnician
mecanic pentru întreținere și reparații”
- operarea pe platforma ARACIP
interviuri
-

Activităţi propuse şi nerealizate:
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Monitorizarea activității desfășurate în cadrul Programului naţional „Școala Altfel” – datorită
contextului epidemiologic şi a modificărilor legislative intervenite, activităţile programate ȋn
săptămâna: „Școala Altfel”: au fost suspendate.
Sugestii/Propuneri legate de activitatea comisiei:
- schimburi de experiență externă și internă;
- promovarea de exemple de bună practică;
- continuarea practicii de recompensare a elevilor care nu acumulează absențe nemotivate.
6. Inserţia absolvenţilor
SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PROFESIONAL, PROMOŢIA 2021
Domeniul de pregătire: Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic auto
Nr. total absolvenţi: 28
Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 28
Nr. absolvenţi care continuă studiile: 9
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): 4
Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 7
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 4
Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 11
Domeniul de pregătire: Mecanică
Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto
Nr. total absolvenţi: 19
Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 19
Nr. absolvenţi care continuă studiile: 1
Nr. absolvenţi care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 5
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): 4
Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 5
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 4
Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 9
Domeniul de pregătire: Mecanică
Calificarea profesională: Operator la maşini cu comandă numerică
Nr. total absolvenţi: 6
Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 6
Nr. absolvenţi care continuă studiile: 0
Nr. absolvenţi care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie:3
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
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 0
Nr. total absolventi angajaţi (salariati):
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SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL,
PROMOŢIA 2021
Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (zi) - 26
Domeniul: Electric
Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 23
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 1
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 0
Nr. absolvenţi angajaţi: 14
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 10
Specializarea: Tehnician operator tehnica de calcul (zi) - 19
Domeniul: Electronică automatizări
Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 19
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 2
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 0
Nr. absolvenţi angajaţi: 12
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 5
Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (seral) - 19
Domeniul: Electric
Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 11
Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 0
Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 0
Nr. absolvenţi angajaţi: 19
Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0
Nr. absolvenţi care nu lucrează: 0

Director,
Prof. Cornelia-Elena GIURGIU
___________________
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