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VIZIUNEA SCOLII 

    Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj – Napoca promovează standardele educaţionale 
europene specifice  unei şcoli moderne,  preocupate de  formarea tinerilor şi adulţilor,  astfel 
încât  încadrarea acestora pe piaţa muncii să răspundă nevoilor personale şi ale comunităţii 
căreia îi aparţin.  
MISIUNEA ŞCOLII      
    Scoala noastra asigura o educatie de calitate, centrată pe elev, care promovează egalitatea de 
şanse, respectul, comportamentul civilizat, munca în echipă şi creativitatea,  fiecare beneficiar 
fiind încurajat să-şi descopere aptitudinile şi abilităţile, îndrumaţi de cadre didactice pentru 
care profesionalismul este  cuvântul-cheie. Elevii şcolii pot avea poveşti de succes dobândind 
competenţele specifice  filierei tehnologice: profil tehnic  în domeniile construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice, fabricarea produselor din lemn,  respectiv profil  resurse naturale şi protecţia 
mediului în domeniile silvicultură şi protecţia mediului.  
 

Prezentul raport a fost realizat de echipa managerială formată din: 

Prof. Pop Corina Virginia - director, 

Prof. Feher Andrei - dir. adjunct, 

 cu  contribuția următoarelor cadre didactice: 

1. Pop Alina Emilia- consilier educativ 

2. Farcaş Valeria – responsabil CEAC 

3. Feher Cristina- responsabil comisie metodică limbă și comunicare 

4. Kelemen Kinga – responsabil comisie de abdenteism școlar 

5. Vlase Monica-/ Filip Lucian responsabil comisie metodică om și societate 

6. Tănasă Marius - responsabil comisie metodică matematică, informatică, 

științe 

7. Ungur Laura- responsabil comisie metodică tehnologii 

8. Cătinean Bogdana- responsabil comisie de organizare a concursurilor și 

olimpiadelor școlare 

9.  Pascu Lucia – responsabil comisia de curriculum  

10.  Florian Meda responsabil comisia de perfecționare și formare continuă 

11.  Muntean Denisa – consilier şcolar 

12.  Cristea Sabina-bibliotecar 

13.  Dolha Alina - contabil 
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I. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 
Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc a fost 

reglementat prin următoarele documente: 

• LEGEA EDUCATIEI NATIONALE începând din 10.02.2011 

•  Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului scolar 2014 – 2015 

• ORDIN NR. 3753/9.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

naţional de invaţământ 

• OMEN_nr._5115-2015_ROFUIP Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

• ORDIN NR.5559/7.10.2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 

  Legea nr. 166/ 05.10.2011, publicata in M. Of. 709/ 07.11.2011 

  Legea nr. 283/ 2011 privind aprobarea OUG 80/ 2010 pentru completarea art. 11 din OUG 

37/ 2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar  

 Rectificarea la Legea 283/ 2011 aparuta in M. Of. din 18.01.2012 

  OUG nr. 21/ 30.05.2012 

  Legea nr. 187/ 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/ 2009 privind Codul penal 

  OUG nr. 84/ 12.12.2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in 

anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-

bugetare 

 Legea nr. 5/ 21.02.2013, bugetului de stat pe anul 2013 

  OUG nr. 14/ 06.03.2013 

 Lege nr. 62/ 21.03.2013, pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din LEN nr. 1/ 2011 

  Legea nr. 206/ 27.06.2013, pentru completarea art. 112 din LEN nr. 1/ 2011 

 OG nr. 29/ 2013, privind reglementarea unor masuri bugetare 

 DCCR nr. 397/ 2013, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dspozitiilor 

art. 287 alin. (7) si a art. 289 alin. (7) din LEN nr. 1/ 2011 

  OUG nr. 103/ 2013, privind salarizarea personalului bugetar in anul 2014 si alte masuri in 

domeniul chletuielilor publice, publicat in M. Of. nr. 703/ 15.11.2013 

 OUG nr. 107/ 2013, pentru stabilirea unor masuri bugetare 

  Legea nr. 356/ 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014 

  OUG nr. 117/ 23.12.2013, privind modificarea si completarea LEN nr. 1/ 2011 si pentru 

luarea unor masuri in domeniul educatiei 

 Legea nr. 1/ 07.01.2014, pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din LEN nr. 1/ 2011 

  DCCR nr. 106/ 27.02.2014, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor 

art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din LEN nr. 1/ 2011, publicata in M. Of. 238/ 03.04.2014 

 OUG nr. 16/ 09.04.2014, privind modificarea si completarea LEN nr. 1/ 2011, publicata in 

M. Of. nr. 266/ 10.04.2014 

      •    ORDIN NR.4792/2017 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat             

             2018 

 ORDIN NR.4800/31.08.2010 privind disciplinele si programele pentru examenul de 

              bacalaureat 2011-2012 
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 ORDIN MEN nr. 4792 din 2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 

national   2018 

• OMEN nr.3136 organizarea invăţământului profesional de 3 ani 

• OMEN nr.4434_29.08.2014_Metodologia de certificare  liceu privind aprobarea graficului de 

desfăsurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional si tehnic în anul scolar 2014-

2015 

• Ordin nr.4464_grafic_certificare_2014-2015  

• Ordin nr.5005 /2014 Metodologie-certificare-postliceala 

 Strategia TVET 2016-2020 

 ORDIN nr. 4.959 din 18 august 2016 privind acreditarea 

 OMEN nr.4795 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii IPT 

 OMEN nr. 3556 din 2017 admiterea în învățământul profesional DUAL 

 Ordin nr. 3732- 2013 privind denimirea de Colegiu 

 Ordin nr. 3597 privind modificările la evaluarea cadrelor didactice și didactic auxiliar 

 Ordin  nr. 6143 privind evaluarea angajatilor din învățământ 

 Legea nr. 554 privind informația publică 

 Codul muncii din 2003 actualizat 

 Ordin 3973 privind echivalarea nivelurilor de calificare 
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I. ANALIZĂ PE CAPACITATEA  INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUI     

   TEHNIC  „ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA  

 

Managementul unităţii de învăţământ 
 

Managementul unităţii a fost asigurat de: 

Prof. Pop Corina Virginia - director, 

Prof. Feher Andrei - director adjunct, 

Prof. Pop Alina Emilia - consilier educativ, reprezentanta școlii din partea sindicatului, 

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

 

Activitatea s-a desfășurat conform planului managerial, întreprinzând demersurile necesare 

pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor. 

 

MANAGEMENTUL PERSONALULUI 
 

 Există Contracte individuale semnate pentru întreg personalul, decizii, fişe de atribuţii 

 Există: fişa postului şi fişe de evaluare personalizate în şcoală pentru toate categoriile de      

    personal precum şi fişe cu atribuţiile (sarcini) concrete 

 Există planul de încadrare realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru realizarea  

    activităţilor la standarde  de calitate 

 Ponderea cadrelor didactice cu preocupări de dezvoltare /conversie profesională (completarea  

   studiilor, grade didactice, masterat, doctorat, studii postuniversitare) este de 80 %  

 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca - ca instituţie de stat bugetară - aflată în subordine 

ISJ Cluj, funcţionează în anul şcolar 2017 - 2018 după o organigramă ce a cuprins: 

 

POSTURI DE CONDUCERE, 

1 POST DIRECTOR   prof. Pop Corina Virginia 

1 POST DIRECTOR ADJUNCT   ing. Feher Andrei 

 

CADRE DIDACTICE:  

TITULARI: 28 

SUPLINITORI: 9 

ASOCIAŢI: 5 

          TOTAL: 42 

 

PROFESORI GRAD I: 26 

PROFESORI GRAD II: 4 

PROFESORI GRAD DEFINITIV: 4 

PROFESORI DEBUTANŢI: 3 

TOTAL PROFESORI: 37 

Personal didactic auxiliar: 5 

Personal nedidactic 14 
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NUMĂRUL DE ELEVI: total 495 din sem II 517 

     LA ZI  198 de elevi în  8 clase de liceu + 3 clase și 55 elevi de școala profesionala  

     LA SERAL 107   5 clase 

     LA ŞCOALA PROFESIONALĂ 48  3 clase 

     LA POSTLICEALĂ  79    4 clase 

     LA ŞCOALA DE MAIŞTRI 30     1 clasă 

L A TOTAL NUMĂR DE CLASE: 22 

 Liceal- Zi (11 clase),  

1. Filieră tehnologică,  

2. Profil :  tehnic; resurse naturale şi protecţia mediului,  

 Specializări: Tehnician în construcţii şi lucrări publice; Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului;;  

 Liceal- seral, rută progresivă (5 clase:  XI, XII, XIII ), Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, Tehnician designer mobila si 

amenajări interioare 

 Şcoală profesională 3 clase, (IX-XI) 

 Zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar; Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; Zidar – 
pietrar - tencuitor 

 Şcoala postliceală şi de Maiştri (5 clase)- profil tehnic şi servicii, Topograf în construcţii; 

Proiectant decoraţiuni interioare; Maistru CCIA; Maistru instalator pentru construcţii 

 

PERSONAL DIDACTIC 

     39 norme 

            PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 

    4 persoane 

            PERSONAL NEDIDACTIC: 

                10 persoane 

            POSTURI VACANTE  

                 1 did aux 

            Tot 65,25+05 

 

 NUMĂRUL DE CLĂDIRI ŞI DISPERSIA ÎN TERITORIU A ACESTORA:  

 

Corpuri de clădire TOTAL 4: 

2 corpuri cu laboratoare şi cabinete,  

1 Atelier şcoală, Sală de sport,  

2 terenuri de sport pentru fotbal şi baschet la aceeaşi adresă;  

1 corp clădire- Cămin- strada Gării Nr. 4 

- Internat propriu /nr. de locuri: Internat cu 36 de locuri (Corp B - etaj 3)  

- Internatul de pe str. Gării în conservare  2 nivele cu 12 camere/nivel (60-72 locuri) 

1 Cantină proprie /nr. de locuri: închiriată la EXCLUSIV CATERING 
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 STRUCTURA BAZEI MATERIALE 

 Baza materială utilizată în activităţile didactice şi extracurriculare sunt: 

-31 săli de clasă în corpul A și 20 săli de clasă în corpul B  

 -Cămin în reamenajat cu 38+38 de locuri 

- Laboratoare: 1 biologie, 1 fizică, 2 chimie, 3 informatică, 1 protecţia mediului, 1 prelucrarea 

lemnului silvicultură, Construcții, Desen ethnic și instalații 

-Săli dotate cu tablă interactivă 4 (sala 1, sala3, sala12, sala13, sala24) 

-Cabinete: 2 limba română, 2 matematică, 1 fizică, 1 limba engleză şi franceză, 1 geografie, 1 istorie, 1 

socio-umane, 1 psihologie, 1 desen tehnic, 1 finisaje, 1 structuri,  1 protecţia muncii, 1 religie, 4 s[li cu 

table  multimedia, 1 laborator fonic pentru limba engleză, 1 construcţii, 1 instalaţii, 1 sala de lectură și 

proiecte 

6 săli de lucru în atelier şcoală. structuri, finisaje, instalații, tâmplărie și protecția mediului  

1 bibliotecă cu peste 45000 de volume 

1 sală festivă sală festivă cu 54  de locuri şi scenă 

1 sală de sport, 

2 terenuri de sport( 1 cu covor sintetic pentru fotbal, 1 cu asfalt pentru baschet),                            

 - Grădină-şcoală, parcuri şcolare, zone verzi amenajate cu bănci şi chioşc alimentar sub închiriat direct 

prin  primărie 

-1 Cabinet medical 

-4 spații cu centrale termice, o centrală dezafectată/clădire 
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ANALIZA SWOT 

 
Puncte tari 

• Promovarea unui management eficient şi profesional permite gestionarea reformei în unitatea  

şcolară 

 Existenţa documentelor curriculare aprobate de MEN, auxiliarelor curriculare, manualelor la 

disciplinele de cultura generala 

 Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale, olimpiade şi concursuri 

şcolare 

 Ofertă educaţională în ceea ce priveste calificările adaptată la cererea de pe piaţa muncii 

 Activităţi extracurriculare complementare 

Existenţa cabinetului de consiliere psihopedagogică 

• Preocuparea echipei de management in vederea cresterii numarului de parteneriate pentru largirea 

orizontului actului educational; 

 Preocuparea susţinută pentru o permanentă formare profesională a cadrelor didactice prin 

înscrierea la grade didactice, studii post universitare, cursuri de perfecţionare furnizoare de 

credite; 

• Preocuparea continuă a cadrelor didactice îndeosebi catedrele tehnice de a elabora documente 

şcolare, autori de articole în reviste şcolare; 

• Existenţa unui personal didactic calificat şi ocuparea posturilor rezervate cu suplinitori calificaţi; 

• Existenta cadrelor didactice specializate care asigură  utilizarea unor metode moderne de predare, 

bazate pe activitatea centrată pe elev. 

• Cuprinderea unui număr relativ mare de cadre didactice şi de elevi în proiecte educative şi 

europene, având ca obiectiv general creşterea nivelului competenţelor dobândite de viitorii 

absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic pentru integrarea lor profesională; 

• Aplicarea unor măsuri menite să diminueze rata abandonului şcolar şi să creeze condiţii minimale 

pentru şcolarizarea elevilor aflaţi în dificultate şi a celor care provin din medii defavorizate; 

• Realizarea unui program consultaţii, în vederea micşorării numărului de corigenţi, a creşterii 

frecvenţei şcolare; 

• Implicarea părinţilor şi a elevilor dă posibilitatea cunoaşterii şi acomodării sistemului de 

învăţământ la nevoile şi aşteptările lor; 

• Dotarea bună a bazei materiale a colegiului permite o instruire la standardele impuse de 

programele şcolare pentru unele specializări/calificari 

• Cererile pe piaţa muncii a absolvenţilor din domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice respectiv 

pe protecţia mediului sunt mari datorită evoluţiei industriei construcţiilor pe plan local și a 

dezvoltării acțiunilor ministerului mediului; 

 Există peste 60 de parteneriate cu instituţii partenere  

 Sunt încheiate parteneriate de colaborare cu firme, agenţi economici 

 Agenții economici  sunt ținuți la current cu evoluțiile legislative din învățământul IPT 

Puncte slabe 

• Existenţa cazurilor de abandon şcolar, datorate cauzelor de ordin material şi familial; 

• Interesul foarte scăzut al elevilor doritori în dobândirea unei calificări prin liceu tehnologic 

• Creşterea numărului de acte de indisciplină şi violenţă în rândul elevilor, acte care se 

soldează şi cu numeroase distrugeri materiale în incinta şcolii; 

• Scăderea interesului elevilor pentru studiu profund, pentru vizitarea bibliotecii; 
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• Scăderea interesului părinţilor în privinţa şcolarizării elevilor într-o meserie. Părinţii doresc 

ca să urmeze copii lor școli care duc spre studii academice sau universitare.  

Oportunităţi 

• Acordarea manualelor gratuite elevilor cuprinşi în învăţământul obligatoriu; 

• Acordarea de burse şcolare conform metodologiei de acordare a burselor 

• Implicarea eficientă a unor organe comunitare (Poliţie de Proximitate, Poliţie comunitara 

Jandarmerie) în asigurarea unui climat de securitate în şcoală; 

• Asigurarea unei securizări electronice în şcoală prin amplasarea de camera video  în 

exteriorul şi interiorul şcolii, 

• Posibilitatea dezvoltării unui CDL atractiv în funcţie de nevoile agenților economici şi ale 

elevilor 

• Adaptarea curriculumului la exigențele cerute de angajatori  

• Dezvoltarea unei culturi organizaţionale 

• Inserţia absolvenţilor de liceu într-o formă superioară de şcolarizare sau angajarea directă pe 

piaţa muncii 

• Vecinatatea cu Universitatea  Tehnică Facultatea de Instalaţii creează oportunitatea 

contactului cu mediul academic, ceea ce motivează continuarea studiilor de către elevii noştri. 

Ameninţări 

• Estimarea scăderii nivelului demograhic continuu, astfel numărul tinerilor cu vârste între 14 

şi 18 ani scade pe an ce trece. 

• Respingerea de către părinţi a cererii de pe piaţa muncii a absolvenţilor din domeniul 

construcţiilor şi al protecţiei mediului în favoarea şcolarizării copiilor la şcoli teoretice cu 

brand și datorită dorinţei ca copii lor să urmeze studii academice sau universitare.  

• Creşterea şomajului, a numărului familiilor dezorganizate, neimplicarea familiei în educaţia 

copiilor sporesc abandonul şcolar şi favorizează eşecul şcolar; 

• Migrația populatiei spre tările UE 

• Lipsa unei orientări clare spre domeniile cerute de piața muncii a părinților în stabilirea 

înscrierii copiilor după terminarea clasei a VIII-a 

• Lipsa unei implicări mai mari a  comunității, agenți economici părinți în problemele școlii; 

• Lipsa măsurilor legislative mai atractive care să motiveze sau să încurajeze angajatorii 

pentru încheierea contractelor de practică; 

• Părăsirea țării spre emigrare a tinerilor și părinților acestora, căutând situații de supreviețuire 

financiare mai bune, ca urmare copii ajung victime de familii destrămate.  

• Creşterea violenţei în rândul adolescenţilor datorită educaţiei precare, 

• Rolul negative sl mass-mediei care promovează în emisiunile TV comportamente pline de 

indecenâă și violență în emisiunile şi filmele pe care le difuzează chiar la ore de dupăamiază 

și seara, argumentând că asemenea emisiuni cere populația! 

• Lipsa motivaţiei învăţării în rândul majorităţii tinerilor neexistând o promovare corectă a 

valorilor 

• Nu sunt promovate exemplele pozitive, valorile culturale și istorice ale poporului în rândul 

tinerilor 
• Școala are  spaţii retrocedate pentru care plătește chirii, spațiile din clădirea b a şcolii au fost 

preluate periodic de Colegiul Național George Coșbuc  

• Finanţarea şcolii în funcţie de cheltuielile/elev duce la reducerea  fondurilor bugetare și la 

scăderea numărului de angajați în funcții de didactic auxiliar și nedidactic. 
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Direcţii strategice 

Trebuie să răspundem aşteptărilor societăţii, care, devine tot mai conştientă de faptul că rezerva sa 

de progres se află în educaţie. 

Priorităţile şi direcţiile de acţiune în anul școlar trecut au fost stabilite în deplina concordanţă 

cu cele formulate de M.E.N. în scopul compatibilizării sistemului educaţional din CTLE cu 

politicile româneşti şi europene în domeniu. 

Direcţiile strategice cărora s-au subsumat acţiunile concrete întreprinse în semestrele I, și II şi care, 

fără îndoială, vor jalona şi activitatea școlii în perioada următoare sunt: 

 Asigurarea calităţii şi performanţei; 

 Facilitarea accesului egal şi sporit la educaţie; 

 Dezvoltarea sistemului educaţiei permanente ; 

 Promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă; 

 Crearea şi menţinerea unui veritabil climat educaţional. 

 Abordarea cu mai multă responsabilitate a actului educaţional. 

 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor. 

 Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării. 

 Dezvoltarea infrastructurii. 
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Obiectivele strategice ale Colegiului Tehnic ,,Anghel Saligny” Cluj-Napoca 

Conform Planului managerial  
 

I. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient 

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate în 

învăţământul profesional şi tehnic. 

2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi 

obţinerea unor rezultate cât mai bune la examenele naţionale. 

3.  Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă. 

4. Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de 

abandon şcolar pentru elevii şcolii; prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei 

elevilor 

5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice; formarea cadrelor didactice ale şcolii prin parteneriate din cadrul 

proiectelor europene 

 

     II. Asigurarea calității procesului educațional  
1. Adaptarea ofertei educaţionale în învăţământul profesional şi tehnic în raport cu cerințele 

pieței muncii; încheierea de   

parteneriate pentru susţinerea învăţământului profesional cu durata de 3 ani şi 

implementarea învățământului dual; monitorizarea inserției absolvenților și a 

consilierii/orientării elevilor pentru angajarea în domeniul de pregătire sau continuarea 

studiilor postliceale și universitare în concordanță cu profilul psihopedagogic al fiecăruia;  

2. Asigurarea accesului la învăţământ prin creare de şanse egale la educaţie; derularea 

proiectelor europene pentru sprijinirea  

elevilor în a continua școlarizarea, precum și a cadrelor didactice (Profesori motivați în 

şcoli defavorizate, ROSE) 

 

     III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii Colegiului Tehnic 

,,Anghel Saligny”Cluj-Napoca în comunitate prin comunicarea activităților de impact în 

mass-media;  

1. Menţinerea colaborării cu comunitatea locală, cu partenerii şcolii: organizaţiile 

nonguvernamentale, asociaţiile culturale şi  

sportive, sindicatul şi agenţii economici.  

2. Asigurarea vizibilității activităților Colegiului Tehnic ,,Anghel Saligny” în colaborare cu  

ISJ Cluj  

3. Colaborarea deschisă şi permanent cu mass-media.  

4. Combaterea şi prevenirea ipoteticelor cazuri de corupţie în sistem. 

 

   IV.    Eficientizarea activităţii compartimentelor/comisiilor din Colegiul Tehnic ,,Anghel 

Saligny” Cluj -Napoca pe domenii funcţionale 

1.  Îmbunătăţirea activităţii tuturor compartimentelor colegiului; gestionarea eficientă a 

informaţiilor şi a situaţiilor în cadrul unităţii şcolare 



13 
 

OBIECTIVE GENERALE 

 

 Dezvoltarea şi menţinerea parteneriatelor cu organizaţii private, sociale, publice  

 Identificarea  nevoilor de ocupare a locurilor de muncă pe piaţa muncii la agenti economici  

 Îmbunătăţirea ambientului şcolar, crearea cadrului pentru desfăşurarea unui învăţământ de 

calitate  

 Accentuarea  procesului instructiv-educativ formativ, bazat pe nevoile individuale ale 

elevilor  

 Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii la nivelul instituţiei şi integrarea informaţiilor 

în baza de date a ARACIP 

calitate.aracip.eu 

 Dezvoltarea Sistemului de Control Managerial şi a strategiei de anticorupţie în instituţie   
 

MANAGEMENT STRATEGIC DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 S-au elaborat: PAS 2017-2021 cu scopuri, obiective şi programe rezultate din politicile şi 

strategiile europene, naţionale, regionale care se regăsesc în planurile de implementare 

(operaţionale). Planul Managerial şi Planurile Operaţionale, sunt complexe şi cu  înalt grad de 

aplicabilitate a planului de dezvoltare instituţională respectând PRAI şi PLAI, respectiv 

priorităţile regionale/judeţene/locale, având structura unui proiect pe durată medie şi lungă 

 COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” este Şcoală Europeană, certificată MEN, 2016 

 Este asigurată comunicarea directă şi prin documente de tip Comunicate, Procese verbale, 

căsuţă poştală, e-mail, serviciu Intranet, site  

 Se comunică sistematic cu părinţii situația școlară. Se utilizează feedbackul de la educabili şi 

părinţi (chestionare, scrisori de informare, caiete de corespondenţă etc.) 

 Realizarea Planului de şcolarizare în proporâie de 87% 

 Organigrama există, este corect întocmită asigurând o relaţionare eficientă a compartimentelor 

 Personalul şcolii cunoaşte reglementările interne, modul de organizare, de luare a deciziilor, de 

comunicare şi de raportare; 

 CA este alcătuit conform legislaţiei în vigoare având în componenţă părinţi şi reprezentanţi ai 

comunităţii locale şi 3 agenţi economici 

PARTENERIATE: cu comunitatea sunt realizate prin protocoale de colaborare şi proiecte de    

parteneriat, şi voluntariat prin care şcoala a fost premiată şi bonificată cu diplome şi premii în 

bani: 

 Inspectoratul Judetean de Poliţie SECŢIA 2 

 Jandarmeria Cluj-Napoca 

 Parteneriat cu Universitatea Tehnică,  

 Parteneriat de colaborare cu Casa Corpului Didactic 

 Parteneriate cu școli gimnaziale din localitate și din mediul urban 

 Parteneriate cu Universitatea A.S M. V  

 Parteneriate cu Colegii Tehnice  

 Parteneriat cu Primăria, Prefectura 

 Parteneriate de colaborare cu Agenți economici  

 

MANAGEMENT OPERAŢIONAL 

Conform misiunii şi viziunii şcolii s-au stabilit obiectivele strategice manageriale  

 Implicarea în proiecte este de peste 20% din personal 
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 S-au reactualizat bazele de date SIIR  şi REVISAL 

 Este întocmit ROF, RI şi procedurile de aplicare ale acestora, proceduri de revizuire  

 Sunt constituite 7 comisii mari conform ROUIF defalcate pe comisii cu caracter permanent, 

ocazional şi temporare în total 41 de comisii  

 Gradul de dotare cu echipament informatic este de peste 80% în curs de îmbunătăţire 

 Instrumente de lucru elaborate; decizii, fişe de observare a lecţiilor, chestionare pt. elevi, 

părinţi, fişe de evaluare şi monitorizare internă, fişa de evaluare anuală pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic, fişe de atribuţii pe comisii, posturi 

 Orarul şcolii şi graficul serviciului pe şcoală asigură climatul de protecţie şi de siguranţă din 

şcoala prin: 2 schimburi, respectarea curbei de efort pentru elevi, acces cu card, serviciul pe 

şcoală conform graficului cu ajutorul camerelor video la şcoală şi la cămin, elevii de serviciu 

poartă ecuson. 

 Reorganizarea cabinetului medical la standardele în vigoare 

 Dotare cu mijloace de învăţământ, auxiliare curriculare. (progres faţă de ultimul an evaluat) 

 Dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii  

 Există baza de date electronică a şcolii; beneficiarii cunosc informaţia privind curriculum-ul 

naţional, procesul de învăţământ, viaţa şcolară; 

 Completarea la zi a SIIIR este asigurată  

 Mediatizarea şcolii : Festivalul şanselor tale, Târgul de ofertă şcolară, Broşura Şcolii, Fluturaşi 

de promovare, Site-ul şcolii  

 Personalul şcolii, elevii, părinţii cunosc procedurile de gestionare a situaţiilor de criză 

(incendiu, ameninţări…) 

 Există program de măsuri pentru diminuarea  violenţei; 

 Sunt asigurate condiţii pentru optimizarea  calităţii învăţării 

 Accesul elevilor la servicii de orientare şi consiliere este asigurat prin programe specifice (ex. 

«Alege cariera») şi prin vizite de studii, practică la agenţi economici, activităţi aplicative în 

laboratoarele universităţilor partenere 

 Există program de marketing în proiectul de dezvoltare al şcolii, în  programul managerial 

 Exista parteneriate cu: Direcţia de sănătate publică, Direcţia de protecţie a copilului, Primăria, 

Poliţia comunitară, ONG-uri, Şcoli partenere, Universităţi 

 Exista programul personalului de pază, a serviciului pe şcoală 

 Poarta este închisă şi prevazută cu Interfon, accesul se realizează pe bază de card 

 Există camere video de supraveghere pe coridoare şi în sălile de clasă  

 Există supraveghere video a curții școlii. 

 Școala este dotată cu porți comandate prin telecomandă 

 Școala este supravegeheată prin potar-paznici 24 din 24 de ore 

 Soneria școlii este cu funcționare programată automată 

 Intrarea în școală este asigurată prin supraveghere de un portar iar poarta este dotată cu 

interfon  
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II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

 
    1. COMISIA DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE responsabil: Pop Alina Emilia 

 
                  Semestrul I 

 

1. Activităţi școlare și extraşcolare (programe și proiecte) implementate la iniţiativa unității 

de învățământ: 

 

Nr. 

crt

. 

 

 

Domeniul 

 
Titlul activității/ 

Forma de 

organizare 
(concursuri, 

festivaluri, 

expoziții, 

dezbateri, 

spectacole, vizite, 

excursii) 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Partener

i 

Număr 

beneficiari 

direcţi, 

indirecţi 

Responsa

bil/ 

activitate 

1.  Cultural-

artistice/         

( literatură,  

teatru, arte 

vizuale, dans, 

muzică, 

folclor, 

tradiții, 

obiceiuri); 

Comemorativ

e/ Aniversare 

/ 

     

2.   - " Harmless 

Halloween "- 

sesiune de 

comunicări, 

concurs de poezii, 

afișe 

31.10.201

7 

 100 elevi, 

Profesori, 

părinți 

Fenechiu 

Eva 

3.   Serbare de 

Crăciun 

Decembrie 

2017 

 30 de elevi 

participanți, 

100 elevi 

spectatori, 

profesori, 

părinți 

Vlase 

Monica 

4.   Crăciunul 

multicultural 

Decembrie 

2017 

Consiliul 

elevilor 

Toți elevii 

școlii 

Fenechiu 

Eva  

Pop 
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Emilia 

Alina 

5.   Hai să dăm mână 

cu mână pentru 

cultura romană! 

 

 

Ianuarie 

2018 

Școala 

Gimnazi

ală „Ion 

Agârbice

anu” 

120 de elevi Fenechiu 

Eva 

Pop 

Emilia 

Alina 

Rotund 

Aurica 

 

6.   Ziua 

internatională a 

cititului împreună  

 

Februarie 

2018 

 

 

30 de elevi 

 

Pop 

Emilia 

Alina 

Cristea 

Sabina 

Vlase 

Monica 

7.   Rolul femeii în 

societatea 

contemporană 

12.12.201

8 

 60 de elevi Fenechiu 

Eva 

8.  Ecologice și 

protecția 

mediului/ 

-Atelier de 

ecologie-

confecționare 

obiecte decorative 

de Crăciun  

 

 

Decembrie 

2017 

 

 

 

 

 

 50 elevi 

IXB, XB,  

Eberle 

Cristina 

9.   Colectare de 

materiale 

refolosibile 

Octombrie 

2017 

Asociatia 

Studentil

or de la 

Facultate

a de 

Stiinta si 

Ingineria 

Material

elor, UT 

Toate 

clasele 

Cătinean 

Bogdana 

10.  Ştiinţific/ 

Tehnic 

 

 

 

    

11.  Sportive/  

Turistice 

Șahul, sportul 

minții-concurs de 

șah 

 

 

Ianuarie 

2017 

 25 de elevi 

din IX C, X 

C, XI C 

Ungur 

Laura 

 

12.   Excursie la 

Brașov 

Noiembrie 

2017 

 30 de elevi Fenechiu 

Eva 
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13.  Educație 

civică/ 

Voluntariat/ 

Proiecte 

caritabile 

Târg de 

Crăciun-

strângere de 

fonduri  

 

 

 

 

Mirajul 

Vestului-

vizionări, 

dezbateri 

Decembrie 

2017 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2017-

Noiembrie 

2018 

 130 de 

elevi, 

profesori, 

părinți 

 

 

 

 

 

60 de elevi 

Consiliul 

elevilor 

Pop 

Emilia-

Alina 

 

 

 

 

Fenechiu 

Eva 

14.   Program de 

management 

Kaizen 5S public 

Ianuarie 

2018 

Rottaprin

t S.A 

27 de elevi Fărcaș 

Valeria 

15.   Program de 

dezvoltare 

personală prin 

învățare 

experiențială 

Octombrie 

2017-

Ianuarie 

2018 

Facultate

a de 

psihologi

e și 

științe 

ale 

educației

,UBB 

Cluj 

27 de elevi Fărcaș 

Valeria 

 

2. Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea de învățământ, la inițiativa 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, a Inspectoratului Școlar 

Județean Cluj, în baza unor acorduri/ parteneriate naționale, județene, locale: 

 

 

Nr. 

crt

. 

 

     

Domeniul 

 

 

Titlul activității/ 

Forma de 

organizare 
(concursuri, 

festivaluri, expoziții, 

dezbateri, 

spectacole, vizite, 

excursii) 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Partener

i 

Număr 

beneficiari 

direcţi, 

indirecţi 

Responsa

bil/ 

activitate 

1.  Cultural-

artistice/         
( 

literatură,  

teatru, arte 

vizuale, 

dans, 

muzică, 

folclor, 

Olimpiada CUGET 
 

 

 

 

European Day of 

Languages  

prezentari power-

point, realizări afișe 

Octombrie 

2017 

 

 

 

 

 

Septembri

e 2017 

AFA 

Cluj 

75 elevi, 

părinți, 

profesori 

 

 

 

 

25 de elevi, 

profesori 

Pop 

Emilia 

Alina 

 

 

 

 

 

Fenechiu 
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tradiții, 

obiceiuri); 

Comemor

ative/ 

Aniversar

e / 

 Eva 

 

2.  Ecologice 

și 

protecția 

mediului/ 

 

 

 

    

3.  Ştiinţific/ 

Tehnic 

Programare cu 

Code 

 

Decembrie 

2017 

Adfaber 70 de elevi Meda 

Florian 

4.   Ora de net  Decembrie 

2017 

INSAFE, 

INHOPE 

30 de elevi Meda 

Florian 

5.        

6.  Sportive/  

Turistice 

 

 

 

    

7.  Educație 

civică/ 

Voluntari

at/ 

Proiecte 

caritabile 

     

 

 

 

3. Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii, 

asociații, comunitatea locală etc.)  desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor 

şcolare:  

  

Iniţiatorul 

parteneriatului/ 

proiectului   

Domeniul 

activităţilor 

desfăşurate în 

parteneriat 

Scop/ 

Obiective 

Număr 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Rezultatul/ 

impactul  asupra 

beneficiarilor 

Indicatori de 

reușită 

FRCCF Dezvoltare 

personală 

Sprijinirea 

elevilor aflati in 

situatii sociale si 

scolare dificile 

 

Elevii CTAS, 

Parinti,  

Profesori 

 

Imbunatatirea 

rezultatelor şcolare 

Reducerea 

abandonului şcolar 

 

Fundaţia de 

Educaţie 

pentru Mediul 

Inconjurător 

Ecologie și 

protecția 

mediului 

Dezvoltarea 

eco-atitudinilor; 

Formarea 

spiritului civic 

Elevii CTAS 

Parinti, 

profesori 

Sensibilizarea 

elevilor privind 

problemele de 

mediu; 
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(FEE) 

Proiectul 

internaţional 

„Eco-Şcoala 
 

 

CEED-Fundatia 

pentru tineret 

European 

„Porti verzi” 

Ecologie și 

protecția 

mediului 

Dezvoltarea 

eco-atitudinilor; 

Formarea 

spiritului civic 

Elevii CTAS 

Parinti, 

profesori 

Sensibilizarea 

elevilor privind 

problemele de 

mediu; 

Scoala SAMUS Cultural-artistic Dezvoltarea 

interesului 

elevilor pentru 

înţelegerea şi 

păstrarea 

tradiţiilor; 

30  

 

Elevii s-au implicat 

cu plăcere, găsind 

activitatea relaxantă 

și interesantă 

Colegiul Tehnic 

Energetic 

Fii o săptămână 

profesor de 

științe 

Științific/tehnic  10 Elevii au aprofundat 

teme legate de 

problematica 

energiei verzi şi au 

exersat munca în 

echipă 

Biblioteca 

Judeteana 

"Octavian 

Goga" 

Ziua Mondiala a 

Bibliotecilor 

Școlare 

cultural Dezvoltarea 

interesului 

pentru lectura 

25 Creșterea interesului 

pentru literatură prin 

participarea la 

activități non-

formale 

Biblioteca 

Judeteana 

"Octavian Goga 

Ziua Mondiala a 

Economisirii 

Cultural Conștientizarea 

importantei 

economisirii 

resurselor 

20  Cunoașterea unor 

modalități de 

economisire a 

banilor 

Biblioteca 

Judeteana 

"Octavian Goga 

Bătălia cărților 

Cultural 

 

Sporirea 

interesului 

pentru lectura 

20 Creșterea interesului 

pentru literatură prin 

participarea la 

activități non-

formale 

Biblioteca 

Judeteana 

"Octavian Goga 

Arhitectura 

Clujului 

 

Cultural Dezvoltarea 

creativității 

15 Aprofundarea unor 

cunoștințe legate de 

arhitectura Clujului 

Biblioteca 

Judeteana 

Voluntariat Promovarea 

voluntariatului 

60 Implicarea activa in 

viata comunitatii, 
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"Octavian Goga 

Biblioteca fără 

ziduri 

în rândul 

elevilor 

promovarea 

voluntariatului ca 

forma de educatie 

Asoc. “V. 

Pogor” Iasi 

Invingator prin 

arta 

Cultural-artistic Dezvoltarea 

creativității 

15 Premii obținute de 

elevi. 

Biblioteca 

Centrală 

Universitară 

„Lucian Blaga” 

Cluj-Napoca, 

FestLit, 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Cluj, Uniunea 

Scriitorilor din 

România – 

Filiala Cluj  

Marsul lecturii 

Cultural Sporirea 

interesului 

pentru lectura 

76 Elevii s-au implicat 

cu plăcere, găsind 

activitatea relaxantă 

și interesantă. 

ENEL 

Play Energy 

Științific Stimularea 

interesului 

pentru știință 

15 Premiul II, etapa 

regională 

Institutul de 

iudaistică 

Comemorarea 

Holocaustului 

Cultural Conștientizarea 

importanței 

cunoașterii 

istoriei 

25 Sensibilizarea 

elevilor cu privire la 

discriminarea unor 

naționalități în 

diverse momente ale 

istoriei 

contemporane 

American 

Corner 

US Army 

coming to 

Romania 

Educație civică  30 Înțelegerea 

importanței 

misiunilor civilo-

militare 

Societatea 

Națională de 

Cruce Roșie din 

România 

Educație pentru 

sănătate 

însușirea 

noțiunilor de 

bază privind 

acordarea 

primului ajutor 

200 Promovarea 

voluntariatului în 

rândul elevilor 

Colegiul Tehnic 

Energetic 

TEEN QUIZ 

Cultural Stimularea 

interesului 

pentru cultura și 

civilizația 

britanică 

20 Exersarea abilităților 

lingvistice și 

acumularea de noi 

cunoștințe legate de 

cultura britanică 

Clubul Orientare în Conștientizarea 26 Cunoașterea 
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Francofon de 

Afaceri 

Târg de meserii 

carieră importanței 

meseriilor pe 

piața muncii 

oportunităților legate 

de carieră 

  Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în CAEJ, CAER, 

CAEN  2017 ( cf. O.M.E.C.T.S. 3035/ 2012): 
 

Do

men

iul 

de 

acti

vitat

e 

Nivelul de 

organizare 

(local, 

judeţean, 

naţional) 

Scop/context 

educațional/nev

oi interne la 

care proiectul 

răspunde 

 Parteneri Număr 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Indicatori 

măsurabili de 

reușită 

 

4. Finanţarea proiectelor/ parteneriatelor/ activităţilor extrașcolare: 

 

Instituţia finanţatoare        Activitatea 

finanţată 

Număr beneficiari direcţi şi 

indirecţi 

ONG-uri   

Consilii locale, primării, 

asociaţii de părinţi, etc.) 

  

Altele   

 

5. Acţiuni pentru  prevenirea şi eliminarea violenţei şcolare, a consumului de  droguri/ 

etnobotanice, alcool, tutun; Acțini/măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a traficului de persoane, în rândul elevilor; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a absenteismului, a riscului de abandon și a abandonului 

școlar; 

(datele coincid cu statistica machetelor semestriale/ unitate de învățământ, transmise la 

solicitarea I.Ș.J. Cluj): 

 

Denumire activitate           Număr 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Rezultate  

Drogul ,dusmanul 

adolescentilor 

150  -elevii au constientizat consecintele consumului 

de substante psihoactive 

Eu nu sunt victima! 56 Însusirea unor modalitați de recunoștere a unor 

posibili traficanti. 

Educație juridică 95 Cunoașterea de către elevi a legislației  

Siguranța pe net 60 Însușirea unor modalități de navigare sigură pe 

internet 

Prevenirea consumului de 

droguri ,alcool,tutun,substante 

etnobotanice si energizante 

165  Cunoașterea efectelor negative rezultate din 

consumul de droguri/etnobotanice 
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Activitați de consiliere a elevilor 

cu părinți plecați în străinătate 

10 Realizarea unui program personalizat  pentru 

un dialog eficient cu elevii aflați în această 

situație 

 

6. Activități și acțiuni la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor/ unitate de învățământ: 

 

Tipul activității Scop/ Finalitate  

Târg de Crăciun 

Crăciunul Multicultural 

Strangere de fonduri pentru actiuni caritabile 

Shoe Box Colectare de cadouri de Crăciun pentru copiii din medii 

defavorizate 

Hai să dăm mână cu mână 

pentru cultura română 

Stimularea interesului pentru cultura și istoria României 

 

 

 

 

                  Semestrul II 

 

7. Activităţi școlare și extraşcolare (programe și proiecte) implementate la iniţiativa unității 

de învățământ: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Domeniul 

 
Titlul 

activității/ 

Forma de 

organizare 
(concursuri, 

festivaluri, 

expoziții, 

dezbateri, 

spectacole, 

vizite, 

excursii) 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Parteneri Număr 

beneficiari 

direcţi, 

indirecţi 

Responsa

bil/ 

activitate 

16.  Cultural-

artistice/         

( literatură,  

teatru, arte 

vizuale, 

dans, 

muzică, 

folclor, 

tradiții, 

obiceiuri); 

Comemorati

ve/ 

Aniversare / 
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17.   „Mărțișorul” 

atelier 

Martie 

2018 

Biblioteca 

școlii 

28 de elevi, 

Profesori, 

părinți 

Vlase 

Monica 

Cristea 

Sabina 

18.   “Eroina din 

familia mea” 

concurs 

Aprilie 

2018 

 30 de elevi 

participanți,  

Pop 

Emilia 

Alina 

Feher 

Cristina  

Retegan 

Manuela 

Rotund 

Aurica 

19.   „Femei 

celebre” 

concurs 

Martie 

2018 

Consiliul 

elevilor 

20 de elevi 

participanti 

Fenechiu 

Eva 

20.    

„Ziua eroilor” 

spectacol 

Mai 2018 Biblioteca 

școlii 

30 de elevi 

participanți 

Vlase 

Monica 

Cristea 

Sabina 

 

21.   „Dragobete vs. 

Valentine’s 

day” 

dezbatere 

Februarie 

2018 

 

 

30 de elevi 

participanți 

Tănasă 

Marius 

22.   Ziua Europei 

Concurs de 

postere 

Mai 2018  30 de elevi 

participanți 

Tănasă 

Marius 

23.   Concurs de lit-

baituri- 

concurs de 

clickbaituri 

inspirate de 

cărți citite 

Iunie 2018  50 de elevi 

participanți 

Pop 

Emilia 

Alina  

Feher 

Cristina 

24.  Ecologice și 

protecția 

mediului/ 

Ziua 

Pământului 

dezbatere 

Aprilie 

2018 

 

 

 

 

 50 elevi, 

IXB, XB,  

Eberle 

Cristina 

25.   Concursul 

national 

 "Sa pastram 

un mediu 

sanatos" 

 

Mai 2018 CCD Cluj 

 

200 de elevi 

din scolile 

participante 

Profesori 

Parinti 

Cătinean 

Bogdana 
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26.  Ştiinţific/ 

Tehnic 

 

”Saint-Gobain 

Atelier” 

Prezentare și 

concurs 

 

 

Cerc de 

ipsoserii 

Mai 2018 

 

 

 

 

An școlar 

2017-2018 

 

Saint-

Gobain 

Products 

Romania 

SRL 

70 de elevi 

profesori 

 

 

 

IX C, XI C 

Feher 

Andrei 

Ungur 

Laura 

 

 

 

Ungur 

Laura 

27.  Sportive/  

Turistice 

Șahul, sportul 

minții-concurs 

de șah 

 

 

Mai 2018  20 de elevi  Cristea 

Sabina 

28.   Excursie în 

Maramureș 

Iunie 2018  20 de elevi Fenechiu 

Eva 

29.   Sportul ne 

unește! 

Campionat de 

fotbal 

Mai 2018 Le Lycee 

Gabriel 

Peri din 

Champign

y-sur-

Marne 

15 elevi Consiliul 

elevilor 

Filip 

Lucian 

14. 

 

15 

Educație 

civică/ 

Voluntariat/ 

Proiecte 

caritabile 

Împreună 

pentru Alex 
 

 

 

 

 

Spune Nu 

violenței! 

Concurs scolar 

 

 

 

 

Ziua 

Voluntariatul

ui 

Dezbateri 

 

Saptamana 

Porților 

deschise la 

Facultatea de 

Inginerie a 

Aprilie 

2018 

 

 

 

 

 

Aprilie-

mai 2018 

 

 

 

 

 

Februarie 

2018 

 

 

 

 

Mai 2018 

  30 de elevi, 

profesori, 

părinți 

 

 

 

 

50 de elevi 

din CTAS si 

alte școli 

participante 

Profesori 

Părinți 

 

XI B 

 

 

 

 

XI B 

Consiliul 

elevilor 

 

 

 

 

Tănasă 

Marius 

Pop 

Emilia 

Alina 

 

 

 

 

 

Lupaș 

Ioana 

Fodor 

Mădălina 

 

 

 

Lupaș 
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Mediului 

prezentare 

Ioana 

Fodor 

Mădălina 

 

8. Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea de învățământ, la inițiativa 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, a Inspectoratului Școlar 

Județean Cluj, în baza unor acorduri/ parteneriate naționale, județene, locale: 

 

 

Nr. 

crt

. 

 

     

Domeniul 

 

 

Titlul 

activității/ 

Forma de 

organizare 
(concursuri, 

festivaluri, 

expoziții, 

dezbateri, 

spectacole, 

vizite, excursii) 

Perioada 

de 

desfăşurare 

Parteneri Număr 

benefici

ari 

direcţi, 

indirecţi 

Responsabil/ 

activitate 

8.  Cultural-

artistice/         
( 

literatură,  

teatru, arte 

vizuale, 

dans, 

muzică, 

folclor, 

tradiții, 

obiceiuri); 

Comemor

ative/ 

Aniversar

e / 

     

9.  Ecologice 

și 

protecția 

mediului/ 

 

 

 

    

10.  Ştiinţific/ 

Tehnic 

     

11.  Dezvoltar

e 

personală 

Dreptul meu la 

imagine 

Aprilie- 

iunie 2018 

CJRAE 202 Pop Emilia 

Alina 

Muntean 

Denisa 

12.        

13.  Sportive/  

Turistice 
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14.  Educație 

civică/ 

Voluntari

at/ 

Proiecte 

caritabile 

     

 

9. Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii, 

asociații, comunitatea locală etc.)  desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor 

şcolare:  

  

Iniţiatorul 

parteneriatului/ 

proiectului   

Domeniul 

activităţilor 

desfăşurate 

în 

parteneriat 

Scop/ 

Obiective 

Număr 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Rezultatul/ 

impactul  asupra 

beneficiarilor 

Indicatori de 

reușită 

FRCCF Dezvoltare 

personală 

Sprijinirea elevilor 

aflati in situatii 

sociale si scolare 

dificile 

 

Elevii CTAS, 

Parinti,  

Profesori 

 

Imbunatatirea 

rezultatelor 

şcolare 

Reducerea 

abandonului şcolar 

 

Fundaţia de 

Educaţie pentru 

Mediul 

Inconjurător 

(FEE) 

Proiectul 

internaţional 

„Eco-Şcoala 
 

Ecologie și 

protecția 

mediului 

Dezvoltarea eco-

atitudinilor; 

Formarea spiritului 

civic 

Elevii CTAS 

Parinti, 

profesori 

Sensibilizarea 

elevilor privind 

problemele de 

mediu; 

 

Clubul Francofon 

de Afaceri 

Les Prix 

CFA/Editon 2017-

2018 

Științific Promovarea 

performanței în 

domeniul 

Mediu/Sănătate 

precum și a 

francofoniei 

20 de elevi Premiul II 

Biblioteca 

Judeteana "Octavian 

Goga" 

„Unirea in 

viziunea taranilor” 

cultural Conștientizarea 

importanței actului 

Marii Uniri 

  

45 de elevi Elevii au înțeles 

rolul unor 

categorii sociale în 

diverse momente 

ale istoriei 

contemporane 

Biblioteca 

Judeteana "Octavian 

Știinţific Conştientizarea 

efectelor negative ale 

25 de elevi  
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Goga" 

„Alice în Țara 

Facebook” 

facebookului aspra 

tinerilor 

Biblioteca 

Judeteana "Octavian 

Goga 

Ziua Europei- 

„Patrimoniul nostru: 

la confluenţa dintre 

trecut şi viitor".  

 

Cultural Conștientizarea 

importanței 

conservării și 

promovării 

patrimoniului 

național  

3 elevi Premiu special 

Biblioteca 

Judeteana "Octavian 

Goga” 

Fii și tu o carte vie! 

 

Dezvoltare 

personală 

Întâlnirea cu 

specialiști din 

meserii din domenii 

variate (profesor, 

medic, asistent, 

notar, preot, hair 

stylist, pantofar, 

zugrav, instalator, 

economist etc.), 

susținând 

combaterea 

prejudecăților și 

antidiscriminarea 

socio-profesională. 

 

30 de elevi Interes deosebit 

din partea elevilor. 

Cunoașterea 

particularităților 

unor meserii. 

Colegiul Tehnic 

"C.D. Nenitescu" 

Baia Mare 

Concursul 

interjudețean 

“Natură-puritate-

sănătate” 

Ecologic Formarea unei 

atitudini pozitive faţă 

de mediu, de 

implicare conştientă 

a elevilor în 

protejarea acestuia . 

30 de elevi Interes deosebit 

din partea elevilor 

Primăria şi 

Consiliul Local al 

Municipiului Turda, 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj, 

Colegiul “Emil 

Negruţiu” Turda şi 

Societatea Culturală 

FILARMONIA, 

„Apa-o prioritate 

mondială” 
 

Ecologic Formarea unei 

atitudini pozitive faţă 

de mediu, de 

implicare conştientă 

a elevilor în 

protejarea acestuia . 

Elevii CTAS 

Profesori 

Interes deosebit 

din partea elevilor 

Dorinţa lor de a 

aprofunda 

cunoştinţe legate 

de protecţia 

mediului   

Liceul Tehnologic Cultural Cultivarea 3  elevi Premiul II 
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“Alexandru Borza” 

EU-Europeanul de 

azi sau noi cititorii. 

interesului pentru 

lectură şi a plăcerii 

de a citi  

1  profesor 2 Mentiuni 

 

Liceul Teoretic 

“Gheorghe Sincai” 

 

Concurs 

Judetean,,Descopera 

o lume sanatoasa'' 

Educatie 

pentru 

sanatate 

Creșterea interesului 

pentru știință 

Conștientizarea 

importanței unui stil 

de viață sănătos 

2 elevi  

CJRAE, Cluj 

“ STOP Bullying - 

ului (Spune NU 

intimidării)” 

 

Dezvoltare 

personală 

Creşterea nivelului 

de conştientizare a 

existenţei 

fenomentului de 

bullying în rândul 

populaţiei. 

Dezvoltarea 

competenţelor de 

cooperare şi 

relaţionare 

interpersonală în 

rândul elevilor. 

 

20 de elevi Diplome 

Elevii au 

conștientizat 

modul în care 

bullyning-ul 

afectează viața 

fiecărei persoane. 

 

Patriarhia Română 

Concursul national 

„Unirea: libertate si 

unitate” 

Cultural Dezvoltarea simtului 

patriotic si civic 

10 elevi Diplome 

Elevii au 

participat cu 

plăcere la acest 

concurs. 

Colegiul Tehnic 

Energetic, Cluj-

Napoca 

Povesti digitale 

Cultural-

științific 

Promovarea 

competiţiei și 

interdiscipinaritatății, 

stimularea 

creativității si 

originalitatății. 

 

6 elevi Premiul II 

Mențiune 

Elevii au avut 

ocazia să utilizeze 

instrumentele TIC 

pentru a prezenta 

teme literare și 

culturale, au lucrat 

cu plăcere atât la 

documentare cât și 

la realizarea 

proiectului. 

Școala Gimnazială 

“Ion Agârbiceanu” 

FESTIVALUL 

REGIONAL DE 

FOLCLOR 

,,ÎNTOARCEREA 

LA TRADIŢII, 

Cultural Conștientizarea 

importanței păstrarii 

tradițiilor. 

1 elev 

2 profesori 

Premiul II 
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ediţia IV-a, CAER 

2018, poziţia 1024 

   

 

10. Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în CAEJ, CAER, 

CAEN  2017 ( cf. O.M.E.C.T.S. 3035/ 2012): 

 

Domeni

ul de 

activita

te 

Nivelul de 

organizare 

(local, 

judeţean, 

naţional) 

Scop/context 

educațional/ 

nevoi interne la 

care proiectul 

răspunde 

 Parteneri Număr 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Indicatori 

măsurabili de 

reușită 

Cultural-

artistic 

Happy 

Hippo 

Show 

Concursul 

on line 

CAER Prevenirea si 

rezolvarea 

conflictelor prin 

dezbateri, 

comunicare,exe

mple pozitive 

Peace 

Forum 

30  de elevi 

paticipanți 

direcți, 

profesori 

coordonatori, 

părinți, elevi 

spectatori 

Reducerea 

numarului de 

conflicte si a 

fenomenului 

violenţei în şcoli 

Reducerea 

absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

 

Cultural-

artistic 

Frumusetea 

constructiilo

r 

CAEJ Cresterea 

interesului 

pentru 

constructii 

SC 

Viarom 

65 de elevi 

participanți 

direcți, 

profesori, 

părinți 

Popularizarea 

domeniului 

construcțiilor în 

rândul elevilor 

școlilor generale. 

 

11. Finanţarea proiectelor/ parteneriatelor/ activităţilor extrașcolare: 

 

Instituţia finanţatoare        Activitatea 

finanţată 

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi 

ONG-uri   

Consilii locale, primării, 

asociaţii de părinţi, etc.) 

  

Altele   

 

12. Acţiuni pentru  prevenirea şi eliminarea violenţei şcolare, a consumului de  droguri/ 

etnobotanice, alcool, tutun; Acțini/măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a traficului de persoane, în rândul elevilor; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a absenteismului, a riscului de abandon și a abandonului 

școlar; 

(datele coincid cu statistica machetelor semestriale/ unitate de învățământ, transmise la 

solicitarea I.Ș.J. Cluj): 

 

Denumire activitate           Număr Rezultate  
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beneficiari direcţi şi 

indirecţi 

Drogul , un pericol 

pentru sănătate 

70 -elevii au constientizat consecintele consumului 

de substante psihoactive și a altor substanțe 

nocive pentru sănătate 

Spune Nu traficului de 

persoane! 

95 Însusirea unor modalitați de recunoaștere a 

unor posibili traficanti, a modalității de operare. 

Elevii au fost informați despre modul în care 

pot evita să devină o victimă a traficului de 

persoane. 

Dreptul meu la imagine 202 Au fost clarificate mai multe aspecte, mai ales 

cele legate de rețelele sociale: cât de mult 

reflectă adevărul, în ce măsură sunt folosite 

pentru a induce anumite idei sau atitudini, 

pericolul cyberbullying-ului, etc. 

Mesajul meu antidrog 10 Cunoașterea efectelor negative rezultate din 

consumul de droguri/etnobotanice și 

identificarea altor moduri de a se bucura de 

viață. 

Activitați de consiliere a 

elevilor cu părinți 

plecați în străinătate 

15 Realizarea unui program personalizat  pentru 

un dialog eficient cu elevii aflați în această 

situație 

 

13. Activități și acțiuni la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor/ unitate de învățământ: 

 

Tipul activității Scop/ Finalitate  

Femei celebre Stimularea interesului pentru cultura și istorie 

Promovarea modelelor pozitive 

ZEC Mediatizarea școlii 

Împreună pentru Alex Strângerea de fonduri pentru un elev bolnav de cancer 

Sportul ne unește!-campionat 

de fotbal organizat în 

parteneriat cu Le Lycee 

Gabriel Peri din Champigny-

sur-Marne 

Stabilirea unor relații de parteneriat cu școli cu același profil, în 

vederea realizării unor proiecte comune 

 

 

 

 

Coordonator de programe și proiecte educative,  

Pop Emilia Alina 
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

a activităţilor din săptămâna  ŞCOALA ALTFEL 

desfășurate în perioada 23-27. 10. 2017 

 

1. Relevanţa activităţilor justificată în raport cu analiza de nevoi/ contexte 

educaţionale/rezultate înregistrate la nivelul instituţiei de învăţământ; 

 

 

Planificarea activităţilor s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI nr. 5.034 din 

29 august 2016 si  ORDINULUI nr. 3.637 din 12 aprilie 2016. Programul săptămânii Școala 

altfel, a fost alcătuit pe baza analizei de nevoi, realizată de diriginți și profesori, având în vedere 

propunerile elevilor și părinților. În planificarea activităţilor s-au urmărit paşii existenţi în 

metodologie,  acestea s-au stabilit în urma consultărilor elevilor,  dezbaterilor din CA, CP, Comisia 

diriginților, Consiliul elevilor și discuțiilor cu părinții. Proiectarea activităţilor a respectat orarul 

profesorilor şi elevilor, iar la nivelul unităţii de învăţământ s-a generat orarul special pentru 

săptamâna 23-27.10.2017 

Activităţile desfăşurate au fost diverse acoperind următoarele domenii: 

Activități culturale: 

 Vizita la British Council 

 Personalităţi ale culturii franceze 

 Activități în parteneriat cu BJC „O. Goga” 

 Atelier de creaţie(grafică şi literatură) 

 Excursie la Sibiu; Deva; Gilău 

 Atelier de pictură pe lemn 

 Vizionare film la Cinema Mărăști 

 Tu cum iti argumentezi punctul de vedere? 

 Cerc de sculptură 

 Literatura şi filmul 

 Olimpiada Cuget 

 Uniunea Europeană 

 Femei celebre 

 Ostașii români, eroii tăcuți ai neamului 

 Scriitori aniversați în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 
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 Clujul, orașul comoară 

 Sărbători de toamnă 

 

     Activităţi de educaţie ecologică:   

 Reciclare creativă 

 Amenjarea unui colt verde in Atelierul de tâmplărie 

 Instalaţii ecologice 

 Activităţi de amenajare a curţii şcolii 

 Decorațiuni realizate din ipsos 

 

     Activităţi sportive: 

 Jocuri sportive 

 Sport contra droguri! 

 Jocuri în aer liber 

 Meciuri de fotbal, tenis de masă 

 Campionat de şah, moară 

   Activităţi tehnico-ştiinţifice: 

 Jocuri matematice 

 Aritmogriful 

 Construcţii celebre 

 Chimie experimentală 

 Matematicieni celebri 

 Utilizare ro.code.org 

 Curiozităţile naturii 

 Vizită la Muzeul de Istorie si de Etnografie 

 Vizită la Muzeul Farmaciei 

 Fizicieni celebri 

 Platforme educative 

 Noi tendinţe în designul interior 

 Povestiri digitale 

 Repere geodezice în Cluj-Napoca 

Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică: 

 Educație financiară-parteneriat JAR 
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 Ce înseamnă să fii puternic? 

 Bunele maniere! 

 Program de dezvoltare personală şi socială prin ȋnvăţarea experienţială 

 Unitate în diversitate 

Activităţi de orientare profesională: 

 Misterele topografiei 

 Job shadowing-in parteneriat cu JAR 

 Vizită la USAMV 

Activităţi pentru o viaţă sănătoasă: 

 Accident şi intervenţie 

 Eu şi stresul 

 Alimentaţia sănătoasă 

 Piramida alimentelor 

 Să pregătim împreună o masă de post 

 

Formele de organizare ale tematicii propuse au fost următoarele: 

 competiţii organizate la nivelul şcolii 

 excursii tematice 

 proiecte  

 vizite tematice 

 vizionari de filme si spectacole 

 ateliere  

1. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 aplicarea practică a cunoştinţelor dobândite în şcoală 

 implicarea Consiliului Elevilor în propunerea și organizarea activităților 

 realizarea unor activităţi transdisciplinare, variate și atractive 

 toate activităţile planificate au fost toate realizate  

 stabilirea de contacte utile din perspectiva alegerii profesiei 

 la nivelul CEAC a fost elaborată fişa unitară de monitorizare a activităţii în 

săptămâna 23-27.10.2017 
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 a fost monitorizată prezența elevilor la activități de către profesori, diriginți și 

director 

Puncte slabe: 

 lipsa suportului financiar  

 condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber 

 neimplicarea tuturor elevilor si părinților în activitățile desfășurate  

 dificultăţi în realizarea documentaţiei pentru organizarea excursiilor 

         Oportunităţi: 

 continuarea şi dezvoltarea colaborării cu partenerii din activităţile aferente acestei perioade; 

 iniţierea unor programe noi cu partenerii şi colaboratorii; 

         Ameninţări: 

 prejudecățile unor familii, care nu consideră importante aceste activităţi extraşcolare( mai 

ales părinții din mediul rural). 

 vizitele, excursiile presupun efort financiar şi nu toate familiile îşi pot asuma acest efort. 

 dificultatea identificării unor surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţilor din 

săptămâna Şcoala altfel, pentru că părinţii în majoritatea cazurilor nu pot să suporte 

defăşurarea lor, iar şcoala nu dispune de resursele necesare pentru a asigura tot ce e necesar. 

 

2. Aspecte care necesită remediere şi îmbunătăţire la nivelul unităţii de învăţământ: 

Activităţi mai diversificate propuse şi de către cadrele didactice care nu sunt diriginţi. În 

realizarea proiectării activităţilor şi elaborarea propunerilor pentru orarul Săptămânii Şcoala Altfel, 

profesorii să aibă în vedere și activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică și activităţi de 

voluntariat (care au fost realizate in masura mică). 

3. Sugestii privind managementul strategic şi funcţional al activităţilor din  Școala Altfel 

La nivelul unităţii de învăţământ se va monitoriza din timp culegerea de către diriginţi a 

nevoilor exprimate de beneficiari – elevi, părinţi, comunitate. Se vor încheia parteneriate cu ONG-

uri şi instituţii interesate  în  timp util, astfel încât ofertele educaţionale ale acestora să fie cunoscute 

elevilor şi părinţilor pentru a fi incluse în programul săptămânii.  

Elaborarea unor parteneriate între Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi 

instituţiile muzeale, casele memoriale, grădinile botanice, Compania de transport în comun,  etc. 

pentru acordarea unor reduceri la preţul biletelor. 
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RAPORT PRIVIND COLABORAREA CU PĂRINŢII  
 

Pe parcursul  anului şcolar 2017- 2018, în şcoala noastră au avut loc mai multe activităţi, în care au 

fost implicaţi părinţii elevilor şcolii: 

- şedinţe cu părinţii, organizate pe fiecare clasă . 

- şedinţa semestrială a Comitetului de  părinţi pe şcoală. 

- fiecare profesor diriginte are alocată o oră pe săptămână pentru discuţii cu părinţii. 

- unii părinţi s-au implicat în activităţile extracurriculare/ culturale organizate de şcoala noastră: 

Târg de prăjituri, serbări, proiecte, activităţi caritabile. 

 Fiecare profesor diriginte a ţinut legătura cu părinţii telefonic, invitându-i la şcoală de câte ori a 

fost nevoie. Majoritatea părinților au optat pentru catalogul on-line prin intermediul căruia sunt 

informați săptămânal de situația școlară a copiilor lor. Trebuie menţionat faptul că sunt părinţi care 

nu ţin legătura cu şcoala, nu urmăresc evoluţia copiilor lor, fapt care duce uneori la eşec şcolar, 

abandon etc. De asemenea, profesorii diriginţi ţin legătura cu Poliţia de proximitate şi cu Direcţia 

Generală de protecţie a copilului, în cazul în care părinţii elevilor minori nu se implică sau sunt 

plecaţi din tară. Profesorii, împreună cu direcţiunea şcolii, vin în sprijinul acestor elevi, dar reuşita 

acţiunilor depinde şi de implicarea părinţilor şi a comunităţii. 

 

                ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINŢILOR:  

Au fost întocmite planificările conform cerinţelor actualei programe de gimnaziu şi  liceu. Fiecare 

diriginte a întocmit portofoliul dirigintelui conform cerințelor ISJCJ. Au fost fixate orele de 

consiliere şi orientare  în afara timpului alocat cursurilor.  

Temele de dezbatere la orele de dirigenţie sunt:  

-prevenirea şi diminuarea violenţei, prevenirea , monitorizarea  şi combaterea absenteismului ,   

prevenirea şi combaterea consumului de tutun, alcool, droguri, prevenirea şi combaterea  

delincvenţei  în rândul elevilor şi combaterea traficului de persoane, reciclarea materialelor  

refolosibile. 

Fiecare diriginte a realizat tabelul cu elevii navetişti,  elevii bursieri, cei cu parintii plecati la munca 

in strainatate,  tabelele de monitorizare a absenteismului , materiale educative folosite la orele de 

consiliere si orientare, etc. Diriginţii au convocat Consiliile claselor pentru a discuta problemele 

specifice clasei şi au cerut Comisiei de Disciplină să ia măsuri acolo unde a fost necesar.  

Diriginții au primit  bilete de voie, ce s-au  dat elevilor  pentru ieşirea din curtea şcolii înainte de ora 

13. 

In legatură cu programul educativ “ Să ştii mai multe , să fii mai bun!”, propunerile pentru  activități 

au fost făcute de către elevii şcolii noastre împreună cu profesorii diriginţi, de către părinți și 

profesori. Acestea au fost discutate la ședințele cu părinții, la întălnirile CȘE, în CA și CP. În 

realizarea programului final se va ține cont și de ofertele venite din partea comunității locale. 

 
 

                                                                         Coordonator proiecte şi programe educative, 

        Prof. Pop Emilia-Alina 
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3.  ACTIVITATEA  COMISIEI METODICE CURRICULUM 

2017 - 2018 

Aspecte generale: 

 Activităţile comisiei de curriculum pe anul şcolar 2017–2018 s-au desfăşurat conform 

planificărilor făcute la început de semestru.  

 În particular:    

 - s-a parcurs programa şcolară conform planificărilor la TC, CDL, CDŞ;  

 - în cadrul orelor de CDL, CDŞ, aprofundări s-a lucrat în mod deosebit la formarea 

competenţelor cheie a elevilor ca de exemplu: lucru în echipă, predarea la termen a lucrărilor, 

asumarea responsabilităţilor ce le revin, relaţionarea pe verticală şi orizontală, etc. 

 - la orele de CDL s-a lucrat conform cerinţelor agenţilor economici din zonă. 

       - orarul şcolii a fost întocmit în termenul cel mai scurt posibil şi s-a ţinut cont la alcătuirea 

acestuia (în mare măsură), de cerinţele psihopedagogice ale elevilor.   

Activitate Responsabil Perioada 

Întocmirea planului de activitate şi 

atribuirea sarcinilor în comisie 

prof. Pascu Lucia Septembrie 

2017      

Realizarea orarului şcolii tinand cont de 

toate resursele umane si materiale avute la 

dispozitie 

prof. Cătinean Bogdana, 

prof. Lupaș Ioana, 

prof. Fodor Mădălina, 

prof. Ungur Laura 

prof. Pascu Lucia 

Septembrie 

2017    

Permanent 

Întocmirea serviciului pe şcoală pentru 

elevi şi profesori și orar pentru supliniri, 

afişându-se la avizierul şcolii.  

prof. Cătinean Bogdana Septembrie 

2017    

Permanent 

Aprobarea CDL-urilor şi CDŞ-urilor pe 

clase/şcoală 

Membri comisiei Septembrie 

2017 

Organizarea și desfășurarea examenelor de 

diferenţă pentru elevii din clasele de  zi și 

seral, transferaţi din alte şcoli: 

 Pentru clasa XI A zi, specializarea ,, 

Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice” a dat examen 1 elev ( But 

V. Adrian) din cele 9 module de 

specialitate din clasa a IX-a și a X-

a, scris şi oral. 

 Pentru clasa XII D seral, 

specializarea ,, Tehnician în 

construcţii şi lucrări publice” a dat 

examen 1 elev ( Iurean C. Ioan) din 

cele 9 module de specialitate din 

clasa a IX-a și a X-a, scris şi oral. 

 Pentru clasa XIC profesională, 

calificarea zidar- pietrar- tencuitor a 

dat examen un elev ( Laszlo Eduard 

prof. Pascu Lucia 

prof. Fărcaș Valeria 

 

Septembrie 

2017   



37 
 

Mihai) din 3 module de specialitate 

aferente clasei a X-a.  

Evaluarea orală şi scrisă a elevilor la 

examenele de diferența (pentru elevii 

transferați din alte şcoli la liceu-zi: 

 Pentru clasa XI A zi, specializarea ,, 

Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice” a dat examen 1 elev ( But 

V. Adrian) din cele 9 module de 

specialitate din clasa a IX-a și a X-

a, scris şi oral. 

 Pentru clasa XII D seral, 

specializarea ,, Tehnician în 

construcţii şi lucrări publice” a dat 

examen 1 elev ( Iurean C. Ioan) din 

cele 9 module de specialitate din 

clasa a IX-a și a X-a, scris şi oral. 

 Pentru clasa XIC profesională, 

calificarea zidar- pietrar- tencuitor a 

dat examen un elev ( Laszlo Eduard 

Mihai) din 3 module de specialitate 

aferente clasei a X-a. 

prof. Lucia Pascu 

prof. Fărcaș Valeria 

 

prof. de specialitate 

 

Septembrie 

2017 

  

Realizarea schemelor orare conform 

planurilor cadru şi a planurilor de 

învăţământ şi verificarea acestora 

prof. Cătinean Bogdana Septembrie 

2017     

Octombrie  

2017      

Întocmire grafic de planificare a tezelor pe 

semestrul I  

prof.Pascu Lucia Noiembrie 

2016  

Realizarea Ofertei Educaţionale a şcolii  prof. Cătinean Bogdana 

prof. Fărcaș Valeria 

prof. Lupaș Ioana, 

Ianuarie 2018 

Aprobarea CDL- urilor  şi CDŞ- urilor pe 

clase/şcoală pentru anul şcolar 2016/2017 

în C.A. 

prof. Ungur Laura 

prof. Cătinean Bogdana 

Membri comisiei şi 

diriginţii 

Ianuarie 2018 

Completarea opţiunilor elevilor de clasa a 

IX-a pentru CDL- urile propuse pentru 

clasa a X-a 

prof. diriginţi 

Pop Alina 

Feher Cristina 

Moldovan Emil 

Ianuarie 2018 

Organizarea și desfășurarea examenelor de 

diferenţă pentru elevii din clasele a XI-a de  

seral transferaţi din alte şcoli: 

 Pentru clasa XI D seral, 

specializarea ,, Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice” au dat examen 12 elevi din 

cele 9 module de specialitate pentru clasa a 

 

 

 

prof. Lucia Pascu 

prof. Rotund Aurica 

 

 

Ianuarie-

februarie 2018 
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IX-ași a X-a, scris şi oral.  

Întocmire grafic de planificare a tezelor pe 

semestrul II  

prof.Pascu Lucia Martie 

2018 

 Data: 03.07. 2018 

Întocmit, 

Şef comisie,  prof. ing. Pascu Lucia 

       

 

4.     ACTIVITATEA  AREI CURRICULRĂ “LIMBĂ ŞI COMUNICARE“  

 

  

DOMENII 

ALE 

EVALUĂRI

I 

STRATEGII, PRODUSE 

 

1. 1. 

Proiectarea 

activităţii 

 

1.1. Masa rotundă: tema principală: analizarea programelor şcolare.  

Aplicarea testelor iniţiale, la disciplinele limba română, limba engleză, limba franceză, a 

constituit baza pe care s-a fundamentat proiectarea didactică. Rezultatele testelor iniţiale, 

prelucrate pe clase, în format Excel, sau Word, au facilitat o planificare eficientă a 

conţinuturilor. Raportul de analiză se regăseşte în Portofoliul ariei. Modele ale testelor se 

găsesc în Portofoliul personal de proiectare. Prelucrările acestora sunt arhivate în 

Portofoliile personale de evaluare. În plus, Portofoliile individuale ale elevilor conţin, în 

ordine cronologică, toate formele de evaluare aplicate de-a lungul anului şcolar pe lângă 

aceste instrumente iniţiale. 

 

1.2. Documentele de proiectare au fost elaborate în format electronic, apoi listate şi 

înaintate şefului de catedră pentru avizare şi verificare de către direcţiune. 

 

1.3. Planificarea consultaţiilor pentru elevii din clasa terminală; întocmirea planului de 

recapitulare, conform programei de bacalaureat; Documentele doveditoare se regăsesc în 

Portofoliile personale. 

 

1.4. Programarea  interasistenţelor pentru fiecare profesor din arie. 

 

1.5. Valorificarea capacităţilor de performanţă şcolară – Selectarea elevilor pentru 

olimpiade şi concursuri 

 

1.6.  Proiectarea activităţilor extracurriculare ; 

 

 

 

2. 2. Realizarea 

activităţilor 

didactice 

 

 

2.1. Activităţile de învăţare au îmbinat atât metodele moderne, cât şi cele tradiţionale. La 

clasele a IX şi a XI-a au predominat cele active, iar la clasele a X-a şi a XII-a, cele 

tradiţionale.  Acestea s-au realizat prin respectarea programei şcolare  şi adaptarea la 

nivelul clasei.  

Competenţele generale şi specifice au fost însuşite de majoritatea elevilor în timpul 
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activităţii şcolare; Metodele activ-participative (cubul, mozaicul, ştiu/vreau să ştiu/am 

învăţat/, diagrama Venn,  brainstorming-ul, atelierul de scriere etc,)  au contribuit la 

formarea competenţelor într-o manieră atractivă; 

Impact/Beneficii: Lecţii eficiente, urmând un scenariu didactic clar; informaţii coerente, 

relevante, sistematizate prin schema tablei şi transcrise în caietul cu notiţe; (Dovezi: 

caietele de notiţe ale elevilor). 

Activităţile de învăţare au fost selectate în aşa fel încât demersul didactic să fie interactiv 

şi stimulativ, orientat către încurajarea gândirii autonome, critice şi  selective.  

Competenţele de comunicare, indispensabile în lumea contemporană pentru orice tip de 

activitate profesională au fost formate în timpul orelor prin exerciţii rezolvate individual 

sau în echipă, dar şi în afara lor prin temele de casă care au aprofundat achiziţiile din 

cadrul şcolii. (Dovezi: caietul de notiţe al elevilor, Portofoliul individual). Pentru eficienţa 

actului didactic s-a ţinut cont de stilurile de învăţare: schema tablei, graficele, ilustaţiile 

folosie în lecţii i-au sprijinit pe cei care au drept comportament de învăţare stilul vizual. 

Dovezi: caietul de notiţe al elevilor, Portofoliul individual al elevilor, Portofoliul 

profesorului). 

2.1.2. Studiile de caz (la clasa a XI-a) au facilitat realizarea unor lecţii din perspectivă 

transdisciplinară. (Dovezi: materialele elaborate în format PPT și Prezi din portofoliile 

elevilor. De exemplu: Umanismul , Formarea conştiinţei religioase, Latinitate şi dacism. 

2.1.3. Fondul de carte al bibliotecii a constituit una din resursele materiale care a condus 

la optimizarea activităţilor didactice. Fişele de împrumut ale elevilor certifică acest fapt.  

Cabinetele de română, engleză şi franceză  sunt dotate cu videoproiector, de aceea lecţiile 

au beneficiat de suportul acestor resurse derulându-se într-o manieră atractivă (integrarea 

în demersul didactic a unor secvenţe din ecranizări celebre, sincronizarea textelor lirice cu 

piese muzicale renumite, prezentarea unor biografii aparţinând unor reprezentanţi iluştri ai 

culturii române sau universale ; prezentări PPT sau Movie Maker). 

 

2.3. Activitatea de pregătire suplimentară pentru examenele naţionale 

În cadrul proiectului ROSE, s-a întocmit Graficul consultaţiilor pentru disciplinele vizând 

examenele naţionale. 

 La clasele XI-XII s-a organizat o oră de pregătire suplimentară pe săptămână. 

 

2.4.  Activitatea de interasistenţe 

2.4.1. În anul școlar 2017-2018 s-au desfășurat interasistenţe în conformitate cu graficul 

întocmit. 

În urma acestor interasistenţe s-au putut constata următoarele aspecte: pregătirea 

bună/foarte bună a profesorilor şi relaţionarea foarte bună cu elevii(clasa); identificarea şi 

utilizarea în scenariul didactic a cunoştinţelor şi experienţei anterioare a elevilor; oferirea 

de informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea şanselor 

pentru elevi; împărţirea sarcinii de învăţare în paşi mici de realizare; folosirea unor 

strategii didactice diverse: centrate pe învăţarea autonomă, pe elev, pe învăţarea în grup 

sau perechi; folosirea în mod eficient a temelelor pentru a consolida şi extinde învăţarea; 

folosirea în cadrul orelor a mijloacelor moderne de predare (videoproiector, fişe de lucru); 

evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi exactă; caracterul 

interdisciplinar abordat în cadrul orelor ori de câte ori se impunea;     

Puncte slabe: 

- - completarea portofoliilor la clasă de către elevi; 
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3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

6. 3.Evaluarea 

rezultatelor 

- - dificultăţi în exprimarea orală, în crearea de mesaje coerente scrise de către elevi;   

- - diversitatea metodelor de evaluare; 

- - absenteismul la ore care este de foarte multe ori legat de lipsa motivaţiei elevilor 

pentru studiu; 

- - munca diferenţiată, adaptarea la stilurile individuale de învăţare ale elevilor; 

Plan de măsuri: 
- - completarea portofoliilor de către elevi; 

- - diversificarea activităţilor şi atragerea elevilor către studiu prin renunţarea la 

caracterul excesiv teoretizant al lecţiei; 

- - efectuarea de lecţii interdisciplinare, lecţii tematice, lecţii în aer liber; 

- - diversificarea metodelor de evaluare utilizate la clasă; 

- - realizarea unor lecţii / teme cu caracter interdisciplinar in perioada „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”. 

 

2.5.  Olimpiade şi concursuri 

2.5.1. Organizarea olimpiadei “Cuget”, faza pe şcoală; Pop Emilia Alina 

2.5.2. Intocmirea subiectelor pentru olimpiada  la lb engleză,  faza pe școală – Fenechiu 

Eva 

2.5.3. Participare la competiția Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri cu diferite 

lucrări. Câștigarea premiului 2 la aceeași competiție, cu lucrarea TRANSPORT DE 

PASAGERI / MARFĂ CU DRONE ELECTRICE AUTONOME realizată de echipa 

Vulturii Albi coordonați de prof. TANASA Marius/Kelemen Kinga 

2.5.4. Teens` Quiz, Concursul județean de cultură și civilizație britanică - decembrie 2017 

(diplomă de participare - elev Bizău Claudiu)- Profesor coordonator: Comănescu Ramona 

2.5.5. Litbait-uri  - Concurs - mai-iunie 2018 - Pop Emilia Alina, Feher Cristina 

 

2.6.  Dialoguri culturale  

2.6.1. Marşul lecturii din cadrul Festivalului Internaţional de carte Transilvania, 4 

octombrie 2017; Feher Cristina, Pop Emilia     

           Alina,Fenechiu Eva 

2.6.2. Ziua Educaţiei – vizionare de film, dezbateri; Pop Emilia Alina 

2.6.3. Halloween, 31 octombrie 2017, Fenechiu Eva 

2.6.4. Boema, Giacomo Puccini – decembrie 2017, Opera Națională Română, Cluj-

Napoca – Feher Cristina și elevi din clasa a XI-a B 

2.6.5. Christmas Caroling, Fenechiu Eva 

2.6.6.Târgul de Crăciun, Pop Emilia Alina, Fenechiu Eva; Feher Cristina 

2.6.7. M. Eminescu – Comemorarea poetului la Teatrul Național Cluj-Napoca, Feher 

Cristina, elevii clasei a IX-a B 

2.6.8. Eminescu tradus in limba lui Shakespeare- Fenechiu Eva 

2.6.9. Hai să dăm mână cu mână –  Comemorarea Unirii Principatelor Române -  

Fenechiu Eva 

2.6.10. Concurs national Winter’s magic și Homo Ludus – creație literară în lb engleză 

despre iarnă - Fenechiu Eva 

2.6.11. Valentine's day sau Dragobete- Fenechiu Eva 

2.6.12. Maramureșul istoric  între durere și veselie - Excursie tematică - Fenechiu Eva 

2.6.13. Femei Celebre din  cultura și civilizația  română – celebrarea Zilei de 8 Martie - 

Fenechiu Eva 
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învăţării 

 

2.6.14. Eroina din familia mea - martie 2018 – Pop Emilia Alina, Feher Cristina 

2.6.15. Coordonarea revistei  școlii - Pop Emilia Alina 

2.6.16. Ziua Europei- „Patrimoniul nostru: la confluenţa dintre trecut şi viitor", Biblioteca 

Judeteana "Octavian Goga-  

participare- diploma - Pop Emilia Alina 

2.6.17. EU-Europeanul de azi sau noi cititorii, concurs interjudetean,  Liceul Tehnologic 

“Alexandru Borza”- Premiul II, Mențiuni  

              profesor coordonator: Pop Emilia Alina 

2.6.17. „Povești digitale”- Colegiul Tehnic Energetic, Premiul II, Mențiune -  profesor 

coordonator: Pop Emilia Alina 

2.6.18. “Porți deschise lecturii”, Concurs județean, Colegiul Tehnic  Napoca, -diploma- 

profesor coordonator: Pop Emilia        Alina 

2.6.19. Concursul Național  - Să păstrăm un mediu sănătos – ediția a V-a, mai 2018 -  

Feher Cristina, Pop Emilia Alina, Fenechiu Eva, Comănescu Ramona 

2.6.20. Shaspeare' Day  sau  Ziua mondială a cărții - Fenechiu Eva 

 

2.6.7.    Erasmus +  Doing away with Bullying and cyberbullying:Technology, 

Relationship and Information 

            Comunication (TRIC) - Call 2018 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices 

               KA229 - School Exchange Partnerships – Feher Cristina 

3.1. Evaluarea şi notarea elevilor a fost obiectivă şi transparentă. Testele scrise conţineau 

criteriile de evaluare,  punctajele pe fiecare subiecte, facilitând astfel autoevaluarea pe de-

o parte, motivarea notelor acordate, pe de altă parte. Formele de evaluare au fost diverse: 

iniţiale (testele de diagnoză) sumative (lucrările semestriale, proiectele) de proces 

(jurnalul grupei), de produs  

( PPt-uri, studii de caz, postere, filme); Dovezi: Portofoliul profesorului. 

3.2.  Simularea Examenului Național de Bacalaureat – prelucrarea rezultatelor, alcătuirea 

Planului Remedial 

3.3. Examenul Național de Bacalaureat -  Promovabilitatea la probele orale: 100% 

                                                                       -  Promovabilitatea la probele scrise: 64,70% 

3.  

4. 4. 

Managemen

tul clasei de 

elevi 

 

 

 

4.1. Orele de curs s-au desfăşurat într-un cadru optim. Elevii au conştientizat regulile de 

conduită pe care trebuie să le respecte (Regulamentul Intern). Acestea pot fi vizualizate 

deoarece sunt afişate în fiecare clasă, însă stilul de predare al profesorului conduce la 

asumarea lor eficientă.  

4.2. Monitorizarea comportamentului şcolar al elevilor s-a realizat prin  catalogul 

personal,  participarea la Consiliile claselor, discuţiile cu părinţii. 

5. 5. 

Managemen

tul carierei 

şi al 

dezvoltării 

personale 

 

5.1. Obținerea titlului de doctor de către prof. Kelemen Kinga cu lucrarea „Instruments 

linguistiques pour la pratique et l'analyse  

        de la traduction littéraire” ( „Istrumente lingvistice pentru practica și analiza 

traducerii literare”) 

 

5.2. Participarea la formarea Metode learning by doing de predare-învățare – organizată 

de Junior Achievement Romania – 

         Feher Cristina; 
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5.3. Program de formare organizat de CCD Cluj: ,, Evaluare pentru evoluția în cariera 

didactică”- 118 ore, nr. credite profesionale 

         transferabile: 30, perioada: octombrie, noiembrie 2017; Feher Cristina, Pop Emilia 

Alina; 

5.4. Participare la conferința internațională Qu’est-ce qu’une mauvaise traduction 

littéraire?» -Italia- Trento cu  

        lucrarea  L’analytique de la traduction dans l’étude des traductions roumaines d’une 

nouvelle de Guy de Maupassant -     

        Kelemen Kinga 

5.5. Participare la curs în cadrul proiectului Erasmus+    "E-learning in language 

teaching”,  la sediul Bridge Language Study House din  

       Cluj - Kelemen Kinga 

5.6. Membru activ în cadrul CETA (asociația profesorilor de engleză din Cluj)- Fenechiu 

Eva 

5.7. Seminar privind utilizarea limbii engleze în cadrul activităților extrascolare - 

Fenechiu Eva 

5.8. Cambridge online – cursuri lunare - Fenechiu Eva 

5.9. Literatura anilor 2000 - Pop Emilia Alina 

 

 

                                                                                             Întocmit: 

                                                                              Responsabila ariei: prof. Feher Cristina 

                      

 

    

5. RAPORTUL COMISIEI METODICE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-ŞTIINŢE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

Comisia Metodică „Matematică – Informatică – Ştiinţe”, formată din: Popa Georgeta- 

Matematică, gr.did. I, Roman Mihai - Matematică, gr.did. I, Florian Meda - Informatică, gr.did. I, 

Popa Camelia – Chimie, gr.did. definitiv, Pop Corina – Chimie, gr.did. I, director, Tănasă Marius – 

fizică, gr.did. I şi Goga Teodora – biologie, gr.did. I, a făcut efortul care a fost necesar pentru 

atingerea obiectivelor stabilite în Planul Managerial al şcolii, prin respectarea strategiilor şi 

efectuarea acţiunilor propuse, reflectate în Planul managerial al comisiei metodice. 

Toţi membrii comisiei au realizat corect și la timp, documentele şcolare, modul de lucru cu 

fiecare din clase pe baza planificărilor, permiţând o ușoară creştere a mediilor pe clasă fapt care 

dovedeşte o fundamentare  a activităţii didactice pe principiile calităţii în primul rând, punânduse 

accent pe învăţarea formativă. Monitorizarea evoluției școlare a elevilor şi a comportamentului 

acestora în şcoală şi în afara ei a dus la o uşoară creştere a medilor peste 5.00, chiar dacă există încă 

corigenţi la fizică, şi la reducerea semnificativă a actelor de indisciplină, mai ales la orele de 

matematică, limba română sau ştiinţe. 

În cadrul comisiei metodice, schimbul de bune practici a avut loc constant, nu doar prin 

efectuarea interasistenţelor, ci şi prin discuţiile din cadrul şedinţelor de comisie sau a celor 

ocazionale, din pauze, atunci când situaţia o cerea. Se pare că modelul japonez, cel al discuțiilor în 

afara unui cadru organizat dar pe teme legate de serviciu, poate da rezultate bune și la noi. 
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Toţi membrii comisiei metodice au participat cu seriozitate la activităţile extracurriculare 

propuse, fie în calitate de propunător fie de asistent, pentru “Săptămâna altfel”. 

S-a avut în vedere utilizarea unei largi palete de metode de evaluare în aşa fel încât să se ţină 

seama de nevoile şi de posibilităţile fiecărui elev în vederea unei dezvoltări armonioase. Au fost 

folisite teste scrise, fișe de lucru, discuții cu clasa sau individuale, realizare unor proiecte, 

prezentări, etc. 

Analizând întreaga activitate pot fi relevate următoarele aspecte: 

Puncte tari: 

 Capacitatea membrilor comisiei de a dezbate teme variate şi de actualitate în cadrul comisiei, ceea 

ce relevă o mare deschidere a acestora, fapt care se reflectă și asupra activității cu elevii. 

 Capacitatea și dorința de a aborda subiectele în mod creativ şi interactiv.  

 Sprijinirea eficientă de către membrii comisiei a consolidării pregătirii profesionale proprii cât și a 

elevilor. 

 Sunt stabilite relaţii  pozitive, cordiale, de lucru în echipă, în cadrul comisiei şi în cadrul instituţiei, 

acestea fiind dobândite prin comunicare asertivă ți empatică, prin negociere, conflict constructiv. 

 Se caută și uneori se găsesc soluţii noi la probleme vechi prin dezbatere în cadru nonformal. 

 Actualizarea permanentă a strategiilor de predare – adaptarea la nevoile, nivelul și calitatea elevilor. 

 Transferul de cunoştinţe este în permanenţă optimizat. 

 Informare din surse variate şi prelucrarea unor materiale noi. 

 Schimbul de experienta atât în cadru nonformal cât şi prin cele trei asistenţe 

 

Puncte slăbuțe: 

 Timp insuficient pentru unele activităţi importante cum ar fi unele vizionări, sau dezbateri pe care le 

considerăm necesare, mai ales datorită orarului. 

 Neimplicarea activă a tuturor membrilor. Indiferent de ziua și ora alese pentru ședințele comisiei, 

există profesori care fie au ore la seral sau în altă școală. 

 Nu toate activităţi prezintă acelaşi interes pentru toti membrii. 

 Posibile abordări antagonice a unor activităţi datorate şi unor obişnuinţe ale membrilor comisiei 

nefiind toţi titulari. 

 Unele dificultăti de comunicare. 

Pe viitor vom profita de: 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin învăţare permanentă autonomă sau prin participare 

la cursuri de perfecţionare.   

 Curajul de a ieşi din “tiparul curricular” prin abordări originale (învăţarea prin proiecte) 

 Exprimarea şi discutarea deschisă a nemulţumirile dar şi a aşteptările colegilor dar și ale elevilor  

 Informatizarea ]n mai mare măsură a activităţii. 

 Participare cu exemple sau cu materiale proprii, la fiecare temă. 

 Fiecare activitate este concepută a fi atât în avantajul grupului cât şi al fiecărui membru al comisiei. 

 Libertatea promovării şi susţinerii propriilor idei în cadrul şedinţelor  comisiei metodice. 

 Posibilitatea acordării permanente a demersurilor didactice ale tuturor membrilor comisiei în 

favoarea elevilor. 

Mai avem de luptat cu: 

 Mentalităţi “staţionare” sau de tip vechi de genul ”merge și așa”. Dar aacestea apar din ce în ce mai 

rar. 
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 Absenteism (de obicei) motivat al unor colegi la şedinţele comisiei metodice. (vezi la puncte 

slăbuțe) 

 Interesul elevilor pentru “nou”, plafonat la vârste destul de mici.  

 Participarea unor colegi la activitățile comisiei este  activă doar când sunt trasate sarcini directe. 

 Există încă o oarecare reținere față de asumare a responsabilitătilor. 

 

 

                                                                                       Prof. Tănasă Marius 

 

 

 

 6.    ACTIVITATEA – COMISIEI  METODICE OM ŞI     SOCIETATE 

 

 

SEPTEMBRIE 2017 

- Participarea la Consfătuirea județeană a profesorilor de religie 

- Participarea la slujba de Tedeum  

- Participarea la ședința cercului metodic –adeverința nr.2758/19.10.2017 

- Participarea la formarea „Metode learning by doing de predare- invățare”- adeverința nr. 

3098/14.09.2017 

- Responsabil Comisia metodică OM și SOCIETATE – decizia nr. 309/3/08.09.2017 

- Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – decizia nr. 308/08.09.2017 

OCTOMBRIE 2017 

- Participarea la ședința cercului metodic –adeverința nr.2758/19.10.2017 

- Activitate  extracurriculara la Muzeul Documentar al Holocaustului - adeverința 

nr.1380/25.10.2017 

NOIEMBRIE  2017  

- Concursul  Icoana Sf. Andrei - adeverință 3061/20.11.2017 

-   Parteneriat – 3098/23.11.2017  

-  Premii -adeverință   3061/20.11.2017 

- Curs de formare „Tratarea Traumei”  -diploma 05.11.2017 

- Concursul  Internațional „ Învingător prin artă”- adeverinta nr. 03122017/03.12.2017  

- Activitate in capela –Sf. Cuv. Ecaterina 

- Participarea la Expoziția internațională - concurs „Învingător prin artă”- premiul I 

- Participarea la Expoziția internațională - concurs „Învingător prin artă”- certificat de 

voluntariat seria INV, nr. 120317 

- Participarea la Expoziția internațională - concurs „Învingător prin artă” – cu lucrari -5 premii 

I elevi –adeverința nr. 341/04.12.2017 

- Participarea la Expoziția internațională - concurs „Învingător prin artă –” cu lucrari – 

publicate cu ISBN 978-606-576-723-2 adeverința nr. 453/04.12.2017 

DECEMBRIE  2017 
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- Spovedania/Împartășania elevilor  

- Serbare de Craciun – adeverinta nr.36/30.01.2018 

- Activitate in parteneriat cu biblioteca - „Sezatoare de iarna” 

FEBRUARIE 2018 

 

- Participarea in calitate de profesor asistent la concursul din data de 12.02.2018, pentru 

ocuparea postului rezervat de educatie muzicala in LTM Eminescu.- adeverinta 

nr.133/13.02.2018 

- Participarea in calitate de profesor asistent  in comisia de evaluare a competentelor 

lingvistice si digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat 2017/2018 –adeverinta nr. 

185/22.02.2018 

- Participarea in calitate de profesor asistent  in comisia de examen pentru Olimpiada 

disciplinelor din aria curriculara „Tehnologii” si concursul pe meserii –etapa judeteana, 

proba scrisa din 24.02.2018- adeverinta nr. 104/24.02.2018 

- Participarea cu elevii la activitatea „Ziua internațională a cititului împreună” –nr. înreg. 

40/01.02.2018 

MARTIE 2017 

- Participarea in calitate de profesor asistent  in comisia de organizare a simularii examenului 

de bacalaureat – adeverinta nr.345/22.03.2018  

- Membru in juriul programului judetean desfasurat la nivel de scoala „Primavara copiilor” –

adiploma 02.03.2018 

- Coordonarea activitatii de voluntariat „Vreau sa ajut!” adeverinta nr. 175/02.03.2018 

- Participarea la Biblioteca Judeteana „Octavian Goga” la prezentarea cu titlul „Unirea in 

viziunea taranilor” adeverinta nr. 1033/29.03.2018 

- Participarea in proiectul „Martie –Martisor”   

- Participarea in proiectul „Martisorul” adeverinta nr. 331/02.03.2018 

APRILIE 2017 

- Participarea în calitate de supraveghetor la concursul Ortografia/Caligrafia – clasa a III a  

- Participarea la Conferinta „Prevenirea afectiunilor vocale la cadrele didactice” –CCD Cluj –

diploma nr.261_196/11.04.2018 

- Participarea la concursul national „ Unirea: libertate si unitate”- Cluj 

- Participarea la activitaea „Spune NU traficului de fiinte umane” 

MAI 2017 

- Participarea la Conferinta Nationala „Text si discurs religios” cu lucrare prezentata in plen si 

publicata – adeverinta nr. 1133/10.05.2018 

- Participarea la activitatea „Ziua Eroilor”- adeverinta nr. 590/17.05.2018 

- Participarea la ședința cercului metodic –adeverința nr.1110/06.06.2018 

IUNIE 2017 
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- Participarea in calitate de profesor asistent  in comisia pentru desfasurarea examenului de 

evaluare nationala 2018 – adeverinta nr. 806/13.06.2018 

- Participarea in calitate de profesor asistent  in comisia de organizare a examenului de 

definitivat  18.07.2018 

- Participarea la concursul „Stop bullying” –desfasurat la Colegiul Tehnic „A.Saligny” 

                                                                          Profesor Vlase Monica 

 

 

 

                                                   

7.                           RAPORTUL ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII 

ASUPRA   ACTIVITATII  COMISIEI, 

ANUL  SCOLAR  2017-2018, 

 

              Pornind de la obiectivele strategice şi de referinţă ale Colegiului Tehnic ,,Anghel 

Saligny” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2017-2018 coroborate cu obiectivele ariei 

curruculare tehnologii am intocmit acest raport al ariei Curriculare Tehnologii 

 

                                                     Semestrul I 

I . Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient 

 

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate în învăţământul tehnic. 

2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea 

unor rezultate cât mai bune la examenele naţionale. 

3. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă. 

4. Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului  

de abandon şcolare pentru elevii şcolii; prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei  

elevilor 

5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice; sprijinirea cadrelor didactice ale şcolii, prin parteneriate din 

cadrul proiectelor europene 

 

Comisia metodica  si-a desfasurat activitatea conform Planului Managerial intocmit la nivelul  scolii 

si catedrei si a Planului de activitati intocmit si aprobat  la inceputul anului scolar, in sedinta 

comisiei metodice.  

S-au urmarit prin aceste activitati obiective cum ar fi : 

 Respectarea parcurgerii continuturilor conform planificarilor pe anul  scolar in curs 

 Diseminarea cursurilor la care au participat membrii comisiei metodice   

 Ridicarea gradului de participare  a elevilor la Olimpiade si Concursuri  

 Diversificarea ofertei de CDL-uri pentru anul scolar in curs 

 Cresterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator si instruire practica a 

elevilor 
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  Aplicarea metodelor moderne, active la predarea si invatarea disciplinelor de specialitate 

 Monitorizarea defasurarii activitatilor din cadrul programului de predare dar si in afara 

acestuia 

 Realizarea unei pregatiri cat mai eficiente in vederea sustinerii de catre elevi a examenelor 

de certificare a competentelor nivel  3 , 4 si 5 . 

 

ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE COMISIE METODICĂ (nivel de şcoală, oraş, judeţ) 

Activitatile prin care s-au realizat intr-o buna masura obiectivele de mai sus sunt : 

 Participarea la Consiliile profesorale şi Ședinţele de catedră organizate în şcoală in mare 

masura, cu mici exceptii prof. Siomin Adrian, prof. Blaga Sergiu si colegii care au norma in doua 

scoli sau sunt cu jumatate de norma şi profesorii asociaţi: prof. Petre Ghiocel, prof. Rusu 

Oliver,prof. Vasile, prof.Trocaru Cornelia, prof. Cioca Atena ; 

  Realizarea incadrarilor la nivelul catedrei prof. Catinean Bogdana, prof. Ungur Laura si 

pentru cultura generala prof. Catinean Bogdana; 

  Intocmirea orarului pe scoală  de catre profesorii: Catinean Bogdana, Lupas Ioana, , Fodor 

Madalina, Eberle Cristina, Pascu Lucia ,Ungur Laura; 

 Intocmirea schemelor orarela nivelul şcolii  de catre prof. Catinean Bogdana; 

 Intocmirea orarului profesorilor de serviciu  pe scoală  de catre prof. Catinean Bogdana; 

 Participarea la Consfătuirie judeţene, discipline tehnice la care au participat: director adjunct 

prof. Feher Andrei , prof. Catinean Bogdana, prof. Ungur Laura, prof.Pascu Lucia diseminand 

informatiile primite membrilor catederei; 

 A fost întocmit planul managerial al catedrei, planul de activiatea al catedrei şi sau stabilit 

responsabilitati pe fiecare membru in parte al catedrei de către responsbilul ariei curriculare 

tehnologii  prof. Ungur Laura; 

 In cadrul sedintelor de catedra s-au prezentat structura anului scolar 2017-2018, calendarul 

si metodologia examenului de certificare a calificarii profesionale, metodologia olimpiadelor 

interdisciplinare, planul managerial al catedrei, planul de activitate de către prof. Ungur Laura; 

 Au fost întocmite planificările calendaristice şi planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare, cu Standardele de Pregatire Profesionala și ale 

metodologiilor aflate în vigoare, la termen de majoritatea membrilor catedrei, excepţie facând prof. 

Blaga Sergiu , Faur Mariana, prof. Siomin Cristian, prof. Rusu Oliver, prof. Cioca Atena. 

 Au fost  încheiate şi completate contractele de colaborare cu agenţii economici  şi anexele 

pedagogice pentru cele 3 clase de şcoală profesională de către prof. Ungur Laura, prof. Blaga 

Sergiu, prof. Rotund Aurica 

 Au fost  încheiate şi completate in decembrie 2017 contractele de colaborare cu agenţii 

economici pentru cele 2 clase de şcoală profesională invatamant dual propuse pentru anul scolar 

2018-2019 director prof. Pop Corina, prof. Ungur Laura 

 La nivelul scoli a fost organizat în data  08.11.2017 cercul metodic pe județ pentru domeniul 

Construcţii, instalaţii şi Prelucrarea lemnului cu tema ,, Dezbaterea documentelor normative, pentru 

fiecare formă de învîțîmânt, profil și specialitate în care se realizează formarea inițială și instruirea 

elevilor: întocmirea planificărilor calendaristice și planificărilor unităților de învățare"  . Această 

temă a fost prezentat de către responsabil cerc metodic prof. Ungur Laura, prof. Pascu Lucia, prof. 

Moldovan Corina . Profesorii participanţi au fost : director adj. prof. Feher Andrei, Prof. Ungur 

Laura , prof. Pascu Lucia, prof. Moldovan Corina , prof. Fărcaş Valeria, prof. Rotund Aurica, prof. 

Retegan Manuela, prof. Uifălean Alexandru , prof. Faur Mariana ,ms. Moldovan Emil şi alti colegi 

din judeţ. 
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 A doua întâlnire a cercului metodic pe județ, domeniul Construcţii, instalaţii şi Prelucrarea 

lemnului a fost organiztă în data de 7.12.2017 având  tema: Promovarea unor strategii privind 

asimilarea şi aplicarea unor noi metodologii de evaluare a rezultatelor şcolare şi a progresului în 

învăţare: Analiza rezultatelor testelor inițiale si diagnoza procesului educațional, Această temă a 

fost prezentată şi pregătită de către responsabil cerc metodic prof. Ungur Laura, prof .Rotund 

Aurica şi prof. Blaga Sergiu. Profesorii participanţi au fost : director adj. prof. Feher Andrei, 

Prof.Ungur Laura , prof. Pascu Lucia, prof. Moldovan Corina , prof.Fărcaş Valeria, prof. Rotund 

Aurica, prof. Retegan Manuela, prof. Uifălean Alexandru , prof. Faur Mariana ,ms. Moldovan Emil 

şi alti colegi din judeţ. 

 Organizarea examenelor de diferență în septembrie pentru elevii de liceu zi si scoală 

profesională proveniți din alte scoli de catre prof. Pacu Lucia; 

 Au fost organizate activităţii metodice in cadrul cercului metodic Resurse naturale şi 

protecţia mediului, 8 noiembrie 2017, participanţi director prof. Pop Corina, prof. Cătinean 

Bogdana, prof. Fodor Mădălina, Prof. Eberle Cristina, prof. Ungur Laura şi alţi colegi din judeţ; 

 La nivelul catedrei a fost indrumata activitatea de practică pedagogică a studenților de la 

UTC-N de către director adj. prof. Feher Andrei, Prof.Ungur Laura , prof. Pascu Lucia, prof. 

Moldovan Corina , prof.Fărcaş Valeria, prof. Rotund Aurica, prof. Faur Mariana . 

 Participarea la intalnirea organizată de CNDIPT şi ANPCDEFP pentru finalizarea Planurilor 

de învăţământ şi a programelor şcolare clasele X şi XI şcoală profesională şi clasa XI şi a XII liceu 

tehnologic, domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice director adjunct Feher Andrei, prof. 

Moldovan Corina 

 Au fost incheiate parteneriate cu agentii economici in vederea desfasurarii parcticii curente 

si sptâmanale a elevilor din scola noastră pentru învăţământul profesional ,învăţământul profesional 

dual pentru anul şcolar 2018-2019 : SC RECONSULTING. SRL, MODERN BAU, SC BOB 

INSTAL, SC ING INSTAL SRL, SC ARHINSTAL TECHNOLOGIES SRL, REGIA 

AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ, SC SALICE COMPROD SRL, FONTANOT RO SRL 

de către director Pop Corina, prof. Ungur Laura  

 S-au încheiat contracte de parteneriat cu agenti economici din oras în vederea elaborării 

CDL-urilor pentru a facilita trecerea de la scoala la  locul de muncă; 

 S-au elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor iniţială, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, 

atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate competențele 

generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului 

instructiv-educativ majoritatea membrilor catedrei;  

 S- a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor Scolare 

aflate în vigoare;  

 S-au elaborat fişe de lucru,  testele de evaluare, precum și bareme de corectare Si notare, 

adaptându-se permanent la procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, 

pentru a perfecționarea demersului didactic de catre majoritatea membrilor catedrei ; 

 Au  fost elaborate criteriile de evaluare pentru portofoliul elevului de către prof. Ungur 

Laura, prof. Cătinean Bogdana 

 S-a utilizat sistemul informatic atat la realizarea lectiilor cat si in activitatea desfasurata in 

cadrul orelor de laborator in vederea dobandirii de catre elevi a unor competente de utilizare corecta 

a mijloacelor moderne de comunicare de catre membrii catedrei 

 S-a întocmit planul de activitați al Comisiei de curriculum pe anul Scolar 2016-2017 de 

catre prof. Pascu Lucia; 
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 S-au indrumat elevii pentru imbinarea cunostiintelor teoretice cu cele practice in cadrul 

orelor cat si a activitatii de instruire practica de către toţi membrii catedrei 

 Elaborare si revizuirea CDL-urilor . S-a format echipe de realizare a curriculumului pe ani 

de studiu si specializari dupa cum urmeaza: 

 CDL clasa a –IX- a- învăţământ liceal- filiera tehnologică -” Materiale pentru casa de 

vacanţă” Domeniul Constructii si lucrari publice-  prof. Moldovan Corina, prof. Pascu Lucia, prof. 

Faur Mariana; 

 CDL clasa a –IX- a - învăţământ profesional - Materiale locale pentru construcţii” - prof. 

Moldovan Corina, prof. Pascu Lucia, prof. Faur Mariana; 

 CDL clasa a –IX- a-  învăţământ liceal "Bazele chimiei mediului" – prof. Catinean Bogdana 

 CDL clasa a –X- a  -  învăţământ liceal "Casa verde" – prof. Catinean Bogdana; 

 CDL clasa a –X- a - învăţământ liceal – filiera tehnologică şi Şcoală profesională” Sisteme 

Knauf de ghips-carton”  Domeniul Constructii si lucrari publice -  prof. Moldovan Corina; 

 CDL clasa a –X- a - învăţământ profesional  Instalații de preparare a apei calde prin energii 

alternative prof. Feher Andrei, prof. Ungur Laura 

 Au fost efectuate interasistente la ore, asupra carora s-au dezbatut aspecte pozitive cat si cele 

de remediat de majoritatea membrilor catedrei.Strategiile si metodele sunt in general adaptate 

nivelului clasei. 

 Membrii catedrei utilizeaza mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care 

usurează mult întelegerea continuturilor; 

 Sunt utilizate laboratoarele din dotare: de constructii, protectia mediului pentru desfăsurarea 

unor lectii de specialitate care implică formarea abilitătilor de lucru; Sunt utilizate fise de lucru, 

carti de specialitate, facilitând asigurarea feed-backului si stimulând lucrul individual si pe grupe. 

 S-au aprobat de către Consiliul de administraţie al şcolii şi de către ISJ lista temelor de 

proiect  pentru nivelul 4 si 5 si indrumatorii, aceste documente fiind afişate 

 S-au demarat pregatirile in vederea participarii la concursul Zidarul priceput de la Bucuresti 

prof. Ungur Laura, ms. Moldovan Emil 

 .Au fost pregătiti elevii pentru etapa locala a Olimpiadei  Tehnologii din cls. a XI-a  şi a XII 

a de căte Fărcaş Valeria, prof. Moldovan Corina, prof. Cătinean Bogdana, prof. Eberle Critina prof. 

Cătinean Bogdana,  prof. Pascu Lucia, prof. Ungur Laura  

 Au fost elaborate subiecte pentru etapa locala a Olimpiadei  Tehnologii din cls. a XI-a  şi a 

XII a de căte Fărcaş Valeria, prof. Moldovan Corina, prof. Cătinean Bogdana, prof. Eberle Critina 

prof. Cătinean Bogdana,  prof. Pascu Lucia, prof. Ungur Laura  

 Au fost evaluate lucrările elevilor participanți la Olimpiada Tehnologii de către membrii 

evaluator prof.   Fărcaş Valeria, prof. Moldovan Corina, prof. Cătinean Bogdana, prof. Eberle 

Critina pentru clasa a XI a şi prof. Cătinean Bogdana, prof. Eberle Critina, prof. Pascu Lucia, prof. 

Ungur Laura pentru clasa a XII a 

 Întocmire documente CEAC de către coordonator CEAC prof. Fărcaş Valeria 

 elaborare Plan operational CEAC prof. Fărcaş Valeria 

  elaborare Plan operational scoala prof. Fărcaş Valeria  



50 
 

PROIECTE ,PROGRAME SI ACTIVITATI EDUCATIVE SI EXTRASCOLARE  

la care membrii ariei curriculare tehnologii au participat 

NR. 

CRT

. 

Proiecte ,programe si 

activitati educative si 

extrascolare 

Numele si prenumele 

profesorului particiant 

Clasa, Numele elevului si locul 

obtinut 

1.  Realizarea de obiecte 

decorative din ipsos 

specifice Craciunului 

Participare la Târgul de 

Crăciun  

prof.  Ungur Laura şi  

ms. Moldovan Emil  

Locul 1 Obţinut de elevii clasei 

XI C şi IX C şcoală profesională  

2.  Vizita la Apele Romane prof.  Ungur Laura 

Prof.Catinean Bogdana 

 

XI C scoala profesionala si X B, 

XII B 

3.  Participare la scrierea şi 

depunerea proiectului 

,,Frumusetea 

Constructiilor'' 

prof.  Ungur Laura 

prof. Retegan Manuela 

 

4.  Cerc de sculptură – 

24.10.2017 pentru 

dezvoltarea spiritului 

artistic la elevi; •   

ms. Moldovan Emil IX C scoală profesională 

5.  • "Bune maniere" – 

25.10.2017 activitate în 

care elevii conștientizează 

rolul pe care îl au 

manierele în conturarea 

conduitei morale; 

ms. Moldovan Emil IX C scoală profesională 

6.  " Sport contra drogurilor!" 

– 25.10.2017 pentru 

formarea unui stil de viață 

sănătos; 

ms. Moldovan Emil IX C scoală profesională 

7.  Organizarea unui 

campionat de tenis de 

masă și jocuri sportive în 

scopul manifestării 

spiritului de echipă şi de 

întrecere, în funcţie de un 

sistem de reguli acceptate 

– 27.10.2017; 

ms. Moldovan Emil IX C scoală profesională 

8.  • Vizionarea unor filme 

despre case din lemn în 

scopul aprofundării 

tehnologiilor moderne de 

execuție a acestora – 

Ms. Moldovan Emil IX C scoală profesională 
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26.10.2017; 

9.  Realizarea atelierelor 

ecologice 

Participare la Târgul de 

Crăciun  

 

Prof. Eberle Cristina IX B, X B, X I B, XII B 

10.  Participare la activitatea 

“Adevărul despre droguri” 

realizată în colaborare cu 

Agenția Națională 

Antidrog- CPECA Cluj; 

Prof. Eberle Cristina IX B, X B, X I B, XII B 

11.  "Biblioteca fără ziduri", 

activitate organizată de 

către Biblioteca judeţeană 

Octavian Goga în 

colaborare cu Consiliul 

Judeţean Cluj; 

Prof. Eberle Cristina IX B, X B, X I B, XII B 

12.  Participare la scrierea 

proiectului “Profesori 

pregatiti pentru o școlă a 

comunității” cât și la 

elaborarea documentației 

aferente în vederea 

aprobării acestuia pentru 

obținerea unei finanțări de 

tipul Erasmus+; 

Prof. Lupaş Ioana 

Prof.Catinean Bogdana 

Prof. Eberle Cristina 

prof.  Ungur Laura 

 

 

13.  Participare la concursul 

internaţional 

"PlayEnergy" organizat de 

Enel în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale;  

Prof. Eberle Cristina 

 

IX B, X B, X I B, XII B 

14.  - am participa la concursul 

naţional "Fii o săptămână 

profesor de ştiinţe!". 

Prof. Eberle Cristina 

 

IX B, X B, X I B, XII B 

15.  Participare la activitatea 

educativă ,, Clujul, orașul 

comoară" în 27.10.2017  

Prof. Pascu Lucia  XII A 

16.  -participare la acţiunea 

KAIZEN-5S Public din 

cadrul programului 

„Educaţie KAIZEN pentru 

România” cu elevii clasei 

XI A , 25-26 ianuarie 

2018 

Prof. Pascu Lucia 

prof. Fărcaş Valeria 

Prof. Moldovan Corina 

XI A 

17.  Participarea la activitatea prof. Fărcaş Valeria XI A 
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"Arhitectura Clujului" la 

Biblioteca Judeteana 

Octavian Goga si 25-26 

ian 2018  

18.  Participarea la programul 

de dezvoltare personala 

prin invatare experientiala 

la clasa , in colaborare cu 

UBB, in per 26-

27.10.2018 

prof. Fărcaş Valeria XIA 

19.  Vizită la Comandamentul 

Unităţii militare 02565 în 

cadrul Programului 

Internațional Job Shadow 

Day, ediț ia 2018.; Vizită 

de studiu la Staţia de 

tratare a apei Gilău; 

prof.Fodor Mădălina -  

20.  „ Excursie la Castelul 

Corvinilor şi Cetatea 

Devei 

prof.Fodor Mădălina  

21.  Vizită de studiu la Staţia 

de tratare a apei Gilău; 

Prof.Catinean Bogdana 

prof.Fodor Mădălina 

 

22.  activităţi în cadrul 

programului Eco-şcoala: 

întocmirea şi depunerea 

documentaţiei pentru anul 

şcolar 2017-2018, 

colectare selectivă a 

deşeurilor în colaborare cu 

studenţi ai Universităţii 

Tehnice 

Prof.Catinean Bogdana 

 
 

23.  participare la Marşul 

lecturii şi la  

Prof.Catinean Bogdana 

 

 X B, ,XI B, XIIB,  

24.  participare la Târgul de 

meserii; 

Prof.Catinean Bogdana 

 

 X B, ,XI B, XIIB,  

25.  ,,145 de ani de la 

înfiinţarea primei 

universităţi la Cluj -

Napoca 

Prof. Rotund Aurica a IX –a A 

a IX –a C 

a X-a A 

26.  Prima vizită  la bibliotecă Prof. Rotund Aurica a IX –a A 

 

27.  Ziua mondială a 

economisirilor 

Prof. Rotund Aurica a IX –a C 

 

28.  Prima vizită  la bibliotecă Prof. Rotund Aurica a IX –a C 

 

29.  Vizionare de filme Prof. Rotund Aurica a IX –a C 
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documentare - ,,Casele 

viitorului,, 

 

30.  Ziua mondială a 

Bibliotecilor şcolare 

Prof. Rotund Aurica  

31.  Teatru forum –O şansă 

pentru tineri 

Prof. Rotund Aurica  

32.  Promoting Vocational 

Skills Cluj – întâlnire 

dedicată promovării 

calificărilor profesionale 

Prof. Rotund Aurica a IX –a A 

 

33.  Arhitectura Clujului Prof. Rotund Aurica  

34.  1Decembrie-Ziua 

naţională a României – 

Concurs de creaţie, 

prezentări PP, costume 

populare 

Prof. Rotund Aurica a XI-a A 

 

MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE 

PROGRAME DE FORMARE, SIMPOZIOANE, CONFERINTE, PUBLICATII, 

PARTICIPARE LA GRADE DIDACTICE 

O parte dintre profesorii comisiei Tehnologii au  participat la programe de formare, simpozioane, 

publicatii, participari la grade didactice dupa cum urmeaza: 

I. PROGRAME DE FORMARE 

 Şcoala Tehnică de maiştri – domeniul pregătirii de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice, calificarea: Maistru instalator în construcţii la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. (2016-

2018) ms. Moldovan Emil 

  Program de formare continuă certificat CNFP - DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE - 21 credite profesionale transferabile (84 ore) 

la Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei (2017-2018) ) ms. Moldovan Emil 

 participare la activitatea metodica Rolul si atributiile metodistului ISJ si evaluarea cadrelor 

didactice in cadrul inspectiilor in consilierea dec .2017 cu durata de 8 ore, organizat de CCD, prof. 

Ungur Laura  

 participare la activitatea de formare organizată de ISJ Cluj şi CCD Cluj "Evaluare de calitate 

prin inspecţia şcolară" prof. Ungur Laura şi şi prof. Cătinean Bogdana 

 -participare la activitatea de formare organizată de JA România ""Metode learning by 

doing"""  

 prof. Cătinean Bogdana şi prof. Ungur Laura 

 Participare Program de formare - Analist programator 2017-2018 prof.. Siomin Cristian 

 Curs de formare Allplan director adjunct Feher Andrei, prof. Ungur Laura, prof. Cătinean 

Bogdana, prof. Retegan Manuela, prof. Rotund Aurica, prof. Eberle Cristina,prof. Lupaş Ioana 

 

II. SIMPOZIOANE, CONFERINTE 
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 Am participat la activitățile sindicale, la Comisiile de dialog social, la negocieri și la 

Comisiile mixte paritare avute la nivel de județ; La nivel național am participat la ședințele Biroului 

Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, la Colegiul Liderilor F.S.L.I.; În 

perioada16-19.11.2017 am participat la Conferinta de sindicat de la Sinaia ms. Moldovan Emil 

 

III. PARTICIPARI LA GRADE DIDACTICE 

 Indrumator Lucrare gradul 1 pentru M.I.Mesaros Marinel Liceul "Constantin Brancusi " 

DEJ, prof. Faur Mariana 

 

ACTIVITATI DE PROMOVARE A SCOLII SI ATRAGERE DE FONDURI 

 Membru în echipa de proiect, la elaborarea proiectului ROSE al scolii - elaborarea în 

comisia de proiecte europene a Proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1, prof. Lupas Ioana 

 Educație scolară, mobilități individuale:"Profesori pregătiți pentru o școală a comunității" 

prof. Lupas Ioana 

 

         REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI 

 

O parte dintre profesorii din catedra tehnica au facut pregătiri cu  elevii claselor a XI-a şi a XII-a în 

vederea participării la Olimpiada din aria curriculară Tehnologii.  

Elevii care s-au clificat la etapa judeteana sunt  

1. Domeniul: Protecţia mediului s-au calificat la etapa judeteana elevii: 

 la clasa a XI-a A: - Todea Vasile Ioan 

                              -  Milandru Bogdan 

                                - Syakacs Izabella profesorii care au pregatit elevii prof. Catinean Bogdana,  

prof.Herman Pompilia 

 la clasa a XII-a A:  -  Anisca Mihaela 

                                                                -  Pop Marian 

- Tantar Alexandra profesorii care au pregatit elevii prof. Catinean Bogdana, prof. Eberle Cristina 

2. Domeniul: Constructii, instalaţii şi lucrări publice 

 la clasa a XI-a A:    - Trifan Maria,  

- Bizau Claudiu  

- Sprancean Roman 

profesorii care au pregatit elevii prof.Fărcaş Valeria, prof.   Moldovan Corina, Prof. Ungur Laura 

 la clasa a XII-a A : - Saracuta Dumitru, 

                                     - Lucaci Alexandru  

                                     - Chioreanu Devis 

profesorii care au pregatit elevii :prof. Pascu Lucia 

- locul II, etapa regională a concursului PlayEnergy; indrumător prof. Eberle Cristina 

- premiu special la concursul naţional "Fii o săptămână profesor de ştiinţe". indrumător prof. Eberle 

Cristina 

  ALTE ACTIVITATI DESFASURATE DE MEMBRII CATEDEREI 

 Raportare privind Insertia absolventilor 2017 si diseminare in CP, XI C prof. Ungur Laura 

 Raport scris in CA privind elevii navetisti In 2017-2018 si studiu comparativ fata de anul 

2016-2017 si diseminare in CP prof. Faur Mariana; 

 Profesori metodisti ISJ Cluj - activităţi specifice Prof. Ungur Laura, Prof. Catinean 

      Bogdana 
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Ca o concluzie a intregii activitati a comisiei, in  perioada  semestrului I, a anului scolar 2017-2018, 

aceasta  s-a desfasurat in bune conditii, membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitatii 

si eficientei procesului de invatamant la modulele si disciplinele de specialitate.  

 

                                                        SEMESTRUL II 

Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient 

 

1.Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate în învăţământul tehnic si 

al  indicatorului de performanţă: creşterea procentului de cadre didactice calificate la 100% 

 

Comisia metodica tehnologii  este formata din 20 membrii : 15 ingineri , 3 arhitecte , un profesor 

de informatica si 1maistru instructor. In cadrul catedrei conform statutului , in invatamant cadrele 

didactice se impart in : 14 cadre didactice titulare, 3  arhitecte - cadre didactice asociate, 2 ingineri 

suplinitori calificati  dintre care unul este cadru didactic asociat, 1 cadru didactic detasat, 1  maistru 

titular. Analizand componenta comisiei ne bucuram de atingerea procentului de 100% cadre 

didactice calificate in specialitatea predata. 

 

Comisia metodica  si-a desfasurat activitatea conform Planului Managerial intocmit la nivelul  scolii 

si catedrei si a Planului de activitati intocmit si aprobat  la inceputul anului scolar, in sedinta 

comisiei metodice.  

S-au urmarit prin aceste activitati obiective cum ar fi : 

 Respectarea parcurgerii continuturilor conform planificarilor pe anul  scolar in curs 

 Diseminarea cursurilor la care au participat membrii comisiei metodice   

 Ridicarea gradului de participare  a elevilor la Olimpiade si Concursuri  

 Diversificarea ofertei de CDL-uri pentru anul scolar in curs 

 Cresterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator si instruire practica a 

elevilor 

  Aplicarea metodelor moderne, active la predarea si invatarea disciplinelor de specialitate 

 Monitorizarea defasurarii activitatilor din cadrul programului de predare dar si in afara 

acestuia 

 Realizarea unei pregatiri cat mai eficiente in vederea sustinerii de catre elevi a examenelor 

de certificare a competentelor nivel  3 , 4 si 5 . 

 

ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE COMISIE METODICĂ (nivel de şcoală, oraş, judeţ 

Astfel, activitatile prin care s-au realizat intr-o buna masura obiectivele de mai sus si la care 

membrii ariei curriculare tehnologii au participat  si au elaborat documente sunt : 

 Consiliile profesorale şi Ședinţele de catedră organizate în şcoală in mare masura,exceptii 

făcând profesorii asociaţi: Verdes Vasile, Cioca Atena, Popa Constantea, prof.Trocaru Cornelia, 

prof. Siomin Adrian, prof. Blaga Sergiu si colegii care au norma in doua scoli:  prof. Rusu Oliver; 

Retegan Manuela 

 Realizarea incadrarilor preliminarii la nivelul catedrei prof. Catinean Bogdana, prof. Ungur 

Laura si pentru cultura generala prof. Catinean Bogdana; 

  Intocmirea orarului pe scoală  de catre profesorii: Catinean Bogdana, Lupas Ioana, Eberle 

Cristina 
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 Intocmirea graficului profesorilor de serviciu  pe scoală  de catre profesorii:. Catinean 

Bogdana; 

 S-au elaborat documentele de proiectare didactica anuale, a unitatilor de invatare în format 

electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, in concordanta 

cu programele scolare, cu Standardele de Pregatire Profesionala și ale metodologiilor aflate în 

vigoare , acestea  fiind predate la termen in proportie de 99% exceptie facand prof. Faur Mariana ; 

 S-au elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor de progres, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, 

atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate competențele 

generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului 

instructiv-educativ majoritatea membrilor catedrei;  

 S- a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor Scolare 

aflate în vigoare;  

 S-au elaborat fişe de lucru,  testele de evaluare, precum și bareme de corectare Si notare, 

adaptându-se permanent la procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, 

pentru a perfecționarea demersului didactic de catre majoritatea membrilor catedrei ; 

 In cadrul sedintelor de catedra s-au diseminat  s-au prelucrat calendarul si metodologia 

examenului de certificare a calificarii profesionale, metodologia olimpiadelor interdisciplinare si s-

au prezentat  planul managerial al catedrei, planul de activitate. prof. Ungur Laura; 

 Cercuri metodice pe județ pe domeniile Construcţii, Instalaţii şi Prelucrarea lemnului au avut  

trei întâlniri unde la prima întâlnire  a fost prezentată de responsabilul cercului pe judeţ prof. Ungur 

Laura având  tema ,, Dezbaterea documentelor normative, pentru fiecare formă de învățământ, 

profil și specialitate în care se realizează formarea inițială și instruirea elevilor: întocmirea 

planificărilor calendaristice și planificarea unităților de învățare”; prof. Pascu Lucia, Moldovan 

Corina 

- a doua temă a fost  ,, Promovarea unor strategii privind asimilarea și aplicarea unor metodologii de 

evaluare a rezultatelor școlare și a progresului în învățare: Analiza rezultatelor testelor inițiale și 

diagnoza procesului educațional”; prof. Ungur Laura, Moldovan Corina, Pascu Lucia, prof. Rotund 

Aurica, prof. Blaga Sergiu,  

- a treia tema: ,,Promovarea unor strategii de învățare activ-formative, cu caracter participativ: 

elaborarea CDL- urilor în parteneriat cu agenții economici pentru clasa IX- X liceu și IX - X 

profesională” prof. Feher Andrei, prof. Ungur Laura, prof. Pascu Lucia, Moldovan Corina, prof. 

Faur Mariana 

  -  domeniul Resurse natural şi protecţia mediului – noiembrie 2018 

 Comisia pentru olimpiadele din aria curriculară Tehnologii - faza locală, desfășurată în 

ianuarie 2018 Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice: Fărcaş Valeria, Moldovan Corina, 

Pascu Lucia, Ungur Laura, membri pentru Domeniul Protecţia mediului: Cătinean Bogdana, Eberle 

Cristina. 

 Olimpiada judeteana preşedinte executiv prof. Cătinean Bogdana, evaluator Herman 

Pompilia, vicepresedinte Ungur Laura, secretar al comisiei –prof. Aurica Rotund 

 Coordonarea activității de practică pedagogică a studenților de la UTC-N a fost realizata de : 

prof. Moldovan Corina, 

 Indrumarea activității de practică pedagogică a studenților de la UTC-N a fost realizata de : 

prof. Moldovan Corina, Feher Andrei, Gligan Aurora, Pacu Lucia, Farcas Valeria, Ungur Laura, 

Faur Mariana; prof. Cătinean Bogdana;prof. Rotund Aurica, Trocaru Cornelia 
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 S-au incheiat contracte de parteneriat cu agentii economici in vederea desfasurarii parcticii 

curente si sapatmanale a elevilor din scoala noastra pentru învăţământul profesional de masa cu SC 

MODERN BAU şi SC RECONSULTING pentru elevii clasei XI C,  SC ING INSTAL SRL , 

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ, SC ARHINSTAL TECHNOLOGIES 

SRL pentru elevii claselor a Xa C director Pop Corina, prof. Ungur Laura; 

 S-au incheiat contracte de parteneriat cu agentii economici in vederea desfasurarii parcticii 

curente si sapatmanale a elevilor din învăţământul profesional dual pentru anul şcolar 2018-2019 cu 

SC ING INSTAL SRL , REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ, SC 

ARHINSTAL TECHNOLOGIES SRL , DELGAZ GRID S.A. , SC SALICE COMPROD SRL 

, FONTANOT RO SRL pentru elevii claselor a IXa  director Pop Corina, prof. Ungur Laura; 

 Coordonarea practicii elevilor la agenţii economici şi în şcoală prof. Ungur Laura 

 Unii profesori ai catedrei au  elaborat criteriile de evaluare pentru portofoliul elevului prof. 

Ungur Laura 

 S-a utilizat sistemul informatic atat la realizarea lectiilor cat si in activitatea desfasurata in 

cadrul orelor de laborator in vederea dobandirii de catre elevi a unor competente de utilizare corecta 

a mijloacelor moderne de comunicare de catre membrii catedrei 

 S-au indrumat elevii pentru imbinarea cunostiintelor teoretice cu cele practice in cadrul 

orelor cat si a activitatii de instruire practica; 

 Au fost efectuate interasistente la ore, asupra carora s-au dezbatut aspecte pozitive cat si cele 

de remediat. Stategiile si metodele sunt in general adaptate nivelului clasei. 

 Membrii catedrei utilizeaza mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care 

usurează mult întelegerea continuturilor; 

 Sunt utilizate laboratoarele din dotare: de constructii, protectia mediului pentru desfăsurarea 

unor lectii de specialitate care implică formarea abilitătilor de lucru; Sunt utilizate fise de lucru, 

carti de specialitate, facilitând asigurarea feed-backului si stimulând lucrul individual si pe grupe. 

 S-au avizat si validat obtiunile temelor de proiect  si indrumatorii pentru nivelul 4 si 5  

Cătinean Bogdana,, prof. Eberle Cristina, prof. Herman Pompilia,prof. Pascu Lucia, prof. Rotund 

Aurica, prof. Verdeş Vasile, prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian  

            Completarea tuturor machetelor, raportarilor catre ISJ prof. Ungur Laura 

  

PROIECTE ,PROGRAME SI ACTIVITATI EDUCATIVE SI EXTRASCOLARE 

la care membrii ariei curriculare tehnologii au participat 

 

NR. 

CRT. 

Proiecte ,programe si activitati 

educative si extrascolare 

Numele si prenumele 

profesorului particiant 

Clasa, Numele 

elevului si locul 

obtinut 

35.  Concursul naţional “Să păstrăm un 

mediu sănătos” 

Coordinator: prof. 

Cătinean Bogdana, prof. 

Lupaş Ioana, prof. Eberle 

Cristina 

Leoca Andreea, 

Mărgineanu Mirela- 

locul II,  

Rad Andreea, Gabor 

Renate-menţiune 

36.  Proiectul Eco-şcoala Coordinator:prof. 

Cătinean Bogdana, prof. 

Eberle Cristina 

 

37.  Concursul interjudeţean 

„Natură_Puritate_Sănătate” ediţia 

prof. Cătinean Bogdana 

Eberle Cristina 

Gagyi Bianca – Premiu 

special; 
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II  

 

Leoca Andreea  

-premiul I 

38.  vizita la Emerson Prof. Ungur Laura 

Ms. Moldovan Emil 

Clasa a ix A şi IX C 

39.  Concursul Judeţean 

,,FRUMUSEŢEA 

CONSTRUCŢIILOR,, ediţia –a IV-

A, 2018 

coordonatori Ungur 

Laura şi Retegan 

Manuela. 

participanţi 

Rotund Aurica 

Clasa a IX-a A ,Clasa a 

XI- a C 

40.  concursul regional „Apa, o 

prioritate mondială” 

 

Eberle Cristina Leoca Andreea menţiune 

41.  concursul „Les Prix CFA/Editon 

2017-2018”,  

 

Eberle Cristina Leoca Andreea, 

Mărgineanu Mirela- 

diplomă de participare 

42.  ,,145 de ani de la înfiinţarea primei 

universităţi la Cluj -Napoca 

Rotund Aurica a IX –a A 

a IX –a C 

a X-a A 

43.  Prima vizită  la bibliotecă Rotund Aurica a IX –a A, a IX –a C 

 

44.  Ziua mondială a economisirilor Rotund Aurica a IX –a C 

 

45.  Vizionare de filme documentare - 

,,Casele viitorului,, 

Rotund Aurica a IX –a C 

 

46.  Ziua mondială a Bibliotecilor 

şcolare 

Rotund Aurica  

47.  Lansarea publicatiilor ,,Dascalii 

nostril, Editura Casa Corpului 

didactic Cluj; Eu citesc! Tu… mai 

citesti? Lectura de placer, Editura 

Argonaut, Cluj-Napoca 

Teatru forum –O şansă pentru tineri 

Rotund Aurica a XI-a A 

48.  Arhitectura Clujului Rotund Aurica a XI –a A, a XII –a A 

49.  1Decembrie-Ziua naţională a 

României – Concurs de creaţie, 

prezentări PPT, costume populare 

Rotund Aurica a XI-a A 

50.  Craciunul Multicultural, editia 2017 Rotund Aurica Clasa a XI- a C 

51.  Arhitectura Clujului Rotund Aurica  

52.  1Decembrie-Ziua naţională a 

României – Concurs de creaţie, 

prezentări PPT, costume populare 

Rotund Aurica Clasa a XI- a C 

53.  100 DE ANI DE LA MAREA 

UNIRE, sectiunea ,,Hai sa dam 

mana cu mana pentru Cultura 

romana”, editia ianuarie 2018 

Rotund Aurica Clasa a XI- a C 

54.  Atelier de quiling- confectionare Rotund Aurica Clasa a IX-a A 
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martisoare 

55.  Proiectul educative ,,Eroina din 

familia mea” 

Rotund Aurica Clasa a IX-a A 

56.  ,,Târg educaţional,,, din cadrul 

Festivalului interjudeţean ,,Prin 

tradiţii…spre identitate!,,, ediţia a 

VIII-a, înscris în CAERI, 2018, 

POZIŢIA 1025, din 28.04.2018 al 

MEN 

Rotund Aurica Clasa a XI- a C, A 

57.  EcoTeens-atelier de ecologie 

creativă 

,,Întâlnire cu scriitorul Alex 

Moldovan 

Rotund Aurica Doua echipaje din clasa 

a IX-a A şi XI –a C 

58.  Concursul Judeţean ,,ŞTIU ŞI 

APLIC,, -Securitatea şi Sănătatea în 

Muncă se dprind de pe băncile 

şcolii 

Rotund Aurica Clasa a IX-a A 

59.  Activitatea ,,Bibleoteca vie ,,Trăind 

în acelaşi univers,, - slujbe, joburi, 

meserii 

Rotund Aurica Clasa a IX-a A 

60.  Activitatea ,,Alice în ţara 

Facebook,, 

Rotund Aurica Clasa a XI- a C 

61.  FESTIVALUL REGIONAL DE 

FOLCLOR ,,ÎNTOARCEREA LA 

TRADIŢII, ediţia IV-a, CAER 

2018, poziţia 1024 

Rotund Aurica Eleva Moholea Dalia 

62.  ,,145 de ani de la înfiinţarea primei 

universităţi la Cluj -Napoca 

Rotund Aurica a IX –a A 

a IX –a C 

a X-a A 

63.  Unirea in viziunea taranilor 

romani 29.03.2018 

Faur Mariana  

64.  Vizita Ambient Instal 23.02.2018  Faur Mariana IX C 

 

 

MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE 

PROGRAME DE FORMARE, SIMPOZIOANE, CONFERINTE, PUBLICATII, 

PARTICIPARE LA GRADE DIDACTICE 

 

O parte dintre profesorii comisiei Tehnologii au  participat la programe de formare, simpozioane, 

publicatii, participari la grade didactice dupa cum urmeaza: 

 

IV. PROGRAME DE FORMARE 

 „Metode şi instrumente eficiente de reducere a stresului ocupaţional” organizat de CCD 

Cluj, prof. Cătinean Bogdana – 

 Curriculum și proiectarea activității profesorului din aria curriculară tehnologii prof. Laura 

Ungur, prof. Cătinean Bogdana, prof. Eberle Cristina 
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 Rolul și atribuțiile metodistului ISJ în consilierea și evaluarea cadrelor didactice în cadrul 

inspecțiilor, prof.Laura Ungur 

 Evaluarea de calitate în inspecția școlară 22 ore, Laura Ungur 

 Workshop „Metode şi tehnici pentru formarea tinerilor în antreprenoriat social” prof.   

Eberle Cristina 

 Absolvirea cursului postuniversitar „Informatică aplicată şi programare” a Universităţii 

Tehnice Cluj-Napoca, durata 2 ani, 100 credite (ECTS). prof.   Eberle Cristina 

 Activitate metodica tehnologii pe judet cu tema " STRATEGII DE EVALUARE", in 

colaborare cu CCD si ISJ prof. Faur Mariana 22.02-23.03.2017 

  Exemple de buna practica: prezentare activitate de formare "COEVALUAREA SI 

AUTOEVALUAREA" 23.03.2017 la CCD Cluj, prof. Faur Mariana 

 Şcoala Tehnică de maiştri – domeniul pregătirii de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice, calificarea: Maistru instalator în construcţii la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” anul 

II.(2017-2018); Prof.Moldovan Emil 

 Program de formare continuă certificat CNFP-DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/ SPECIALE - 21 credite profesionale transferabile (84 

ore) la Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei (2017-2018) Prof.Moldovan Emil 

 Curs Allplan dir. Adj. Feher Andrei,  prof. Laura Ungur , prof. Lupaş Ioana, prof. Retegan 

Manuela, prof.Eberle   Cristina, Prof. Fodor Mădălina, prof. Aurica Rotund 

 Atestat Analist programator 2018 – prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Curs de pregatire teoretica pentru vizarea adeverintei de electrician autorizat ANRE -2018 - 

prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Adeverinta electrician autorizat gradele IIIA si IIIB-ANRE 2018 - prof.ing.dipl. SIOMIN 

Adrian – Cristian 

 Legitimatie membru in Asociatia inginerilor de instalatii din Romania- prof.ing.dipl. 

SIOMIN Adrian – Cristian 

 „Intre disciplina scolara si drepturile copilului”- prof. Faur  Mariana ,      -25.04.2018 

  Participarea la cursul „Saint-Gobain Atelier ”, organizat de Saint-Gobain Construction 

Products Romania SRL, 09.05. dir.adj.Feher Andrei, prof. Laura Ungur, prof. Moldovan Corina, 

prof. Faur Mariana, prof. Fărcaş Valeria 

 

V. SIMPOZIOANE, CONFERINTE 

- Participare la Simpozionul internaţional ,,Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare” ediţia a 

IV a, 2018 cu lucrarea cu tema Tradiţii clujene prof.. Laura Ungur, prof. Pop Alina 

- Participare la Simpozionul regional ,,TRADITII CULINARE DE CRACIUN”, cod CAER 

1537, editia a V-a, Decembrie 2017- prof. Aurica Rotund 

- Întâlnire dedicată promovării calificărilor profesionale ,,Promoting Vocational Skills Cluj,, – 

organizată de ISJ Cluj - prof. Aurica Rotund 

- Concurs și simpozion „Natură_Puritate_Sănătate”- premiul I Eberle Cristina 

- Am participat la activitățile sindicale, la Comisiile de dialog social, la negocieri și la 

Comisiile mixte paritare avute la nivel de județ; Prof.Moldovan Emil 

- La nivel național am participat la ședințele Biroului Operativ al Federației Sindicatelor 

Libere din Învățământ, la Colegiul Liderilor F.S.L.I. Prof.Moldovan Emil 

 

VI. PUBLICATII, 
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- “Învăţarea prin proiecte” – articol publicat în volumul Concursului naţional “Să păstrăm un 

mediu sănătos”, ediţia a V-a, mai 2018 

- În revista şcolii-2 articole Eberle Cristina 

- În revista şcolii-1 articol Ungur Laura 

- publicarea lucrării „Dinamica metalelor grele în zona Baia Mare” în cadrul Simpozionului 

internaţional „Environmental Protection and Ecologicla Education” Eberle Cristina 

- în cadrul concursului național "Să păstrăm un mediu sănătos"-2 lucrări cu elevi 

1 lucrare prof Eberle Cristina 

 

VII. PARTICIPARI LA GRADE DIDACTICE 

 

 Participare în calitate de metodist ISJ la susţinerea lucrărilor ştiinţifice de gradul I  a ms. 

Mesaroş Marinel laLiceul "Constantin Brancusi " Dej şi a d-nei Vişinescu Carmen de la Clubul 

Copiilor Turda ,prof. Ungur Laura  

 Participare în calitate de preşedinte comisie la susţinerea lucrărilor ştiinţifice de gradul I  a 

ms. Mesaroş Marinel laLiceul "Constantin Brancusi " Dej , prof Pacu Lucia 

 Membru in comisia de obtinere a gradului I in data de 17.04.2018, în calitate de conducator 

stiintific la maistrul instructor Mesaroş Marinel, calificarea C.C.I.A. la Liceul "Constantin Brancusi 

" Dej  -  prof Faur Mariana 

 Participare în calitate de preşedinte comisie la susţinerea inspecţiilor speciale şi a lucrărilor 

metodico-ştiinţifice din cadrul examenului de acordare a gradului didactic I (candidat Matei 

Gheorghe, Colegiul Tehnic”A.Saligny”, Baia/Mare) prof. prof. Moldovan Corina 

 

ACTIVITATI DE PROMOVARE A SCOLII SI ATRAGERE DE FONDURI 

 Atragerea de fonduri (1000 lei) în vederea desfăşurării şi premierii elevilor participanţil a 

Concursul   ,,Frumuseţea Construcţiilor'' înscris în CAEJ, poziţia 5,  prof. Ungur Laura  

 Atragerea de fonduri (800 lei) de la firma HOLCIM ROMANIA în vederea participării la 

concursul Interregional ,, Zidarul priceput prin achiziţionarea de SDV-uri şi materiale prof. Ungur 

Laura 

 Atragerea de fonduri de la firma MODERN BAU în vederea premierii absolvenţilor clasei a 

XI a  C care au efectuat practica în mare parte la acest agent economic 

 Mediatizarea şcolii în vederea inscrierii elevilor in clasa IX-a profil constructii  şi protecţia 

mediului în comunele Vultureni, Chinteni şi….. prof. Ungur Laura 

 Promovarea scolii prin Proiectul ,,Frumusetea Constructiilor'' prof. Ungur Laura , prof. 

Retegan Manuela 

 Mediatizarea şcolii în vederea inscrierii elevilor in clasa IX-a profil constructii  şi protecţia 

mediului la Şcoala Gimnazială “Traian Dârjan” Someşeni – prof. Lupaş Ioana, prof. Cătinean 

Bogdana 

 Promovarea şcolii prin paginile web realizate pentru proiectul „Eco-şcoala” şi prin 

organizarea concursului „Să păstrăm un mediu sănătos”. prof. Lupaş Ioana, prof. Cătinean 

Bogdana, prof. Eberle Cristina 

 Mediatizarea şcolii în vederea inscrierii elevilor in clasa IX-a profil constructii  şi protecţia 

mediului în localităţile Cojocna, Cara, Apahida, Sânicoara, Căian şi Mociu de către prof. Rotund 

Aurica şi prof. Retegan Manuela 

 Organizarea activității prilejuită de vizita unui grup de elevi din Grecia, în cadrul colaborării 

cu UTCN, în baza parteneriatului constituit în programul Erasmus ,,Traditional and Modern 
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Methods of Designand Execution of Constructions. Field Study and WorkshopExercises”, prof. 

Moldovan Corina, prof. Ungur Laura ,prof. Pascu Lucia, prof. Fărcaş Valeria 

 

REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI 

 

O parte dintre profesorii din catedra tehnica au facut pregătiri cu  elevii claselor a XI-a şi a XII-a în 

vederea participării la Olimpiada din aria curriculară Tehnologii.  

S-au întocmit subiecte și bareme pentru Olimpiada din aria curriculară Tehnologii  

a) Domeniul Constructii, instalaţii şi lucrări publice la faza locală și județeană pentru clasa a 

XII-a (pentru proba scrisă și proba practică); prof. Pascu Lucia, prof. Lupaș Ioana şi pentru clasa a 

XI prof. prof. Moldovan Corina şi prof. Fărcaş Valeria  

b) Domeniul Protecţia Mediului faza locală şi faza judeţeană pentru clasa a XII, XI a (pentru 

proba scrisă și proba practică) Prof.. Cătinean Bogdana, prof. Eberle Cristina, prof. Herman 

Pompilia; 

 

Elevii care s-au clificat la etapa judeteana sunt  

3. Domeniul: Protecţia mediului  

Etapa judeţeană 

4. -Seica Sebastian – clasa a XI-a – premiul I 

5. -Şopterean Gabriela – clasa a XI-a – premiul al II-lea 

6. -Poruţ Marcel – clasa a XI-a - menţiune 

7. -Todea Vasile – clasa a XII-a - premiul I 

8. -Pavel Cristian – clasa a XII-a – premiul al II-lea 

Etapa naţională 

9. -Seica Sebastian – clasa a XI-a – menţiune 

10. Todea Vasile– clasa a XI-a 

11. Profesori care i-au pregătit:  

12. -clasa a XI-a: Eberle Cristina, Cătinean Bogdana 

13. -clasa a XII-a: Herman Pompilia, Cătinean Bogdana 

 

        2. Domeniul: Constructii, instalaţii şi lucrări publice 

 la clasa a XI-a A:    - Trifan Maria 

                                - Bizău Claudiu 

          -.Roman - locul III 

 

-  profesorii care au pregatit elevii :prof. Fărcaş Valeria, prof. Moldovan Corina, prof. Ungur Laura 

 la clasa a XII-a A : - Chiorean Davis-Vasile- locul I 

                                      - Saracuta Dumitru- locul III 

                                      -Lucaci Alexandru 

Elevii care s-au clificat la etapa natională sunt:  

Domeniul: Constructii, instalaţii şi lucrări publice clasa a XII a  

Chiorean Davis-Vasile (diplomă de participare) 

- profesorii care au pregatit elevii: prof. Pascu Lucia, prof. Lupaș Ioana,  

                                             

  Participarea la Concursul Inter-regional „Zidarul priceput” ediția a 4-a 2018, organizat 

de către HOLCIM România și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” București în perioada 9-11 mai 

2018 cu 4 elevi şi anume Lorinty Alexandru, Salamon Robert clasa XI C şi Oltean Cătăli, Marchiş 
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Bella unde elevul Salamon Robert clasa XI C a obținut Locul I aceşti elevi au fost coordonaţi de 

către  prof. Ungur Laura, ms. Moldovan Emil 

 

ALTE ACTIVITATI DESFASURATE DE MEMBRII CATEDEREI 

 

 Activitatea din 07.03.2018, prilejuită de vizita unui grup de elevi de la Proffesional 

Lyceum of Vrodados, Chios Island, Grecia în şcoala noastră, în cadrul colaborării cu UTCN, în 

baza parteneriatului constituit în programul Erasmus „Traditional and Modern  Methods of Design 

and Execution of Constructions.Field Study and Workshop Exercises”, prof. Moldovan Corina, 

prof. Ungur Laura, prof. Pascu Lucia 

 Elaborarea, in calitate  de coauthor, a planurilor de învăţământ  şi a Curriculumului,  clasa X 

liceu tehnologic şi şcoală profesională, clasa  XI şcoală profesională, clasa XI liceu tehnologic, 

domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice : prof.  Farcas Valeria, prof. Moldovan Corina,  

prof.Feher Andrei, 

 Profesori metodisti ISJ Cluj - activităţi specific Prof. Catinean Bogdana, prof. Ungur Laura 

 Participarea ca profesor asistent în comisia de BAC 2018 la evaluarea competențelor 

lingvistice și digitale prof. Pascu Lucia, prof. Ungur Laura, prof. Faur Mariana 

 Participarea ca profesor evaluator în comisia de examen pentru certificarea calificării 

profesionale nivel 3, la Liceul Tehnologic Special ,, SAMUS”Cluj 

 Participarea ca profesor evaluator în comisia de examen pentru certificarea calificării 

profesionale nivel 4 și ca îndrumător de proiecte de absolvire nivel 4 la 14 elevi. prof. Pascu Lucia, 

Prof. Catinean Bogdana, Prof. Herman Pompilia, prof. Eberle Cristina 

 Profesor coordonator la nivel 4, clasa XIII D, Tehnician in constructii Profesor evaluator la  

nivel 4 – la liceul "C. BRANCUSI" – Dej Prof. Faur Mariana 

 Profesor evaluator la nivel 4, clasa XII D, Tehnician desenator  

la liceul "C. BRANCUSI" – Dej Prof.Ungur Laura 

 Intocmit Tematica pentru proba scrisa nivel 5 maistrii CCIA prof. Rotund Aurica 

maistri instalatii - prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Intocmit Tematica pentru proba practica nivel 5 maistrii CCIA prof. Rotund Aurica 

 maistri instalatii - prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Intocmit Lista de materiale necesara executiei lucrarilor pentru proba practica nivel 5 

maistrii 

CCIA PROF. Rotund Aurica, maistri instalatii - prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Intocmit Bilete de examen pentru proba practica nivel 5 maistri instalatii si Fisele de 

evaluare 

aferente- maistrii CCIA prof. Rotund Aurica, prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian  

 Intocmit 3 Variante de subiecte si baremele acestora pentru proba scrisa nivel 5 maistrii 

CCIA 

prof. Rotund Aurica maistri instalatii - prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Coordonat  si indrumat 12 proiecte de atestat: pentru promotia curenta 10 absolventi , un  

absolvent 2017 Oros Florin si un absolvent 2016 Ploscariu Ciprian la nivel 5 maistri instalatii - 

prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian – Cristian 

 Membru examinator proba practica si sustinere proiecte nivel 5- maistrii CCIA prof.  

Rotund Aurica şi maistri instalatii- prof.ing.dipl. SIOMIN Adrian - Cristian 

 Membru evaluator proba scrisa nivel 5 maistri C.C.I.A- prof. Faur Mariana si prof. 

Moldovan Corina 
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 Asistent 4 ZILE la BAC 2018 la Colegiul Tehnic de Telecomunicatii “Augustin Maior “Cluj  

Napoca - prof. Ungur Laura prof. Retegan Manuela, prof. Faur Mariana, prof. Moldovan Emil 

 Profesor la inscrieri scoala profesionala 04.07.2018 si liceu 12.07.2018- prof.Faur Mariana 

 Reparații și zugrăvirea holurilor de la parter și etaj ale Atelierului Școală al CTAS;  

Prof.Moldovan Emil 

 Renovarea sălii de Construcții 31 (lucrări de zugrăvit, reparat)(Moldovan Corina); 

Prof.Moldovan Emil 

 Montat uși metalice cu spumă poliuretanică în Atelierul Școală; Prof.Moldovan Emil 

 Plantat crizanteme în curtea CTAS; Prof.Moldovan Emil 

 Realizarea a două T-uri din lemn pentru sala de sport; Prof.Moldovan Emil 

 Întreţinerea şi repararea mobilierului școlar și lucrări de reparații în cadrul CTAS; 

Prof.Moldovan Emil 

 Profesor însoțitor și asistent al elevilor participanți la Olimpiada județeană la Construcții și 

lucrări publice – 25.02.2017; Prof.Moldovan Emil 

 

Ca o concluzie a intregii activitati a comisiei, in  perioada  semestrului al II lea, a anului scolar 

2017-2018, aceasta  s-a desfasurat in bune conditii, membrii comisiei preocupandu-se pentru 

cresterea calitatii si eficientei procesului de invatamant la modulele si disciplinele de specialitate.  

 

     Responsabil Aria curriculara Tehnologii,  

                                                               prof. Laura Ungur 
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8.    ACTIVITATEA COMISIEI DE FORMARE CONTINUĂ 

 
An școlar 2017-2018 

Semestrul I 

 

1. Activitățile Comisiei formare continuă 

 

Obiective specifice Activități Grad de realizare Observații 

1.Creșterea eficienței 

activităților de 

perfecționare a 

profesorilor 

- Participarea la întâlnirea RFC, 

organizată de CCD Cluj 

- Diseminarea informațiilor 

privind formarea continuă a 

cadrelor didactice pentru anul 

școlar 2016-2017: 

a) Stabilirea cincinalului 

de acumulare a celor 90 

de credite profesionale 

transferabile pentru 

cadrele didactice  

b) Modalitățile de 

echivalare în credite 

profesionale transferabile 

a diferitelor cursuri 

postuniversitare, 

programe masterale, 

grade didactice 

100%  

2. Informarea 

permanentă a cadrelor 

didactice privind oferta 

de formare 

- Informarea cadrelor didactice 

asupra cursurilor propuse de 

CCD Cluj, precum și de alți 

ofertanți 

- Afișarea ofertei de formare 

CCD Cluj, a ghidului de 

înscriere 

100%  

3. Înscrierea profesorilor 

la diverse cursuri de 

formare si monitorizarea 

acestora 

- Consultanță oferită cadrelor 

didactice privind grupuri țintă, 

obiective, perioada de 

desfășurare a programelor de 

formare 

100%  

4. Actualizarea bazei de 

date formare continuă  

- Actualizarea câmpurilor 

programe de formare acreditate, 

număr credite 

profesionaletransferabile, 

precizarea cincinalului pentru 

acumularea celor 90 de credite 

100% Promptitudinea 

colegilor în 

oferirea datelor 

necesare 

completării 

bazei de date 
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2. Dificultăţi întâmpinate şi soluţii propuse/aplicate: 

 

Pentru actualizarea bazei de date Formare continuă au fost necesare informații privind anul 

obținerii definitivatului, programe de formare acreditate absolvite, număr credite 

profesionale transferabile obținute. 

Se impune necesitatea creării unui cont de gmail pentru fiecare cadru didactic, în vederea 

fluidizării transmiterii informaţiilor privind oportunităţile de formare. 

 

3. Date statistice: 

 

Nr.  

crt. 

Comisie 

metodică 

Program de formare/ 

activitate metodică 

Număr 

participanți 

Observații 

1.  
Limbă și 

comunicare 

 Activitate metodică 4  

 Program acreditat-

Evaluare pentru 

evoluția în cariera 

didactică 

2  

(Alina Pop, 

Cristina Feher) 

30 credite 

2. Științe 

 Activitate metodică 6  

 Program 

neacreditat- Curs 

de publicistică 

1 

(Meda Florian) 

20 ore 

3. Socio-umane  Activitate metodică  3  

4. Sport-Arte  Activitate metodică 3  

5. Tehnică  Activitate metodică 20  

 

4. Concluzii 

 

Activitățile propuse pentru semestrul I s-au derulat conform planificării. 

Pentru obținerea gradului didactic I s-a înscris 1 coleg din catedra tehnică. 

Semestrul II 

 

1. Activitățile Comisiei formare continuă 

 

Obiective specifice Activități Grad de realizare Observații 

1.Creșterea eficienței 

activităților de 

perfecționare a 

profesorilor 

- Participarea la întâlnirea RFC, 

organizată de CCD Cluj, sem. II 

- Diseminarea informațiilor 

obținute la întâlnirea RFC 

- Completarea chestionarelor 

pentru identificarea nevoilor de 

formare a personalului didactic 

și didactic auxiliar 

- Completarea chestionarului 

privind impactul programelor 

de formare 

100% 90 de credite 

profesionale 

transferabile cf 

O.M. 

5562/07.10.2011 
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2. Informarea 

permanentă a cadrelor 

didactice privind oferta 

de formare 

- Informarea cadrelor didactice 

asupra cursurilor propuse de 

CCD Cluj, precum și de alți 

ofertanți 

100%  

3. Înscrierea profesorilor 

la diverse cursuri de 

formare si monitorizarea 

acestora 

- Consultanță oferită cadrelor 

didactice privind grupuri țintă, 

obiective, perioada de 

desfășurare a programelor de 

formare 

100%  

4. Actualizarea bazei de 

date formare continuă  

- Actualizarea câmpurilor 

programe de formare 

acreditate, număr credite 

profesionale transferabile 

100% Promptitudinea 

colegilor în 

oferirea datelor 

necesare 

completării 

bazei de date 

 

2. Dificultăţi întâmpinate şi soluţii propuse/aplicate: 

 

Nu au fost dificultăți sau probleme în colaborarea cu colegii pentru obținerea diferitelor 

informații privind formarea continuă a acestora, a consilierii în vederea înscrierilor la 

programe de formare sau alte activități metodice susținute de diverși furnizori. 

Au fost completate 17 chestionare pentru identificarea nevoilor de formare și chestionarul 

privind impactul programelor de formare. 

 

3. Date statistice: 

 

Nr.  

crt. 

Comisie 

metodică 

Program de formare/ 

activitate metodică 

Număr 

participanți 

Observații 

1.  
Limbă și 

comunicare 

 Activitate metodică 4  

 Afecțiuni ale 

corzilor vocale la 

cadrele didactice 

 Între disciplina 

școlară și 

drepturile copilului 

1  

(Alina Pop) 

 

2 

(Cristina 

Feher, Alina 

Pop) 

6 ore 

 

 

4 ore 

2. Științe 

 Activitate metodică 6  

 AllPlan 

 Afecțiuni ale 

corzilor vocale la 

cadrele didactice 

 Între disciplina 

școlară și 

drepturile copilului 

 

1 (Meda 

Florian) 

1 (Meda 

Florian) 

 

2 

(Corina Pop, 

Meda Florian) 

10 ore 

 

6 ore 

 

 

4 ore 

3. Socio-umane  Afecțiuni ale 1 (Monica 6 ore 
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Nr.  

crt. 

Comisie 

metodică 

Program de formare/ 

activitate metodică 

Număr 

participanți 

Observații 

corzilor vocale la 

cadrele didactice 

 Între disciplina 

școlară și 

drepturile copilului 

Vlase) 

 

1 (Adina 

Dincă) 

 

 

4 ore 

4. Sport-Arte  Activitate metodică 3  

5. 

Tehnică 

 Dezvoltarea 

profesională în 

domeniul educației 

incluzive/speciale 

 AllPlan 

 Atelier Saint 

Gobain 

 

 

 Elaborarea unor 

criterii unitare de 

organizare și 

evaluare a 

competențelor 

digitale la 

bacalaureat 

 

 Între disciplina 

școlară și 

drepturile copilului 

 

 Curriculum și 

proiectarea 

activităâii 

profesorului din 

aria curriculară 

Tehnologii 

1 (Emil 

Moldovan) 

 

 

9 

2  

(Corina 

Moldovan, 

Ioana Lupaș) 

 

1 (Ioana 

Lupaș) 

 

 

 

 

 

2  

(Feher Andrei, 

Ioana Lupaș) 

 

 

 

1 (Ioana 

Lupaș) 

21 credite 

 

 

 

10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

4. Concluzii 

 

Activitățile propuse pentru semestrul II s-au derulat conform planificării. 

 

                                                              Responsabil formare continuă, 

                                                                   Meda Florian 
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 9.      ACTIVITATEA CENTRULUI DE PERFECTIONARE MAIŞTRI INSTRUCTORI 

 

          
Semestrul 1 

 Întocmirea tematicii pentru  colocviul de admitere la examenul pentru obţinerea  

gradului didactic I în învăţământ, maiştri instructori, specializările:  

  - construcţii civile, industriale şi agricole ( prof. Pascu Lucia 

                                                                                    prof. Moldovan  Corina) 

  - instalaţii în construcţii (prof. Feher Andrei) 

 Organizarea colocviului de admitere la gradul didactic I–februarie  2018 (seria 2018-

2020) 

   - Construcţii 

         - comisie Construcţii 

     - Prof. Rusu Mihaela (CJRAE Cluj)  

                  - Prof. Moldovan  Corina  

        -1 candidat cu specialitatea Construcţii civile , industriale şi agricole 

                  - Bîrda  G. Dumitru Pavel, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Baia-

Mare,   

                     jud. Maramureş          

      Candidatul au fost ADMIS. 

      S-a stabilit tema lucrării metodico-ştiinţifice şi îndrumătorul. 

 

Semestrul 2 

 Desfăşurarea inspecţiiilor speciale de gradul I 

          - Comisii 

 a. Comisia 1        

                  - Preşedinte :Prof. Moldovan Corina-Ana, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Cluj – 

Napoca         

                -Conducător ştiinţific prof. ing. Fărcaş Valeria -Veronica, Colegiul Tehnic "Anghel   

                     Saligny", Cluj – Napoca 

               -  Delegat ISJ: prof. ing. Glodean Ligia, metodist  ISJ Maramureş, Colegiul. Tehnic 

“Anghel    

                   Saligny“, Baia Mare, jud. Maramureş 

b. Comisia 2 

                  - Preşedinte :Prof. Pascu Lucia, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Cluj – Napoca         

                -Conducător ştiinţific prof. ing. Faur Mariana, Colegiul Tehnic "Anghel   

                     Saligny", Cluj – Napoca 

               -  Delegat ISJ: prof. ing. Ungur Laura Paraschiva, metodist  ISJ Cluj, Colegiul. Tehnic   

                    “Anghel  Saligny“, Cluj – Napoca 

           - Candidaţi 

                       - Matei  I. Gheorghe, Colegiul Tehnic “Anghel  Saligny“, Baia Mare, jud. 

Maramureş, 

                                                               specializarea Construcţii finisori 

                        - Mesaroş V. Marinel, Liceul Tehnologic “C-tin Brâncuşi” Dej, jud. Cluj,   
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                                                               specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole  

 

Comisiile s-au deplasat la Colegiul Tehnic “Anghel  Saligny“, Baia Mare, jud. 

Maramureş, respectiv la Liceul Tehnologic “C-tin Brâncuşi” Dej, jud. Cluj, pentru 

desfăşurarea probelor de examen. Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor  s-au 

desfăşurat conform Metodologiei, iar candidaţii a fost declaraţi  "admişi ", cu media 

generală 10. 

 

 Pregătirea  examenului  pentru obţinerea  gradului  didactic II maiştrii instructori,  

       august 2018  

                                Comisia 

                    a) comisie Construcţii 

   - Prof .ing. Moldovan Corina - preşedinte,  

     -corector Metodica specialităţii 

   - Prof . ing. Fărcaş Valeria -corector Metodica specialităţii 

               - Prof. Rusu Mihaela (CJRAE Cluj) -examinator Pedagogie 

 

          b).comisie Instalaţii 

   - Prof. Feher Andrei -preşedinte,  

        -corector Metodica specialităţii 

        - Prof. Lipovan Lucian ( Liceul Tehnologic Special "Samus",Cluj- Napoca) 

corector                         

                                        -corector Metodica specialităţii 

                           - Prof. Rusu Mihaela (CJRAE Cluj)- examinator Pedagogie 

 

 

 Întocmit, 

 Responsabil Comisie Centrul de Perfecţionare  Maiştri Instructori 

 Prof. Corina Moldovan  

 

  

10.     ACTIVITATI DE MEDIATIZARE, PROMOVARE A  SCOLII  

           

      

Nr. 

Crt. 
Activitatea Descriere Participanţi 

1 Apariţii în mass-media Filmuleț cu școala Pop Corina Virginia 

Pop Alina Emilia 

Feher Andrei 

Apariții de promovare al 

planului de școlarizare la 

TV NCN , pe panourile 

din Julius Maal 

 

2 Elaborarea prezentării PPT pentru ISJ Pagini de promovare Feher Andrei 

Pascu Lucia  

Fărcaș Valeria 
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3 Elaborarea prezentăriii PPT pentru 

CJRAE 

Pagini de promovare în 

PPT 

Denisa Muntean  

Feher Andrei 

4 Plasarea bannerului  de promovare Banner Feher Andrei 

5.  Relizare de fluturașe și pliante de 

promovare 

 Feher Andrei 

6 Trimiterea pliantelor, ofertei de 

promovare și a fluturașilor de promovare 

la școlile generale din oraș și din județ 

 Feher Andrei 

7 Primirea în vizită a școlilor generale din 

Cornești, Sănnicoara 

  

 

  

 

 
10.     ACTIVITATE BIBLIOTECII  ŞCOLARE   

                                          responsabil Cristea Sabina 

 

BIBLIOTECA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE AN ŞCOLAR 2017-2018 

- Înscrierea elevilor la  bibliotecă: 

-înscrierea elevilor din clasele a IX-a: prezentarea bibliotecii, a regulilor de 

împrumut, completarea fişelor de împrumut. 

- Analiza modului în care colecţiile de publicaţii răspund cerinţelor beneficiarilor:  

-întocmirea listelor cu necesarul de cărţi 

-completarea colecţiilor 

-organizarea publicaţiilor. 

- Asigurarea permanentă şi modernizarea aparatului bibliografic informaţional:  

-verificarea şi aducerea la zi a catalogului alfabetic şi a celui sistematic 

-alcătuirea unor bibliografii, în funcţie de cerinţele cititorilor 

-afişarea listelor: „Cărţi noi în bibliotecă” 

-utilizarea calculatoarelor şi a internetului 

- Acţiuni de popularizare a cărţilor şi  Bibliotecii:  

-organizarea „Zilelor bibliotecii”  

-expoziţii de carte 

-afişare panou cu Aniversări scriitori 

-Ziua mondială a bibliotecilor şcolare -23 octombrie 

-23 aprilie: Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor, Ziua naţională a 

bibliotecarului 

-colobararea cu editura Maxim, editura Corint, librării. 

- Antrenarea elevilor în activităţile bibliotecii:  

 instruirea elevilor pentru a putea folosi catalogul alfabetic, sistematic şi online.  

 activităţi cu elevii:  

-Zilele bibliotecii-clasele a IX-a, prof. Emilia Alina, prof. Feher Cristina, m.i. 

Moldovan Emil 

            -Prezentare oferta bibliotecii pentru bac 2018- XIIB, prof. Cătinean Bogdana  
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- Documentare pentru Desen  tehnic de instalaţii- XC, prof. Faur Mariana 

-”Lectura-educația pentru un viitor mai bun” -XC, prof. Faur Mariana 

- Participare la „Marșul lecturii”- IX-XII, prof. Pop Emilia Alina 

-Vizita tematică la Stația de Tratare a Apei Gilău- IXB; XB; XIB, XIIB, prof. Feher 

Cristina, prof. Cătinean Bogdana, prof. Fodor Mădălina 

- Scriitori aniversaţi- XA, prof. Faur Mariana 

- Documentare pentru Măsurători în construcții- X A 

- Biblioteca de pe hol- IX-XII, prof., Direcţiune 

- Colectare selectivă deșeuri de hârtie- elevi, profesori, studenţi 

- Datini, tradiții și obiceiuri de Crăciun- XIB, prof. Vlase Monica 

- Ziua cititului împreună- XC, prof. Faur Mariana 

- Ziua internațională a cititului împreună- IXA, IXC, XB, prof. Pop Emilia Alina, 

prof. Vlase Monica 

- Primăvara- IXC, IXA, XA, IXB, prof. Florian Meda 

- Constantin Brâncuși- XIA, prof. Florian Meda 

- ”Mărțișorul”- IXA, prof. Vlase Monica 

- Realizare referat pentru instalații, IXC  

- Întâlnire cu scriitorul Alex Moldovan- IXA, prof. Pop Emilia Alina, elevi  de la 

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 

- Ziua Eroilor- XB, prof. Vlase Monica 

- Concurs de șah- IX-XI 

-documentare pentru referate: clasele IX-XII.    

-lecţii susţinute de cadrele didactice- documentare din cărţi şi Internet=19. 

Recondiţionarea cărţilor şi acţiuni de educare a elevilor pentru o mai bună îngrijire şi 

protejare a cărţilor: 

 în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj :  

             - Ziua Economisirii- IXC, XC,  prof. Faur Mariana   

 -  Bătălia cărților  

 - Biblioteca fără ziduri - XB, XIB, prof. Eberle Cristina       

 - „Unirea în viziunea ţăranilor”- IXC, XIC, prof. Ungur Laura, prof. Rotund Aurica, 

prof. Vlase Monica 

-    Actualizarea catalogului alfabetic şi a celui sistematic 

-completarea catalogului alfabetic şi a celui sistematic 

-colaborare cu biblioteca CCD Cluj şi cu alte biblioteci şcolare  din judeţ. 

- Modernizarea bibliotecii: 

-utilizarea internetului pentru documentare 

-introducere cărți în programul  de bibliotecă  

- Probleme administrativ-gospodăreşti: 

-păstrarea ordinii în  bibliotecă şi în depozite 

-completarea indicatoarelor pe rafturi. 

- Colaborarea cu alte biblioteci:  

-schimb de liste bibliografice 

-împrumut de cărţi 

- Perfecţionarea profesională: 

-participarea la cursurile de perfecţionare organizate de I.S.J. Cluj şi de C.C.D. Cluj  

- Prezentare referat: 

- „Implicarea bibliotecii în procesul instructiv-educativ”  în Consiliul profesoral.  
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- Alte activităţi: 

-distribuire manuale pentru diriginţii claselor  IX-XII 

-întocmire  comenzi  pentru completarea stocului de manuale pentru clasele IX-XII  

-membru  în comisia de  la inventarierea bunurilor materiale şi a mijloacelor fixe  

-responsabil pentru arhivare 

-secretar în Comisia de admitere în învățămâmtul liceal pentru 2018-2019 

-membru în Comisia de acordare a burselor 

-membru în comisia de coordonare a colectării datelor statistice și SIIIR 

-responsabil cu gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii (15.06.2018-        

03.08.2018) 

Date statistice: 

Număr de volume existente în bibliotecă =44331. 

Nr. de volume intrate =112, din care:110=achiziții de la buget, 2 din donații. 

Număr de utilizatori =549, din care: utilizatori activi: 470, din care: nr. elevi=408. 

Frecvenţa: =4728 din care: =962 la sala de lectură, 969 la calculatoare.  

Număr volume împrumutate =4156.  

Număr volume împrumutate la sala de lectură=268. 

Indicele de structură=0,87 raportul dintre nr. elevilor care utilizează serviciile bibliotecii și nr. 

utilizatorilor activi ai bibliotecii. 

Indicele de lectură =8,84 - raportul dintre nr. publicaţiilor împrumutate şi nr. de utilizatori activi. 

Indicele de frecvenţă =10,06- raportul dintre frecvenţă şi nr. de utilizatori activi. 

Propuneri pentru îmbunătăţirea  activităţii: 

 -alocare de fonduri pentru achiziţii cărți și abonamente de specialitate; 

-dotarea bibliotecii 

-videoproiector 

-mese de lectură noi. 

           

Cluj-Napoca,                                                                                                   Bibliotecar, 

09.08.2018                                                                                                     Cristea Sabina 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

11.        ACTIVITĂȚIILE  CONSILIERULUI  ŞCOLAR  

      
 

                                                                                                          
                                INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ 

 

 

 

 

 

CONSILIER: MUNTEAN DENISA                                                               DIRECTOR, 

ŞCOALĂ: CT A. Saligny                                                                                 Prof. Pop Corina 

Virginia 

 

Raport de activitate 

SEMESTRUL I – an școlar 2017-2018 
 

I. Număr persoane consiliate  

a. Consiliere individuală  

CATEGORIE 

PERSOANE 

CONSILIATE 

INDIVIDUAL 

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL 

ELEVI   25  20  50  
CADRE 

DIDACTICE 
  13  10  17  

PĂRINŢI   12  6  9  

 

Din totalul elevilor / copiilor consiliaţi individual, număr de cazuri: 

Rezolvate 60 

Ameliorate 15 

Nerezolvate 10 

În curs de consiliere 10 

Pentru cazurile nerezolvate, menţionaţi cauzele:  

Lipsa continuității consilierii, neimplicarea părinților 

 

b. Consiliere de grup în cabinet  

CATEGORIE 

PERSOANE 

CONSILIATE 

ÎN GRUP 

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL URBAN RURAL 

ELEVI     87 2 235  

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ 

400192 CLUJ-NAPOCA, P-ŢA ŞTEFAN CEL MARE 4, CAM. 107-110 

Tel/fax: 0264-402218, www.cjraecluj.ro 
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CADRE 

DIDACTICE 
    25 2 27  

PĂRINŢI     39 2 17  

 

II. Problematica cea mai frecventă (menţionaţi primele 3 cele mai frecvente probleme cu 

care v-aţi confruntat în activitatea de consiliere individuală în acest an şcolar – la 

categoriile cu care lucraţi): 

a. Elevi/preşcolari:  

1. Relații conflictuale între elevi 

2. absenteism 

3. lipsa motivatiei pentru studiu 

 

b. Părinţi:  

1. Dificultăți de relaționare cu copiii. 

2. Neimplicare in activitatea scolara a copilului 

3. Lipsa de consecventa in educatie 

c. Cadre didactice:  

1. Absenteismul elevilor 

2. Lipsa motivatiei pentru studiu 

3. Managementul violentei la clasa 

 

III.  Număr de examinări / evaluări psihologice (individual): 25 

 Număr de examinări / evaluări OŞP (individual) (nu includeţi cele din Paşi în Carieră): 

15 

 

IV. ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a, b şi c, menţionaţi pe cei care 

se încadrează în problematica OŞP 

 

a. Individual 

Persoane consiliate pe 

problematici legate de OŞP 
PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

ELEVI    15 

CADRE DIDACTICE   2 2 

PĂRINŢI     

b. De grup  

Persoane consiliate pe 

problematici legate de OŞP 
PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

ELEVI    49 60 

CADRE DIDACTICE   8 6 
PĂRINŢI (lectorate, 

cursuri etc.) 
  44  

c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe teme de OŞP 



76 
 

Studii, 

sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu alte 

instituţii, ONG-uri etc. notați acest 

lucru în paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  
 Activ. 

metodice 

Lectorate 

părinţi 
Activ. elevi 

  

  

 Nivel 

national/ 

internaţ. 

Nivel 

local, 

judeţean 

Nivelul 

şcolii 

    
 Pasi in 

cariera 

 Autocunoastere, 

tehnici de 

invatare 

eficienta, luarea 

deciziilor,  

 Centralizarea 

optiunilor 

scolare ale 

elevilor 

claselor a 

VIII-a 

  

 O 

cariera 

de 

succes 

  

            
 Pasi in 

cariera 
  

 

 

V. PROBLEMATICA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b, menţionaţi pe cei care se 

încadrează în problematica violenţei în şcoală 

 

a. Individual 

Persoane consiliate pe 

problematici legate de 

violenţă / comportament 

agresiv 

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

ELEVI  8 10 8 

CADRE DIDACTICE  4 4 4 

PĂRINŢI  6 4  

b. De grup 

Persoane consiliate pe 

problematici legate de 

violenţă/comportament 

agresiv 

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

ELEVI    50 47 

CADRE DIDACTICE   4 2 

PĂRINŢI (lectorate, cursuri)    15 

c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe tematica violenţei/agresivităţii 

Studii, 

sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu alte 

instituţii, ONG-uri etc. notați acest 

lucru în paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  
 Activ. 

metodice 

Lectorate 

părinţi 
Activ. elevi 

  

  

 Nivel national/ 

internaţ. 

Nivel 

local, 

judeţean 

Nivelul 

şcolii 
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 Prezentarea 

activitatilor 

din cadrul 

proiectului 

Erasmus, 

dezbatere 

 Cum sa fiu 

un coleg 

bun- 

promovarea 

de 

deprinderi 

sociale  

 Materiale 

suport 

pentru 

activitatile 

Erasmus 

 Erasmus+Stand 

up against 

bullying 

    

 

VI. PROBLEMATICĂ CES  

Din totalul de persoane consiliate, menţionate la punctul I a şi b, menţionaţi pe cei care se 

încadrează în problematica CES 

 

a. Individual 

Persoane consiliate pe 

problematici legate de CES 
PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

ELEVI  4 6  

CADRE DIDACTICE  4 4  

PĂRINŢI  4 6  

b. De grup 

Persoane consiliate pe 

problematici legate de CES 
PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

ELEVI      

CADRE DIDACTICE     
PĂRINŢI (lectorate, cursuri 

etc.) 
    

 

c. Studii, activităţi, materiale, proiecte pe problematica CES 

Studii, 

sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu alte 

instituţii, ONG-uri etc. notați acest 

lucru în paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  
 Activ. 

metodice 

Lectorate 

părinţi 
Activ. elevi 

  

  

 Nivel 

national/ 

internaţ. 

Nivel 

local, 

judeţea

n 

Nivel

ul 

şcolii 

      

 Implementarea 

planurilor 

individualizate 

 Planificarea 

interventiei 

psihopedagogice 

din planurile 

individualizate 

ale elevilor 

      

 

VII. ABSENTEISM 

(studii, activităţi, materiale, proiecte pe tematica absenteismului) 
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Studii, sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu 

alte instituţii, ONG-uri etc. 

notati acest lucru în 

paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  

 Activ. 

metodic

e 

Lectora

te 

părinţi 

Activ. 

elevi 

  

  

 Nivel 

nationa

l/ 

interna

ţ. 

Nivel 

local, 

judeţea

n 

Nivelul şcolii 

      

 Motivar

e pentru 

studiu 

      

 Proiectul 

Rose pentru 

reducerea 

absenteismulu

i si cresterea 

promovabilita

tii 

 

VIII. PREVENŢIA COMPORTAMENTELOR DE RISC 

(studii, activităţi, material, proiecte pe tematica prevenţiei comportamentelor de risc) 

Studii, 

sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu alte 

instituţii, ONG-uri etc. notati acest 

lucru în paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  
 Activ. 

metodice 

Lectorate 

părinţi 

Activ. 

elevi 

  

  

 Nivel 

national/ 

internaţ. 

Nivel 

local, 

judeţean 

Nivelul 

şcolii 

      

 Filme, 

dezbateri 

pe tema 

traficului 

de fiinte 

umane 

      

 Eu nu sunt 

victima, 

prevenirea 

traficului 

de fiinte 

umane 

      

 Dezbateri, 

vizionare 

de filme 

pe tema 

sigurantei 

pe net 

      
 Siguranta 

pe net 

      

 Activitati 

de 

preventie 

la elevii 

claselor a 

IX-a si a 

      

 Prevenirea 

consumului 

de droguri 

la elevi 
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X-a 

  

 Constientizarea 

de catre 

profesori a 

pericolului 

abuzului 

sexual, 

dobandirea de 

modalitati de 

educare si 

prevenire 

pentru elevi si 

parinti 

          

 Pedofilia, 

ce este, 

cum ne 

putem 

proteja? 

 

IX. MANAGEMENTUL CLASEI, MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI 

Studii, sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu alte 

instituţii, ONG-uri etc. notați 

acest lucru în paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  
 Activ. 

metodice 

Lectorate 

părinţi 
Activ. elevi 

  

  

 Nivel 

national/ 

internaţ. 

Nivel 

local, 

judeţean 

Nivelul 

şcolii 

      

 Gestionarea 

conflictelor 

la clasa 

        

      

 Cat e 

destul? 

Folosirea 

tehnologiei-

avantaje si 

dezavantale 

        

 

X. ALTELE 

Studii, sondaje 

  

Diferite activităţi   

Proiecte 
(dacă sunt în colaborare cu 

alte instituţii, ONG-uri etc. 

notați acest lucru în 

paranteză) 

Materiale 

 realizate,  

articole 

  
 Activ. 

metodice 

Lectorate 

părinţi 

Activ. 

elevi 

  

  

 Nivel 

national/ 

internaţ. 

Nivel 

local, 

judeţean 

Nivelul 

şcolii 

              

 Anotimpuri 

in cantec, 

cuvant si 
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culoare 

 

 

XI. ACTIVITĂŢI ÎN ŞCOALA ALTFEL 

Perioada OŞP 

Prevenţia 

violenţei/ 

comportamentelor 

agresive 

Autocunoaştere, 

dezvoltare 

personală, 

comunicare 

Prevenirea 

comportamentelor 

de risc 

Alte 

activităţi 

Octombrie 

2017 
    

 Ce inseamna sa 

fii puternic? 

Demontarea 

miturilor despre 

emotiile negative, 

asumarea unui set 

mental bazat pe 

crestere 

    

 
 

 

12.  IMPLICAREA  CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ŞCOLII 
 

RAPORT AL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR COLEGIULUI 

TEHNIC ”ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA 
MEMBRII CONSILIULUI ELEVILOR: 

 Preşedinte: Seica Sebastian  

 Vicepreşedinte: Bogdaniuc Lavinia   

 Secretar: Roşu Claudia 

 Avocatul elevului: Bizău Claudiu 

 Coordonator: prof. Retegan Manuela  

 Consilier educativ: prof. Alina Pop. 

 

Consiliul Elevilor are ca scop: 

 organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul activ şi 

atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă; 

 desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă; 

 realizarea unor activităţi specifice pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitate-familie. 

Consiliul elevilor s-a întrunit de câte ori a fost nevoie, reunind reprezentanţi din fiecare 

clasă. 

Este implicat în viaţa şcolii, prin mai multe activităţi/ acţiuni: dezbateri pe diverse teme, cum ar 

fi absenteismul, fumatul în cadrul școlii, violenţa şi efectele ei negative, drepturile omului , 

pericolul utilizării petardelor în incinta şcolii, obiceiuri şi tradiţii de Craciun etc. 

Motto: 

“Atâta timp cât nu încetezi să  

urci, treptele nu se vor termina; sub  

paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi  

la nesfârşit.
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La finalul celui de al II-lea semestru din anul școlar 2017-2018, BEx. al C.Ș.E. a constatat 

următoarele puncte tari și puncte slabe la nivelul AG.-ului : 

Puncte tari:    -    prezența la AG. ridicată ; 

- Participarea la Zilele Elevului Clujan, scțiunile: Târg de licee, Concurs de 

talente și Gala elevului clujan. 

- Strângere de fonduri și implicarea Consiliului Școlar al Elevilor în campania 

caritabilă ”Împreună pentru Alex”. 

Puncte slabe: -  Slaba implicare a elevilor în activitățile organizate de C.Ș.E.; 

- Amânarea organizării parteneriatului cu cei de la ”Assist Dog„ 

- Analiza rezultatelor la învățătură și a lucrărilor semestriale; 

Măsuri luate pentru a îndrepta punctele slabe: 

- Implicarea elevilor în activitățile următoare; 

- Aplicarea uni chestionar (feedback); 

- Premierea membrilor AG. C.Ș.E. 

 

 

 

Președinte al Consiliului Școlar al Elevilor  

Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca, 

 

                                                                      SEICA SEBASTIAN-MARIUS           

                                                                                                           Responsabil, 

                                                                      Fenechiu Eva

 
13. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI 

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

 

I . Activităţi desfășurate: 

 

Nr. 

crt 

               Realizate               Impact Nerealizate Motivul 

nerealizării 

1.  Promovarea posibilităţii de a 

participa la olimpiadele din 

aria curriculară Tehnologii la 

toate clasele din ciclul superior 

al liceului din şcoala 

Atragerea elevilor 

pentru a participa 

la concursuri și 

olimpiade 

- - 

2.  Selectarea elevilor doritori din 

toate clasele din ciclul superior 

al liceului din şcoala de a 

participa  la olimpiadele din 

aria curriculară Tehnologii 

Impulsionarea 

celor mai buni 

elevi în vederea 

desfășurării unei 

pregătiri 

suplimentare 

- - 

3.  Analizarea programelor pentru 

desfăşurarea etapei locale a 

Identificarea ariilor 

de conținut și a 

- - 
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olimpiadele din aria curriculară 

Tehnologii, pentru toate 

domeniile 

competențelor noi, 

în vederea 

desfășurării unui 

program de 

pregătire eficient  

4.  Întocmirea planurilor de 

pregătire suplimentară cu elevii 

în vederea participării la 

olimpiadele din aria curriculară 

Tehnologii 

Creșterea eficienței 

activităților de 

pregătire in vederea 

participării elevilor 

selectați la 

Olimpiade 

- - 

5.  Desfăşurarea de pregătiri 

suplimentare cu elevii în 

vederea participării la 

olimpiadele din aria curriculară 

Tehnologii 

Creșterea nivelului 

de pregătire al 

elevilor  

- - 

6.  Desfășurarea ședinței de 

pregătire în vederea organizării 

etapei locale a olimpiadelor din 

aria curriculară Tehnologii 

Creșterea calitativă 

a organizării 

olimpiadelor 

școlare în care este 

implicată școala 

noastră. 

- - 

7.  Desfăşurarea etapei locale a 

olimpiadele din aria curriculară 

Tehnologii -  ianuarie 2018 

Evaluarea pregătirii 

elevilor din 

Colegiul Tehnic 

”Anghel Saligny” 

și selectarea 

participanților la 

faza județeană 

- - 

8.  Organizarea şi desfăşurarea 

etapei judeţene a olimpiadele 

din aria curriculară Tehnologii 

-  24.02.2018 şi a probei 

practice, la Colegiul Tehnic 

”Anghel Saligny”, în 

01.03.2018, pentru domeniul  

Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 

Evaluarea pregătirii 

elevilor din şcolile 

județului Cluj 

pentru domeniile 

arondate și 

selectarea 

participanților 

pentru faza 

națională 

- - 

9.  Desfăşurarea de pregătiri 

suplimentare cu elevii în 

vederea participării la faza 

națională a olimpiadelor din 

aria curriculară Tehnologii 

Creșterea nivelului 

de pregătire a 

elevilor calificați la 

faza națională, 

respectiv județeană. 

- - 
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II. Profesori care au desfășurat pregătiri suplimentare cu elevii în vederea participării la 

olimpiade și concursuri școlare: 

 

PROFESOR Domeniul /Disciplina 

Feher Andrei  Construcții, instalații și lucrări publice 

Fărcaş Valeria Construcții, instalații și lucrări publice 

Pascu Lucia Construcții, instalații și lucrări publice 

Lupas Ioana  CAD 

Ungur Laura Construcții, instalații și lucrări publice 

Moldovan Corina Construcții, instalații și lucrări publice 

Catinean Bogdana Protecţia mediului 

Eberle Cristina Protecţia mediului 

Herman Pompilia Protecţia mediului 

Dincă Adina Geografie 

Popa Georgeta Matematică 

Pop Corina Chimie 

 

III Profesori participanţi în Comisii pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

 

III.1  Comisia pentru olimpiadele din aria curriculară Tehnologii - faza locală, desfășurată în 

ianuarie 2018:  

 

Președinte: Dir. adj. prof. Feher Andrei 

Secretar: prof. Cătinean Bogdana 

 

Membri pentru Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice: Fărcaş Valeria, Moldovan 

Corina, Pascu Lucia, Ungur Laura 

Membri pentru Domeniul Protecţia mediului: Cătinean Bogdana, Eberle Cristina. 

 

 

III.2  Profesori ai Colegiului Tehnic ”A. Saligny” participanţi în comisia județeană  a 

Olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii:  

Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice: Feher Andrei, Ungur Laura, Retegan Manuela, 

Rotund Aurica, Lupaş Ioana, Fărcaş Valeria 

Domeniul Protecţia mediului: Cătinean Bogdana, Herman Pompilia 

III.3  Profesori ai Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” participanţi în comisia județeană  a 

olimpiadei de Geografie:  

Dincă Adina 

III.4  Profesori ai Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” participanţi în comisia județeană  a 

Concursului de matematică ,,Adolf Haimovici” 

Popa Georgeta 

III.5  Profesori ai Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” participanţi în comisia județeană  a 

Concursului de chimie ,,Petru Poni” 

Pop Corina 

 

IV. Rezultatele elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare 
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IV.1 Elevi participanţi la etapa judeţeană a olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii 

 

Nr. 

crt

. 

Profil / Domeniul Clasa Numele şi 

prenumele 

elevului 

Rezultat Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1. Tehnic / Construcții, instalaţii 

și lucrări publice 

a XI -a Bizău Claudiu-

Ioan 

- Fărcaş Valeria, 

Moldovan Corina, 

Ungur Laura 

2. Tehnic / Construcții, instalaţii și 

lucrări publice 
a XI -a Sprincean 

Roman 

III Fărcaş Valeria, 

Moldovan Corina, 

Ungur Laura 

3. Tehnic / Construcții, instalaţii și 

lucrări publice 
a XI -a Trifan Maria-

Laura 

- Fărcaş Valeria, 

Moldovan Corina, 

Ungur Laura 

4. Tehnic / Construcții, instalaţii și 

lucrări publice 
a XII -

a 

Chioreanu 

Davis-Vasile 

I Pascu Lucia, Ungur 

Laura,  

Lupaş Ioana 

5. Tehnic / Construcții, instalaţii și 

lucrări publice 
a XII -

a 

Lucaci 

Alexandru 

- Pascu Lucia, Ungur 

Laura  

Lupaş Ioana 

6. Tehnic / Construcții, instalaţii și 

lucrări publice 
a XII -

a 

Sărăcuţa 

Dumitru 

Menţiun

e 

Pascu Lucia, Ungur 

Laura,  

Lupaş Ioana 

7. Resurse naturale şi protecţia 

mediului / Protecția mediului 

a XI -a Seica Sebastian 

Marius 

I Cătinean Bogdana, 

Eberle Cristina 

8. Resurse naturale şi protecţia 

mediului / Protecția mediului 

a XI -a Şopterean Ana 

Maria Gabriela 

II Cătinean Bogdana,  

Eberle Cristina 

9. Resurse naturale şi protecţia 

mediului / Protecția mediului 

a XI -a Poruţ Marcel 

Iulian 

Menţiun

e 

Cătinean Bogdana 

Eberle Cristina 

10. Resurse naturale şi protecţia 

mediului / Protecția mediului 

a XII -

a 

Todea Vasile 

Ioan 
I Cătinean Bogdana 

Herman Pompilia 

11. Resurse naturale şi protecţia 

mediului / Protecția mediului 

a XII -

a 

Pavel Cristian 

Marian 
II Cătinean Bogdana 

Herman Pompilia 

12. Resurse naturale şi protecţia 

mediului / Protecția mediului 

a XII -

a 

Deneş Tunde 

Timea 
- Cătinean Bogdana 

Herman Pompilia 

 

IV.2 Elevi calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii 

Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice:  

Clasa a XII-a: Chioreanu Davis-Vasile 

Domeniul Protecţia mediului:  

Clasa a XI-a: Seica Sebastian Marius - Menţiune 

Clasa a XII-a: Todea Vasile Ioan 

 

IV.3 Elevi participanţi la faza județeană a olimpiadei de Geografie - etapa locală 
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IV.4 Elevi participanţi la faza județeană a Concursul de matematică ,,Adolf Haimovici” 

 

IV.5 Elevi participanţi la faza județeană a Concursul de chimie ,,Petru Poni” 

 

IV.5 Elevi participanţi la Concursul interregional „Zidarul priceput” 

Data: 05.07.2018                                                                                           Responsabil comisie: 

prof. Cătinean Bogdana 

 

Nr. 

crt. Clasa Nume si prenume elev Profesor 

1 X B Bodrea Carmen Prof. Dincă Adina 

Nr. 

crt. Clasa Nume si prenume elev Profesor Premiul/locul 

1 XI B Şopterean Ana-Maria Gabriela Prof. Popa Georgeta Menţiune 

2 XI A Sprîncean Roman Prof. Popa Georgeta Menţiune 

Nr. 

crt. Clasa Nume si prenume elev Profesor Premiul/locul 

1 XI B Şopterean Ana-Maria Gabriela Prof. Pop Corina I 

2 XI B Malnaş Dan Prof. Pop Corina 

 3 XI B Aşchilean Alexandra Prof. Pop Corina 

 
4 IX A Kornya Roberto Prof. Pop Claudia 

 5 XI A Sprincean Roman Prof. Pop Claudia 

 

Nr. 

crt. Clasa Nume si prenume elev Profesor Premiul/locul 

1 XI C Salamon Robert 

Prof. Ungur Laura 

Maistru Moldovan Emil I 

2 XI C Lorincz Alexandro 

Prof. Ungur Laura 

Maistru Moldovan Emil 

 

3 IX C Oltean Cătălin 

Prof. Ungur Laura 

Maistru Moldovan Emil 

 

4 IX C Marchiș Bela Kalman 

Prof. Ungur Laura 

Maistru Moldovan Emil 
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III. MANAGEMENTUl CALITĂŢII 

 
Obiective specifice :   

 Asigurarea calităţii programelor de învăţare şi promovarea îmbunătăţirii continue 

 Dezvoltarea unei culturi a calităţii în educaţie la nivelul şcolii 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI PENTRU ASIGURAREA SI EVALUAREA 

CALITATII pentru  anul scolar 2017-2018 

 

Analiza gradului de indeplinire a activitatilor cuprinse in 

           Planul Operaţional planificate pentru semestrul I şi semestrul II 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea activităţii 

Perioada 

desfăşurării 

activităţii 

Responsabil 

1. Elaborarea Planului Operaţional  de 

Asigurare a Calităţii pentru anul şcolar 

2017-2018 şi validarea acestuia în CA şi 

CP 

octombrie 

2017 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

- Dir.adj. ing. Feher 

Andrei 

- membrii CEAC 

2. Manualul calităţii organizaţiei  octombrie 2017 - coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

- membrii CEAC 

3. Elaborarea Strategiei CEAC octombrie 2017 - coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

- membrii CEAC 

4. Intocmirea Raportului de autoevaluare 

pentru anul şcolar 2016-2017 

octombrie 2017 

 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

- membrii CEAC 

5. Intocmirea Planului de îmbunătăţiri 

parte componentă a Raportului de 

autoevaluare 

octombrie 2017 

 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

- membrii CEAC 

6. Elaborarea PAS  pentru 2017-2021 
Decembrie 

2017 

-Director Pop Corina 

Virginia 

- Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

-prof. Moldvai Alina 

7. 

Analiza şi revizuirea procedurilor 

existente  

 

Octombrie – 

noiembrie 2017 

Aprilie 2018 

-Director Pop Corina 

Virginia 

- Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 
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- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

8. 
Introducerea datelor şi documentelor pe 

platforma ARACIP (calitatearacip.eu) 

Octombrie 2017 

 

- coordonator CEAC 

9. 

- Intocmirea Raportului de monitorizare 

perioada I -17 septembrie-15 decembrie, 

perioada II -15 decembrie2017-15martie 

2018, perioada III- 15 martie-15 iunie 

2018 

- Analiza Raportului de monitorizare 

pentru toate perioadele 

Decembrie 

2017 

Martie 2018 

Iunie 2018 

- Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC 

10. 
- Intocmirea documentației manualului 

calitații revizuit  
Martie 2018 

- Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

-membrii CEAC 

- ing. Ungur Laura șef 

Comisie Tehnologii 

- ing. Cătinean 

Bogdana 

11. 

- Intocmirea Planului de îmbunătăţiri 

pentru an scolar viitor, inclus in 

Raportul preliminar de autoevaluare an 

scolar 2017-2018 

Iunie 2018 

- Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC 

12. 

- Implicarea membrilor personalului în 

aplicarea sistemului asigurării calităţii 

- Elaborarea documentelor de 

planificare 

- Elaborarea materialelor didactice şi a 

testelor de evaluare în concordanţă cu 

procedurile stabilite prin sistemul de 

asigurare a calităţii de către toate cadrele 

didactice. 

Septembrie 

2017-octombrie 

2017 

Februarie 2018 

Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC  

- Şefii de Comisii 

Metodice 

14. 
Pregătirea perioadelor de autoevaluare şi 

întocmirea Raportului de autoevaluare 
Iunie 2018 

Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC  

- Şefii de Comisii 

Metodice 

15. 

Participarea la activităţile propuse şi 

organizate de Consilierul educativ şi 

psihologul şcolar Saptamana „Sa stiu sa 

fiu mai bun” 

noiembrie 2017 

Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC  
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- Şefii de Comisii 

Metodice  

- Responsabilii de arii 

curriculare şi 

compartimente 

16. 
Participarea cadrelor didactice la 

activităţi metodice pe judeţ 
Martie 2018 

Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC  

-Responsabilii de arii 

curriculare şi cadre 

didactice din catedra de 

Tehnologii 

 

 

17. 

Dezvoltarea şi actualizarea sistemului de 

informaţii din  baza de date proprie care 

să cuprindă controlul documentelor şi 

înregistrărilor exacte pentru 

introducerea datelor în baza nationala 

Calitate.aracip.eu 

Permanent cu 

finalizare  

14 octombrie 

2018 

Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC  

- Şefii de Comisii 

Metodice  

18. 

Observarea lecţiilor şi a activităţilor 

practice  (Analiza observărilor) 

 

Iunie-iulie 2018 

Dir.adj.ing. Feher 

Andrei 

- coordonator CEAC 

prof.Fărcaş Valeria 

membrii CEAC  

- Şefii de Comisii 

Metodice  

-Cadre didactice  

 

 

                                                                                                 Întocmit, 

 Coordonator CEAC Fărcaş Valeria Veronica şi membrii  Comisiei de Asigurare şi Evaluare a 

Calităţii 
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2.FRECVENŢA  ŞCOLARĂ 
  

responsabil: Kelemen Kinga 

 

ABSENTEISMUL 

 

  Cauze: Medicale, părinţi plecaţi în străinătate, neaducerea la timp a motivărilor, întârzieri, sunt 

elevi care nu frecventează de loc şcoala 

Măsuri luate: aplicarea de sancţiuni, activităţi derulate cu dirigintele şi consilierul şcolar, şedinţe cu 

părinţii, anunţarea părinţilor, telefonic, iniţierea de parteneriate cu primăria, poliţia de proximitate, 

Serviciul de asistenţă socială, copii proveniţi din familii dezorganizate,  

    În anul școlar 2017-2018, numărul total de absențe a fost de 32113 la o medie de 460 de elevi. 

Din acest număr total de absente mai mult de jumătate au fost absente motivate, mai precis 15162 

de absente. Deși în unele luni numărul absențelor a scăzut, dacă facem o medie, am avut în jur de 

1685 de absente lunar. Scăderea absențelor s-a observat mai ales în lunile în care elevii au avut 

vacanță sau zile libere. Dacă împărțim numărul total de absențe, fiecărui elev i-ar reveni în jur de 70 

de absențe pe an, fapt care nu este foarte real deoarece nu toți elevii au acumulat (fiecare în parte) 

acest număr total de absențe.  

 Făcând o comparație cu anul școlar precedent se observă o creștere a numărului total de 

absențe. La o medie de 469 de elevi, în anul școlar 2016-2017, am avut un număr total de 25582 de 

absențe, adică o medie de 55 de absențe/elev.. 

 Mai jos prezentăm situația absențelor pe fiecare lună, până în luna mai inclusiv (2017-2018):  

Luna Nr. total elevi Motivate Nemotivate Total Nr. abs/elev 

septembrie 443 623 718 1341 3.03 

octombrie 445 2415 2071 4486 10.08 

noiembrie 446 2418 2996 5414 12.14 

decembrie 466 1024 1562 2586 5.55 

ianuarie 467 1060 1451 2511 5.38 

februarie 484 1657 1177 2879 5.95 

martie 475 2862 3564 6426 13.53 

aprilie 462 1933 2182 3985 8.63 

mai  451 1170 1315 2485 5.51 

      Total pe an 460 15162 17036 32113 

 Media  827.8 1684.67 1892.89 3568.11 

 

      Per elev 

 

18.32 20.58 38.79 69.79 

 

 Cauzele care au dus la acumularea unui număr mare de absențe se pot rezuma la:  

- întârzieri la primele ore (mulți elevi sunt navetiști) 

- cazuri de boală 

- lucrează (în cazul elevilor de la seral și postliceală) 

- plecarea de la anumite ore 
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Măsurile luate au fost aplicarea regulamentului şcolar, discuţii în faţa clasei, discuţii cu 

părinţii, aplicarea sancţiunilor până la aplicarea sancţiunii de exmatriculare pentru unii elevi, 

contactarea organelor şi instituţiilor competente pentru a încerca rezolvarea situaţiei (primărie, 

poliţie). }n cazul celor care au absentat foarte mult au fost scăderea notelor la purtare, aplicarea 

regulamentului școlar (mustrare, preaviz și exmatriculare). 
. Totuşi numărul de absenţe continuă să fie mare datorită elevilor cărora nu li se poate aplica 

sancţiunea de exmatriculare (ciclul inferior al liceului) şi care în continuare absentează de la şcoală. 
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           5. RAPORT FINANCIAR CONTABIL PRIVITOR LA UTILIZAREA                

                                      FONDURILOR 

  

 

Situaţia burselor: 

S-au acordat : 

 

Burse pentru elevii din Republica Moldova 4  

Burse bani de liceu: 2 

Burse profesionale 35 

Burse de merit 19 

Burse de studiu 2 

Burse de orfan 6 

Burse de boală 2 

 

Incasari venituri proprii…………………………………….53.219 lei  

                                                                                   din care:26.609,5 ( 50% Primarie) 

                                                                            din care: 26.609,5 ( 50% Venit) 

 

Incasari Sponsorizari………………………………………….10. 147 lei 

 

Editura KNAUF …………………tipărire ghiduri de auxiliare 6630 lei sponsorizare 

Plati –din venituri proprii: 

Chelt   Bunuri si servicii…………………………………………..   15.896 lei 

Chelt   Platforma SCIM………………………………………………5.580 lei 

Chelt   judiciare……………………………………………………     2.000 lei 

Chelt obiecte inventar……………………………………………….    630,78 lei 

 

Plati-din sponsorizari: 

 

Chelt birotica…………………………………………………    100 lei 

 

Bugetul Local:   Buget propus pentru anul 2017 Reparatii-130.000 lei 

                                                       -Obiecte inventar- 33.000 lei 

                                                        

Folosirea excedentului din anii precedenţi 93.643,86 lei pentru investiţii cămin 
 

BUGET COLEGIUL T. ANGHEL SALIGNY 2017-2018 

 

LA CAPITOLUL 10-SALARII..........................2.333.411 LEI 

LA CAPITOLUL   20-BUNURI SI SERVICII......646.000 LEI 

LA CAPTITOLUL 71-INVESTITII........................60.000 LEI 
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4. PARTENERIATELE ȘCOLI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018  

 

Nr. 

crt. 

Partener Nr. Inreg. Durata Scop 

1.  Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Bistrița-Năsăud 

3611/09.10.20

17 

1 an Integrarea elevilor 

din centrul de 

plasament 

2.  Club Sportiv Școlar Viitorul  2989/17.09.20

17 

1 an Desfășurarea de 

activități sportive 

3.  Asociația Femeilor de Afaceri 3591/05.10.20

17 

2017 Participarea elevilor 

la Olimpiada de 

cultură Generală a 

Tinerilor Clujeni - 

CuGeT 

4.  Administrația Națională Apele 

Române, Administrația bazinală 

de Apă Someș-Tisa 

3669/27.10.20

17 

2017-

2018 

Promovarea valorilor 

instituțiilor 

partenere, activități 

practice 

5.  ENEL România 3682/30.10.20

17 

2017-

2018 

Participarea la 

Concursul 

international ,,Play 

Energy” 

6.  Asociația Sportivă ,,Club Sportiv 

Crecos Tennis” 

3662/24.10.20

17 

2017-

2018 

Promovarea 

sportului în rândul 

elevilor CTAS 

7.  Asociația Caritas Eparhial 

Greco-Catolic Cluj 

3594/06.10.20

17 

2017-

2018 

Activități de 

prevenire și 

consiliere antidrog 

8.  Asociația Preventis 3707/06.11.20

17 

2017-

2018 

Prevenire și 

consiliere în adicții 

9.  Școala Gimnazială ,,Lia 

Manoliu” com. Cornești 

3743/16.11.20

17 

2017-

2018 

Parteneriat 

educațional rural-

urban 

10.  Asociația Europeană pemtru 

Siguranță și Antidrog 

3813/08.12.20

17 

2017-

2018 

Acțiuni de prevenire 

a consumului de 

droguri, alcool, 

tutun, substanțe 

etnobotanice și 

energizante în școală 

11.  Liceul Tehnologic Special 

,,Samus” 

3721/09.11.20

17 

2017-

2018 

Proiect concurs – 

expoziție ,,Icoana Sf. 

Apostol Andrei 

oglindită în sufletul 

românilor 

12.  Societatea Națională de Cruce 

Roșie din România-Filiala Cluj 

3835/18.12.20

17 

2017-

2018 

Promovarea 

voluntariatului și a 
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acțiunilor umanitare; 

participarea la 

concursul ,,Sanitarii 

pricepuți” 

13. SC Catalog Școlar SRL 3198/06.07.20

17 

2017-

2018 

Monitorizarea 

absențelor 

14. Colegiul Naţional ,, George 

Coşbuc” 

2730/02.05.20

17 

2017-

2018 

Activităţi instructiv-

educative desfăşurate 

de elevii şi profesorii 

CNGC la sediul 

CTAS 

15. Casa Corpului Didactic Cluj 360/20.03.201

8 

2018 Formare continuă 

16. Highlight Agency SRL 494/27.04.201

8 

27.04.2

018 

,,Nivea Like 

Yourself” 

17. SC DELTA BUSINESS DIY 

SRL  Saint Gobain 

567/09.05.201

8 

09.05.2

018 

Workshop Saint 

Gobain 

18. UBB Facultatea de Ştiinţa şi 

ingineria mediului; ISJ CJ; CCD 

Cluj; Şcoala Gimnazială; Gh. 

Şincai” Floreşti 

421/17.04.201

8 

Ianuari

e -mai 

2018 

Concursul Naţional 

,,Să păstrăm un 

mediu sănătos” 

19. Fundația Română pentru Copii, 

Comunitate și Familie 

626/22.05.201

8 

1 an ,,Clujul are suflet” 

consiliere și sprijin 

20. Casa Corpului Didactic Cluj 658/30.05.201

8 

Mai-

iunie 

2018 

Program avizat MEN 

,,Literatura anilor 

2000” 

21. Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială 

671/05.06.201

8 

2017-

2018 

Practică studenți 

22. Colegiul Tehnic ,,Anghel 

Saligny” București 

512/08.05.201

8 

Mai 

2018 

Concurs 

interregional 

,,Zidarul priceput” 
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5. RAPORT ANUAL DE ANALIZĂ EVALUARE PSI  

an școlar 2017-2018 

 

 

Rapot întocmit conform art 152 din OMAI 163 legea 307. 

Comisia de Situaţii de Urgenţă face parte din comisia SSM.şi PSI. 

Activitatea comisiei se desfăşoară pe baza planului anual conceput în cadrul comisiei.  

 

Nr. 

crt. 
Activităţi planificate Activităţi realizate 

1 Instruirea fiecărui angajat   cu normele 

P.S.I. generale şi specifice activităţii, 

consemnate în carnetele individuale PSI 

semestrial conform  graficului de 

instruire, semnate la zi de fiecare 

angajat. 

Instructajele s-au făcut şi s-au înscris în carnetele 

PSI pe care le-a semnat fiecare angajat al şcolii. 

Fişele au fost semnate atât de cel instruit cât şi de 

cel care l-a instruit la zi. 

Personalul auxiliar a fost instruit de 4 ori /an iar 

cadrele didactice de 2 ori/an. 

3 Verificarea anuală de către 

reprezentantul ISU Cluj-Napoca. 

În urma verificărilor efectuate de către ISU Cluj 

s-a întocmit un plan de măsuri cu termen pentru 

eliminarea deficienţelor, urmate de un raport către 

ISU CLUJ. 

4 Reglementarea fumatului personalului, 

cadrelor didactice şi elevilor este 

reglementat prin lege astfel: 

    1. În instituţie fumatul este interzis.  

    2. Elevilor le este interzis prin lege 

fumatul în şcoli conform 

Regulamentului de funcţionare a 

învăţământului preuniversitar şi legea 

349 din 06. 06. 2002 privind 

reglementarea fumatulu în instituţiile 

publice. 

Personalul şcolii se conformează legii. 

Elevii se conformează (unii) cerinţelor impuse de 

regulamentul interior privind fumatul în şcoli.  

Neexitând altă metodă de constrângere decât 

scăderea notei la purtare după mai multe 

atenţionări, lucru pe care mulţi elevi nu dau 

importanţă.  Conform noii reglementări a legii 

amenzile primate nu le va gestiona şcoala.  

-Sunt elevi care au împlinit 18 chiar 19 ani, care 

nu vor să se conformeze pe acest considerent. 

5 Modul de gestionare a deşeurilor, 

rezidurilor şi a ambalajelor. 

- sunt pubele pe capătul fiecărui coridor 

după culori 

S-a stabilit colectarea selectivă care a funcţionat  

destul de iresponsabil, elevii care participă la 

activităţi ecologice în particular duc lipsă mare de 

comportament civic. Cadrele didactice, diriginţii 

ţin instruiri şi fac activităţi nenumărate pe linie de 

ecologizare cu elevii. Şcoala este dotată cu pubele 

pentru colectare selectivă. 

6 Asigurarea liberă a căilor de acces, 

evacuare şi de intervenţie în incintă: 

- sunt afişate planuri de evacuare pe 

fiecare palier la capătul coridoarelor cu 

planurile la scară. 

Căile de acces au fost verificate continuu să nu fie 

blocate.  

7 Utilizarea reşourilor, a fierbătoarelor de 

cafea în birouri şi cabinete fără 

S-a ţinut cont de aceste prescripţii şi s-a urmărit 

continuu modul de folosire. 
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improvizaţii. 

8 Dotarea clădirilor cu mijloace iniţiale de 

stingere completându-se cele lipsă, 

uzate sau defecte. 

Srtingătoarele au fost verificate, schimbate şi 

reîncărcate unde a fost cazul. S-au pus marcajele 

cerute de lege pentru fiecare stingător. 

Activitatea are rol în evitarea accidentelor pe linie 

PSI şi protecţie civilăși este  realizată în 

colaborare cu Grupul de pompieri “Avram Iancu” 

Cluj-Napoca - 7 noiembrie 2017. 

9 Verificarea funcţionării sistemelor sau 

instalaţiilor de alarmare în caz de 

incendiu. 

Instalaţia de alarmare funcţionează. 

 

10 Verificarea instalaţiilor electrice şi 

remedierea acestora pornind de la prize, 

întrerupătoare şi până la  cablurile de 

alimentare a aparatelor de utilizare. 

Pe parcursul anului, d-l Mureşan (electricianul 

instituţiei) a intervenit tot timpul la părţi de 

instalaţie care prezentau pericol. 

 

11 Verificarea modului de depozitare şi 

păstrare a substanţelor chimice în 

laboratorul de chimie. 

Păstrarea substanţelor se face conform 

prescripţiilor în vigoare.  

12 Verificarea şi utilizarea aparaturii 

didactice conform cerinţelor PSI . 

Aparatura didactică defectă nu se utilizează la ore, 

se scoate din uz.  

13 De evacuarea şcolii în caz de orice 

situaţie de urgenţă, situaţie, care poate 

periclita viaţa personalului aflat în 

şcoală. 

S-au instalat marcaje luminoase pentru evacuare  

conform legii pe lângă celelalte marcaje existente.  

14 De respectarea normelor PSI la sala de 

sport. 

Profesorii de sport au urmărit tot timpul 

respectarea  norme SU în permanenţă. 

15 De respectarea normelor PSI la 

bibliotecă. 

D-na bibliotecară respectă şi urmăreşte 

respectarea normelor PSI cu regim special. 

16 Revizuirea şi reactualizarea planurilor 

de evacuare. 

Planurile de evacuare au fost refăcute în cursul 

anului datorită noilor formulare. Au fost 

reactualizate şi persoanele responsabile de pe ele. 

17 S-au efectuat instructajele periodice PSI conform: Ordinul 712 / 2005 şi Ordinul 786 / 2005, 

Instructaj PSI  ediţia 2002, Legea 481 / 2004 privind protecţia civilă şi Legea 212/2006, 

Instructaj PSI  ediţia 2002, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul 

163 / 2007, de 2 ori anual pentru tot personalul 1.09.2017 şi 15.01. 2018, iar personalul 

auxiliar a mai avut încă două instruiri (total 4 /an) 12.12 2017 şi în data de 08.05. 2018. 

18 La data de 7 dec. 2017 s-a făcut o evaluare generală a întreg personalului şcolii prin test 

scris. 

19 S-au efectuat o simulările  de incendiu cu scop de exerciţiu pe toată şcoala, prin alarmare 

generală. 

Exerciţiile de simulare s-au desfăşurat conform cerinţelor şi au fost con semnate în dosarul 

pentru aceste activităţi prin proces verbal şi dovezi foto la dosarul subcomisiei. Două 

simulări au avut ca scop pregătirea pentru apărare în caz de incendiu, 1 simulare a avut ca 

scop pregătirea personalului pentru situaţii de seism și 1 simulare în cazul producerii unor 
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situaţii de urgenţă, generate de alte tipuri de risc ce se manifestă la nivelul zonei de 

competenţă. Datele în care s-au ţinut au fost: 25 septembrie 2017, 19 martie 2017, 23 

octombrie 2017, 26 februarie 2018 și 19 martie 2018. 

20 În scopul evitării accidentelor pe linie PSI şi protecţie civilă s-a elaborat şi reactualizat 

planul de intervenţie pe linie PSI pe locuri de muncă în ateliere, laboratoare şi cabinete în 

colaborare cu Grupul de pompieri “Avram Iancu” Cluj-Napoca - 13 februarie 2018. 

21 Pentru propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii se fac planuri de măsuri şi de 

remediere cu sarcini proprii şi termene de realizare. 

22 Pentru îmbunătăţirea activităţii PSI în şcoală conform legislaţiei se completează  portofoliul 

PSI cu legislaţia actualizată (cărţi, DVD) până  la data de 22 mai 2018. 

 

 

               Întocmit:     

       Cadru tehnic P.S.I.: 

              Profesor maistru instructor   Moldovan Emil 
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6.    PLAN REMEDIAL 

 

Ţinte Acţiuni necesare 

Rezultate 

măsurabil

e 

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritate

a acţiunii 

Termene şi 

obiective 

intermediare 

Monito-

rizare şi 

evaluare 

Costuri şi alte 

resurse 

necesare 

Creşterea 

procentul

ui de 

pro-

movabilit

ate la 

examenu

l de 

bacalaure

at pentru 

seria 

curentă 

de 

absolvenţ

i confor 

m 

planului 

manageri

al 2% 

- utilizarea de către profesor a 

unor metode de predare-

învăţare-evaluare care să 

stimuleze creşterea 

performanţei şcolare a  

elevilor 

- stabilirea şi respectarea unui 

program de consultaţii (joi de 

la ora 14 la chimie) 

-asigurarea unui număr 

suficient de ore pentru 

recapitulări  

- conceperea de către profesor 

a unor fişe de recapitulare şi 

aplicarea lor la clasă 

- încurajarea studiului 

individual, a exerciţiilor 

suplimentare, urmărindu-se 

creşterea capacităţii elevului 

de a înţelege singur datele şi 

cerinţele 

-contunuarea programului de 

pregătire a elevilor prin 

proiectul ROSE 

- stimularea, prin sistemul de 

evaluare aplicat, a rezolvării 

integrale a problemelor 

(finalizarea) 

- implicarea elevului in 

autoevaluare 

- organizarea de simulări ale 

examenului de bacalaureat la 

nivel de scoala,  însoţite de 

informarea familiilor elevilor 

despre rezultatele obţinute  

- recapitularea materiei din 

clasele IX-XI 

- completarea portofoliului 

elevilor cu auxiliare didactice 

care sprijină promovarea 

examenului de bacalaureat 

- recomandarea unor auxiliare 

 -

participare

a elevilor 

la 

programul 

de 

consultatii 

(lista de 

prezenta) 

- număr de 

ore alocate 

recapitulări

i materiei 

de 

bacalaureat 

- aplicarea 

de fişe de 

omogeniza

re a 

cunostintel

or 

- creşterea 

procentului 

de 

promovabi

litate la 

100% la 

chimie la 

nivel de 

şcoală  

 

 

Cadrele 

didactice, 

elevii si 

diriginţii 

Cadrele 

didactice 

 

 

Cadrele 

didactice, 

elevii 

Cadrele 

didactice, 

elevii 

Ridicată  Permanent 

 

Oct. 2016- 

 

 

Aprilie-mai 

 

iunie 2017  

 

 

Permanent  

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

responsabil

ii de  arie 

curriculara 

 

 

 

-fişe de lucru 

-fise de 

omogenizare 

-subiecte BAC 

din anii 

anteriori  

-simularea 

bacalaureatulu

i 

-softuri edu-

caţionale 

Imprimanta  

Hartie Xerox 

 

 

 

 

 
 


