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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  contribuţia următoarelor cadre didactice: 

1. Pop Alina Emilia- consilier educative 

2. Farcaş Valeria – responsabil CEAC 

3. Rusa Floarea - responsabil comisie metodică 

4. Kelemen Kinga – responsabil subcomisie metodică 

5. Vlase Monica- responsabil comisie metodică 

6. Margineanu Mihai- responsabil comisie metodică 

7. Ungur Laura- responsabil comisie metodică 

8. Pascu Lucia - responsabil formare continuă 

9. Gligan Aurora –responsabil comisie 

10. Muntean Denisa – consilier şcolar 

11. Sima Luminiţa – inginer de sistem 

12. Cristea Sabina-bibliotecar 

13. Duşa Mariana - contabil 

14.  Dolha Alina - secretar 
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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.5218/29.08.2011 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat 

2011– 2012 

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

bacalaureat 2011-2012 

• OMEN 3136 organizarea invăţământului profesional de 3 ani 

• OMEN 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 4464_grafic_certificare_2014-2015  

• Ordin 5005 /2014 Metodologie-certificare-postliceala
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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, 

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 

 Exită 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 2014 - 2015 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: 42 

SUPLINITORI: 13 

PENSIONARI: 1 

ASOCIAŢI: 1 

FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: 3 

TOTAL: 57 

 

PROFESORI GRAD I: 34 

PROFESORI GRAD II: 5 

PROFESORI GRAD DEFINITIV: 8 

PROFESORI DEBUTANŢI: 10 

TOTAL PROFESORI: 57 

 

NUMĂRUL DE ELEVI: 

     LA ZI  243 

     LA SERAL 161 
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     LA ŞCOALA PROFESIONALĂ 41 

     LA POSTLICEALĂ  114 

     LA ŞCOALA DE MAIŞTRI 55 

L A TOTAL NUMĂR DE CLASE: 26 

 Gimnazial (1 clasă), 

 Liceal- Zi (13 clase),  

1. Filieră tehnologică,  

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

3. Specializări: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii; Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului; Tehnician instalator pentru construcţii; Tehnician în silvicultură 

şi exploatări forestiere; Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare; Tehnician în 

construcţii şi lucrări publice 

 Liceal- seral, rută directă(2 clase), 
Tehnician în constructii şi lucrări publice; Tehnician electrotehnist; Tehnician designer                   

mobilă şi amenajări interioare 

 Liceal- seral, rută progresivă(4 clase), Tehnician electrotehnist; Tehnician instalator 

pentru construcţii; Tehnician în prelucrarea lemnului; Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

 Şcoală profesională 2 clase,  

 de 2 ani- Zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar; Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; 

Tâmplar universal 

 Şcoala postliceală şi de Maiştri (6 clase)- profil tehnic şi servicii, Topograf în construcţii; 

Proiectant decoraţiuni interioare; Maistru CCIA; Maistru instalator pentru construcţii 

 

PERSONAL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR: 

10 persoane 

PERSONAL NEDIDACTIC: 

            15 persoane 
     

 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 

 

 STRUCTURA BAZEI MATERIALE 

 Utilizat în activităţile didactice şi extracurriculare sunt: 

39 săli de clasă,  

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

lemnului silvicultură 

Cabinete: 3 limba română, 3 matematică, 1 fizică, 3 limba engleză şi franceză, 1 geografie, 1 istorie, 1 

socio-umane, 1 psihologie, 2 desen tehnic, 1 finisaje, 1 structuri,  1 protecţia muncii, 1 religie,2 Sală 

multimedia, 1 laborator fonic, 1 construcţii, 1 instalaţii,  

6 săli de lucru în atelier şcoală,  
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1bibliotecă 

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 
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ANALIZA SWOT 

 
Puncte tari 

 Promovarea unui management eficient şi profesional permite gestionarea reformei în 

unitatea  şcolară 

 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 

înscriereala grade didactice, studii postuniversitare, cursuri de perfecţionare furnizoare de 

credite; 

 Preocuparea continuă a cadrelor didactice îndeosebi de la catedrele tehnice de a elabora 

documente şcolare, autori de articole în reviste şcolare; 

 Existenţa unui personal didactic calificat şi ocuparea posturilor rezervate cu suplinitori 

clificaţi sau în curs de calificare ; 

 Existenta cadrelor didactice specializate care asigură  utilizarea unor metode modern 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 

respective pe protecţis mediului sunt mari datorită evoluţiei industriei construcţiilor pe plan 

local; 

Puncte slabe 

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

 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 activitatea bibliotecii; 

 Scăderea interesului părinţilor în privinţa şcolarizării elevilor într-o meserie. Părinţii 

doresc ca copii lor să urmeze studii academice sau universitare.  

Oportunităţi 

 Acordarea manualelor gratuite elevilor cuprinşi în învăţământul obligatoriu; 

 Includerea elevilor care provin din familii modeste în programe de şcoală după şcoală 

 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, 

 Vecinatatea cu Universitatea  Tehnică Facultatea de Instalaţii creează oportunitatea 

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

noştri. 
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Ameninţări 

o Estimarea ca numărul tinerilor cu vârste între 14 şi 18 ani este în continuă scădere 

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

construcţiilor şi al protecţiei mediului în favoarea şcolarizării copiilor la şcoli 

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

o Creşterea şomajului, a numărului familiilor dezorganizate, neimplicarea familiei în 

educaţia copiilor sporesc abandonul şcolar şi favorizează eşecul şcolar; 

o Creşterea violenţei în rândul adolescenţilor datorită educaţiei precare rolul mass-

mediei care promovează în emisiunile TV astfel de comportamente în emisiuni şi 

filme; 

o Lipsa motivaţiei învăţării în rândul majorităţii tinerilor neexistând o promovare 

corectă a valorilor 

 
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 semestrul I au fost stabilite în deplina concordanţă cu cele 

formulate de M.E.C.T.S. în scopul compatibilizării sistemului educaţional din CTLE cu politicile 

româneşti şi europene în domeniu. 

Direcţiile strategice cărora s-au subsumat acţiunile concrete întreprinse în semestrul I, şi care, fără 

îndoială, vor jalona şi activitatea 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. 
 

MANAGEMENT STRATEGIC DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 S-au elaborat: PAS 2013-2017 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, în 

anul 2007, 2010 şi în 2013 pentru a treia oară. 

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

casuţă poştală, e-mail, serviciu Intranet, site  

 Se comunică sistematic cu părinţii, utilizând feedbackul de la educabili şi părinţi (chestionare, 

scrisori de informare, caiete de corespondenţă etc.) 

 Realizarea Planului de şcolarizare în 90% 

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

comunităţii locale 

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 

  Promovarea eco-inovaţiei ca mijloc de consiliere pentru dezvoltare durabilă ( Parteneriat cu 

Universitatea Tehnică, Colegii Tehnice)  

 Parteneriat cu Primăria, Prefectura 

 Parteneriate multilaterale Comenius (Polonia, Portugalia, Turcia, Spania, Bulgaria, Italia) 

 

MANAGEMENT OPERAŢIONAL 

  Implicarea în proiecte este de peste 20% din personal  

 Exista RI şi proceduri de aplicare a acestuia, proceduri de revizuire  

 Gradul de dotare cu echipament informatic este de peste 80% 

 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 pe coridoare şi în sălile de clasă  

 Pogram ,,After school” pentru elevii de etnie rromă prin proiectul Romedin 
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II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

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

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 

1. Activităţi şcolare şi extraşcolare ( programe şi proiecte) implementate la iniţiativa unităţi de 

învăţământ: 

Nr. 

crt. 

Tipul activităţilor/ 

Denumirea 

activităţilor  

Forma de 

organizare 

(concursuri, 

dezbateri, 

spectacole, 

vizite, 

excursii, 

tabere, etc.) 

Perioada 

de 

desfăşurare 

Parteneri Nr. 

beneficiari 

direcţi, 

indirecţi 

Responsabil/ 

activitate 

1.  Cultural-artistice/ 

The Heritage of 

Cultures and 

Traditions in 

Pluralistic Society -  

Religious Tradition 

Comenius 

Multilateral  

Project  

 

 

 

an şcolar 

2014-2015 

 

 

 

Scolile 

cuprinse in 

proiect 

 

 

Elevi, 

Parinți, 
Profesori 

 

 

Feher 

Cristina 

 

 

2.  Caragiale-mereu 

actual 

Atelier 

 

Noiembrie 

2015 
Școala cu 

clasele I-VIII, 

“Ion 

Agârbiceanu” 

 

 

 

 

 

Pop Emilia 

Rotund 

Aurica 

3.  Amintirile unui 

scriitor 

Dezbatere 9 decembrie 

2014 

Vlas Ioan-

scriitor 

 

 

50 de elevi 

profesori 

 

Vlase 

Monica 

Cristea 

Sabina 

Rusa Floarea 

Pop Emilia 

4.  Monumente de 

arhitectura gotică în 

Cluj-vizitarea 

monumentelor 

Vizionare filmului 

”The way’” 

Vizită de 

studiu 

 

Noiembrie 

2014 

 

 

 

 

Elevii 

clasei a 

XII-a A 

 

Gligan 

Aurora 

 

 

5.   Vizionare 

film 

Decembrie 

2014 

 Elevii 

clasei a 

XII-a A 

Gligan 

Aurora 

6.  Comemorative/ 

Sub semnul lui 

Eminescu 

 

 

 

Şezătoare 

literară, 

realizări / 

prezentări  

Power Point 

 

15 ianuarie 

2015 

 

 

 

 

Școala cu 

clasele I-VIII, 

“Ion 

Agârbiceanu” 

50 elevi 

profesori 

 

 

 

 

Profesorii de 

română ai 

celor 2 scoli 

Prof. Aurica 

Rotund 

Bibl. Sabina 
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 Cristea 

7.  Aniversare /      

8.  Ecologice/  

Fundaţia de Educaţie 

pentru Mediul 

Inconjurător (FEE) 

Proiectul 

internaţional „Eco-

Şcoala 

Educatie 

ecologică 

 

 

 

 

An scolar 

2014-2015 

 

 

 

 Elevii 

CTAS 

Părinti  

Profesori 

 

 

Cătinean 

Bogdana 

9.  « Stafeta 

generaţiilor »  

 

 

 

Atelier de 

confecţionare 

ornamente de 

Crăciun 

împreună cu 

elevi ai clasei 

a XII-a C 

Decembrie 

2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cătinean 

Bogdana 

 

 

10.  Amenajarea Colțului 

verde al clasei 

 Sem. I  Elevi 

Profesori 

Cătinean 

Bogdana 

Diriginți 

11.  Ştiinţifice/      

12.  Voluntariat / 

Vizita la Azilul de 

Batrâni 

 

vizita 

 

16 

decembrie 

2014 

 20 elevi 

 

Prof. Meda 

Florian 

 

13.  Sa fim mai buni de 

Craciun! 

Strângere de 

ajutoare 

pentru copiii 

de la 

Manastirea 

Dumbrava 

Decembrie 

2014 

 Elevi ai 

CTAS 

Profesori 

 

Prof. Mihai 

Marginean 

14.  Sportive/ 

Campionat de sah 
 

Concurs 

scolar 

Ianuarie –

februarie 

2015 

Biblioteca 

scolii 

Profesori,  

elevi 

Bibl. Sabina 

Cristea 

CSE 

15.  Turistice/      

16.  Civice /      

17.  Altele  

Datini și obiceiuri de 

Crăciun 

Târg de Crăciun 

Serbare  18 

decembrie 

2014 

18 

decembrie 

2014 

 Profesori 

elevi 

 

Profesori 

elevi 

Vlase 

Monica 

 

CSE 

Rusa Floarea  

Pop Emilia 

 

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

Educației Naționale, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în baza unor acorduri/ parteneriate 

naționale, județene, locale: 
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Nr. 

crt. 

Tipul activităţilor/ 

Denumirea 

activităţilor  

Forma de 

organizare(concurs

uri, dezbateri, 

spectacole, vizite, 

excursii, tabere, 

etc.) 

Perioada de 

desfăşurare 

Parteneri Nr. 

beneficiari 

direcţi, 

indirecţi 

Responsabil/ 

activitate 

 Cultural-artistice/      

 Comemorative/ 

 

     

 Aniversare /      

  Ecologice/  

 

     

 Ştiinţifice/      

 Voluntariat /      

 Sportive/ 

Cupa liceelor 
 

Concurs scolar 

  Profesori,  

elevi 

Prof. Filip 

Lucian 

 Turistice/      

 Civice / 

 

European Day of 

Languages  

 

 

 

 

Saptămâna educației 

globale 

 

 

 

Festivalul șanselor tale 

 

Fotografii si povesti, 

traditii si sarbatori ale 

toamnei 

 

 

 

 

  

-prezentari power-

point 

- dezbateri, 

expozitie de 

vederi, flyere 

 

- concurs de 

postere 

-vizionari de filme 

-dezbateri 

 

Prezentare proiecte 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

24-26 

septembrie 

2014 

 

 

 

 

Octombrie 

2014 

 

 

28 

noiembrie  

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoala 

“Stefan 

Pascu”, 

Apahida 

 

Colegiul 

Tehnic 

Energetic 

 

 

Profesori, 

elevi 

 

 

 

 

 

Profesori  

elevi 

 

 

Profesori 

Elevi 

 

Profesori din 

Comisia 

metodica 

Limba si 

comunicare 

Prof. Moldvai 

Alina 

 

Pop Emilia 

Alina 

 

 

Pop Emilia  

Rusa Floarea 

Fesnic Rodica 

Petriuc Anca 

 Altele       

 

3. Activităţi extraşcolare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii, asociații, comunitatea locală 

etc.)  desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare :  

Iniţiatorul 

parteneriatului/ 

proiectului   

Domeniul 

activităţilor 

desfăşurate în 

parteneriat 

Obiectivele 

vizate  

Nr. beneficiari 

direcţi şi indirecţi 

Rezultatul/ impactul  

asupra beneficiarilor 
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Clujul are suflet- 

program de 

sprijinire a copiilor 

aflati in situatii 

socilale si scolare 

dificile 

    

 

ASCOR- 

Campania de 

informare “Vreau 

să Aflu” 

 

Educatie civica 

Sprijinirea elevilor 

aflati in dificultate 

 

 

 

 

 

 

Educatie pt. 

sanatate 

 

 

 

 

Sprijinirea 

elevilor aflati in 

situatii sociale 

si scolare 

dificile 

 

 

 

Informarea 

tinerilor în 

legătură cu 

riscurile 

adoptării unui 

comportament 

sexual 

iresponsabil. 

 

Elevii CTAS, 

Parinti,  

Profesori 

 

 

 

 

 

Elevii CTAS, 

Parinti, profesori 

Imbunatatirea 

rezultatelor școlare 

Reducerea abandonului 

școlar 

 

 

 

 

Constientizarea 

importantei adoptarii 

unui comportament 

sexual responsabil 

 

 

 

 Fundația Desire 

pentru Reflecție și 
Deschidere 

Socială, ISJCJ 

 

 

Proiectul Servicii 

socio-educaționale 

pentru incluziunea 

romilor 

(ROMEDIN 

Educația pentru 

incluziune socială 

Sprijinirea 

elevilor aflati in 

situatii sociale 

si scolare 

dificile 

Dezvoltarea 

rețelei clujene a 

școlilor 

incluzive 

 

Elevii CTAS, 

Parinti, profesori 

Eliminarea marginalizării 

sociale în orașul Cluj, și 

în mod particular la 

incluziunea socio-

teritorială a comunităților 

marginalizate din Pata 

Rât. 

Concurs desene 

Carrefour 

  Elevii clasei a VII-

a 

Profesor 

 

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

2014- 2015( cf. O.M.E.C.T.S. 3035/ 2012): 

Domeniul 

de 

activitate 

Nivelul de 

organizare 

(local, 

judeţean, 

naţional) 

Obiectivele vizate Parteneri Nr. 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Rezultatul/ impactul 

asupra beneficiarilor 

Educatie civica 

 

Bunul 

samaritean 

CAEJ Voluntariat 

Proiecte caritabile 

 Elevi, 

Parinti, 

Profesori 

 

 

Artistic 

Festival de 

teatru 

dezbatere 

Happy Hippo 

Show 

CAEJ Prevenirea si 

rezolvarea 

conflictelor prin 

dezbateri, 

comunicare,exemple 

pozitive 

“Peace 

forum”  

„Estuar” 

Elevi, 

Parinti, 

Profesori 

 

Reducerea numarului 

de conflicte si a 

fenomenului 

violenței în școli 

Reducerea 

absenteismului și a 
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abandonului școlar 

 

 

5. Finanţarea proiectelor/ parteneriatelor/ activităţilor extrașcolare: 

 

Instituţia finanţatoare Activitatea finanţată Nr. beneficiari direcţi şi indirecţi 

ONG-uri   

Consilii locale, primării, 

asociaţii de părinţi, etc.) 

  

Altele   

 

6. Acţiuni de  prevenire şi combatere a violenţei şcolare, a consumului de  droguri/ etnobotanice şi a 

absenteismului/ abandonului școlar; Acțini/măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate: 

 

Denumire activitate Nr. beneficiari direcţi şi indirecţi Rezultate  

Eu nu sunt singur 20 Formarea de grupuri de sprijin; 

Implicarea elevilor cu părinţi plecaţi 

în activităţi extracurriculare 

Saptamana prevenirii 

criminalitatii 

29. 09.2014 

50 Conștientizarea consecințelor 

rezolvării conflictelor prin violență 

Ziua europeana de 

lupta impotriva 

traficului de personae 

17. 10. 2014 

59 Constientizarea pericolului 

reprezentat de traficul de fiinte 

umane 

Prevenire și consiliere 

antidrog 

 

150 Partener:Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog 

Informare cu privire la efectele 

nefaste ale consumului droguri 

O clipa de vis- o viata 

distrusa! 

90 Partener:Secția 2 Poliție Cluj-

Napoca, Consiliul Elevilor 

Informare cu privire la efectele 

nefaste ale consumului droguri 

Interes deosebit din partea elevilor 
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FOTOGRAFII 

Săptămâna prevenirii criminalității 
O clipă de vis - o viață distrusă! 
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     Târg de Crăciun 
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Festivalul șanselor tale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sub semnul lui Eminescu 
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                              2.   RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I  

COMISIA METODICĂ CURRICULUM   responsabil:  Pascu Lucia 

2014 - 2015 
Aspecte generale: 

 Activităţile comisiei de curriculum pe sem. I an şcolar 2014 – 2015 s-au desfăşurat 

conform planificărilor făcute la început de semestru.  

 În particular:    

 - s-a parcurs programa şcolară conform planificărilor la TC, CDL şi CDS 

 - în cadrul orelor de CDS, extinderi, 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. 

 - s-au întocmit schemele orare pentru toate clasele și s-au distribuit diriginților pentru a fi 

atașate cataloagelor; (Sima Luminița) 

 - 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. 

 - S-a intocmit serviciul pe şcoală pentru elevi şi profesori în cele două corpuri de clădire, 

afişându-se la avizierul şcolii. ( Faur Mariana)   

 În sesiunea  SEPTEMBRIE 2014 în cadrul comisiei Curriculum s-au desfăşurat o serie de 

examene de diferenţe pentru care s-au pregătit subiecte pentru proba scrisă şi proba orală de către 

membri comisiei şi profesori de specialitate. ( Pascu Lucia şi Ivan Simona)  

Examenele s-au desfăşurat conform reglementărilor în vigoare pentru:  

 LICEU ZI 

- Limba engleză, clasa a IX-a pentru elevii celor 2 clase, care au optat pentru clasa de Engleza 

intensiv. 

 Pentru clasa XB specializarea ,,Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”a dat examen 

un elev (Sfermeş-Andrei-Constantin), din cele 4 module de specialitate din clasa a IX-a, scris şi 

oral. 

 Pentru clasa XIB specializarea ,,Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere” au dat 

examen 2 elevi (Chira Estera şi Stupinean Victor-Nicolae), din cele 11 module de specialitate din 

clasa a IX-a şi a X-a scris şi oral. 

 Pentru clasa XIIC specializarea ,,Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului” au dat 

examen 2 elevi (Bud Vlad-Adrian şi Deak Norbert), din cele 2 module de specialitate din clasa a 

IX-a, a X-a şi a XI-a scris şi oral. 

Toţi elevii au fost admişi în urma susţinerii acestor examene. 

LICEU SERAL 

 Pentru clasa X D seral, specializarea ,, Tehnician în construcţii şi lucrări publice” au de dat 

examen 5 elevi (Avram Alina Roxana,Gabor Ionuţ Daniel, Irimescu Ionuţ Gabriel, Kalanios 

Lauxinia Diana, Sâmihăian Andrei), din cele 6 module de specialitate din clasa a IX-a. 

 Pentru clasa XI D seral specializarea ,, Tehnician electrotehnist” are de dat examen un elev 

(Giurcă Claudiu Petru), din cele 8 module de specialitate din clasa a IX-a şi a X-a, scris şi oral. 

 Pentru clasa XI D seral specializarea ,, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare” 

au de dat examen 3 elevi (Barbos Livia, Cătană Ioana Alexandra, Mora Ana Florina), din cele 8 

module de specialitate din clasa a IX-a şi a X-a, scris şi oral. 

 Toţi elevii au fost admişi în urma susţinerii acestor examene. 

          - s-a intocmit graficul de susţinere a tezelor pe clase şi discipline pe semestrul I, conform 

reglementărilor în vigoare. 

    - s-au intocmit liste cu opţiunile elevilor din clasa IX A şi IX B pentru CDL-urile propuse 

pentru clasa a X-a din anul şcolar 2015 – 2016. 
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 - s-au întocmit programele școlare pentru CDȘ-urile și CDL-urile pentru anul școlar 2015 – 

2016 care au avizate la nivel de școală și trimise și la  avizare la ISJ Cluj; 

    - s-au analizat planurile de învăţământ şi planurile cadru valabile pentru stabilirea modulelor 

şi a numărului de ore la clasele de seral. ( Albu Laura, Cătinean Bogdana, Pascu Lucia) 

    - s-au întocmit încadrări preliminare pentru anul şcolar 2015 – 2016 conform cu propunerilor 

din planul de şcolarizare, pentru catedra tehnică; ( Albu laura, Cătinean Bogdana, Faur 

Mariana). 

 - s-au intocmit listele cu elevii ce vor participa la examene de diferență pentru a fi admiși în 

clasa a XI-a seral , semestrul II. 

 - s-au afișat la avizierul școlii modulele pentru examenele de diferență. 

 - s-au pregătit subiecte pentru proba scrisă şi proba orală de către membri comisiei şi 

profesori de specialitate. ( Pascu Lucia şi Ivan Simona) 



23 
 

               3.     RAPORT DE ACTIVITATE - COMISIE METODICĂ LIMBÂ ŞI COMUNICARE 

An şcolar 2014-2015 responsabil : Rusa Floarea 
I.1.  Asistenţa la ore realizată de responsabilul comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Pop Emilia Română X A Se recomandă o mai mare atenţie acordată evaluării diferenţiate a elevilor 

Fundianu Iulia Engleză XI A 

Feher Cristina Română XI B 

 

2.Interasistenţe realizate de membrii comisiei : Fiecare membru din comisie a realizat câte trei interasistenţe pe sem.I, conform 

planificării. 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Pop Emilia Alina : 

Rusa Floarea, Feher 

Crsitina şi Kelemen 

Kinga 

Română şi franceză XII A, 

XII B şi 

XII C 

Se recomandă o mai mare atenţie acordată evaluării diferenţiate a elevilor 

Feher Cristina : Pop 

Emilia, Rusa 

Floarea şi Fundianu 

Iulia 

Română şi engleză XI A, IX 

A, C 

           

II. 1. Activităţi metodice în şcoală (Conform Programului Managerial) 

 

 Nr. 

Crt. 

   Propuse  Nume prenume            

Data 

Observaţii  

Motivul nerealizarii 

1. Masa rotunda pe tema planurilor de 

invatamant; 

Rusa F., Pop E., Feher C. Sept.2014  

2. Ziua internaţională a limbilor  Rusa F., Pop E., Feher C., 

Fundianu I., Toma C., 

Kelemen K., Moldvai A. 

Sept. 2014  

3.  Diseminarea informatiilor transmise Rusa F., Pop E., Feher C. Oct. 2014  
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de inspectorii de specialitate la 

consfatuiri; 

4. Elaborarea aplicarea si prelucrarea 

testelor initiale;, 

Rusa F., Pop E., Feher C. Oct. 2014  

5. Scriitori anuversaţi Rusa F., Pop E., Feher C., 

bibliotecar- Sabina Cristea 

Oct. 2014  

6. Examenul de bacalaureat- strategii 

de abordare a pregătirii elevilor 

Rusa F., Pop E., Feher C. Oct.2014  

7. Festivalul şanselor tale, în 

parteneriat cu Colegiul Energetic şi 

Şcoala Ştefan Pascu- Apahida 

Rusa F., Pop E., Feher C. Nov. 2014  

8. Ziua bibliotecilor şcolare- simpozion 

( BJC O. Goga, Cluj- Napoca) 

Rusa F. , Cristea S. Nov. 2014  

9 Caragiale, mereu actual ( BJC O. 

Goga, Cluj- Napoca) 

Pop E, Cristea S. Nov. 2014  

10. Întâlnire cu un scriitor : Ion Vlas Rusa F., Pop E, bibliotecar- 

Sabina Cristea 

Dec. 2014  

11. Târg de Crăciun  Rusa F., Pop E., Feher C. Dec. 2014  

12. Sub semnul lui M. Eminescu Rusa F., Pop E. Ian. 2015  

13. Prezentare studii de caz Rusa F., Pop E., Feher C. Ian. 2015  

14 Masă rotundă- Evaluarea, prin 

metode moderne 

Rusa F., Pop E., Feher C. Ian. 2015  

 

      2. Activităţi metodice pe oraş / judeţ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Activitatea Nivel Observaţii 

1. Rusa Floarea Cerc metodic Pe oraş  

2.     

 

III.Activitatea didactică în disciplină prin aplicarea curriculumului (relizarea documentelor şcolare :planificări, PUI) 

Activitati realizate Aspecte care pot fi imbunatatite 

Întocmirea documentelor de proiectare didctică  

Şedinţe de catedră  
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IV. Rezultatele invatarii si performante scolare 

Activitati realizate Aspecte care pot fi 

imbunatatite 

Impact/ 

Beneficii 

  

Consultaţii bacalaureat 

Teste tip bacalaureat 

Intensificarea 

pregătirii elevilor 

Obţinerea unor rezultate bune la examen 

 

VI. Formarea continuă a cadrelor didactice – la Comisia Formare continuă 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Tipul de formare la care a participat in semestrul I 

1. Pop E. Teatru în educaţie 

2. Rusa F. Teatru în educaţie 

3. Feher Cristina  

 

VII. Activitati didactice realizate in colaborare cu biblioteca / alte parteneriate 

 

Disciplina Profesor Activitate Partener Clasa 

Română 
Rusa F., Pop E., Feher 

C. 

Scriitori anuversaţi 

 
Biblioteca şcolară  

  Întâlnire cu un scriitor : Ion Vlas   

  
Ziua bibliotecilor şcolare- simpozion 

( BJC O. Goga, Cluj- Napoca) 
  

  
Caragiale, mereu actual ( BJC O. 

Goga, Cluj- Napoca) 
  

 

VII. Activităţi de mediatizare a şcolii            

           

Nr. 

Crt. 
Activitatea Descriere Participanţi 

    

 

X . Mentorat cu studenţii. Activităţi de metodist  

   - 
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                                                              4.   RAPORT DE ACTIVITATE  

ARIA CURRICULARA ,, MATEMATICA INFORMATICA STIINTE 

semestrul I  responsabil : Mărgineanu Mihai 

An şcolar 2014-2015 

 
I.1.  Asistenţa la ore realizată de responsabilul comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Jbanca Corina chimie VII Puncte tari: 

- pregătirea foarte buna a profesorilor şi relaţionarea foarte bună cu 

elevii(clasa) 

- folosirea în cadrul orelor de specialitate a dotărilor din laboratoare 

- diversitatea modalităţilor de instruire şi evaluare 

- caracterul interdisciplinar abordat ori de câte ori se impune 

Puncte slabe: 

- completarea portofoliilor la clasa de catre elevi 

- dificultati foarte mari de calcul elementar 

aritmetic,algebric,trigonometric 

- munca diferenţiată cu clasa 

- diversitatea metodelor de evaluare 

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

motivaţiei elevilor pentru disciplinele din aria curriculară Ştiinţe 

- abordarea unitară a materiei atât cât este posibil 

Plan de masuri: 

- utilizarea în mai mare măsură a dotărilor din laboratoare pentru 

îmbunătăţirea prezentei la ore si atragerea elevilor către disciplinele de 

Stiinţe 

- diversificarea metodelor de instruire, evaluare si autoevaluare 

utilizate la clasa 

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

- completarea portofoliilor cu teme legate de ştiinţe, având legătura cu 

cotidianul 

Emilia Tico matematica XIV 

Felicia Boar biologie IX B 

Meda Florian TIC P1 A 
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- planificarea unor ore de consultatii in special pentru clasele 

terminale care au probe de BAC 

 

 

2. Interasistenţe realizate de membrii comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Profesor/Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Marius Tănasă Mihai Mărgineanu / 

fizica  

Mihai Roman / 

matematica 

 Florin Bedecean  / 

istorie 

   

 

IX B   

 

 

IX B  

 

 

IX C  

Puncte tari: 

- pregătirea foarte buna a profesorilor şi relaţionarea foarte bună cu 

elevii(clasa) 

- folosirea în cadrul orelor de specialitate a dotărilor din laboratoare 

- diversitatea modalităţilor de instruire şi evaluare 

- caracterul interdisciplinar abordat ori de câte ori se impune 

Puncte slabe: 

- completarea portofoliilor la clasa de catre elevi 

- dificultati foarte mari de calcul elementar 

aritmetic,algebric,trigonometric 

- munca diferenţiată cu clasa 

- diversitatea metodelor de evaluare 

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

motivaţiei elevilor pentru disciplinele din aria curriculară Ştiinţe 

- abordarea unitară a materiei atât cât este posibil 

Plan de masuri: 

- utilizarea în mai mare măsură a dotărilor din laboratoare pentru 

Felicia Boar Mihai Mărgineanu /  

fizica 

Sorin Braileanu / 

biologie 

Bogdana Catinean / 

mediu 

IX B 

 

 

XI C 

 

 

X B 

Jbanca Corina Ioana Sangeorzan 

Camelia Toma  /  

Lb . franceza 

Camelia Toma  /  

Lb . franceza        

X B 

 

XII D 

 

XII B 

Mihai Roman Adina Dinca  / 

geografie  

Felicia Boar / 

biologie 

Emilia Tico /       

matematica 

IX C 

 

 

X D seral 
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XIV B 

seral 

îmbunătăţirea prezentei la ore si atragerea elevilor către disciplinele 

de Stiinţe 

- diversificarea metodelor de instruire, evaluare si autoevaluare 

utilizate la clasa 

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

- completarea portofoliilor cu teme legate de ştiinţe, având legătura cu 

cotidianul 

- planificarea unor ore de consultatii in special pentru clasele 

terminale care au probe de BAC 

 

Alina Moldvai Floarea  Rusa / lb. 

romana 

Iulia Fundianu/ lb . 

engleza 

Emilia Tico / 

matematica 

XIV A 

seral 

IX B 

 

 

XIV B 

Meda Florian Denisa Muntean 

/psihologie 

Kelemen Kinga / lb. 

Franceza 

Alina Pop / lb. 

romana  

X B 

 

 

IX A 

 

 

IX D 

seral 

Emilia Tico Mihai  Roman /  

Matematica 

Mihai Margineanu / 

Fizica 

Mihai Roman / 

matematica 

 

X B 

 

 

IX A 

 

 

XII B 

 

      

II. 1. Activităţi metodice în şcoală (Conform Programului Managerial) 

 

 Nr. 

Crt. 

   Propuse  Nume prenume Data Observaţii  

Motivul nerealizarii 

1 Analiza rezultatelor la BAC 2014 :  

concluzii si masuri 

Mihai Margineanu 

Membri comisiei 

Septembrie 

2014 

 

2 Realizarea planului de activitate pe 

comisie metodica ; Realizarea 

Mihai Margineanu 

Membri comisiei 
Septembrie Termenul de predare a unor 

planificari nu a fost respectat de 
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planificărilor calendaristice 

conform cerinţelor fiecărei 

discipline 

2014 unele persoane 

3 Atribuirea responsabilităţilor în 

cadrul comisiei metodice pe sem. 

II 

Mihai Margineanu 

 

Septembrie 

2014 

 

4 Interpretarea testelor / evaluarilor 

iniţiale 
Membri comisiei 

Octombrie 2014  

5 Interpretarea testelor de progres 

faţă de testele iniţiale  

  - grafice de progres 

Membri comisiei 

Noiembrie 

/Decembrie2014 

 

6 Amenajarea salilor : S21/22 ca Sali 

de fizica 

Mihai Margineanu 

 

An scolar 

2014/2015 

 

7  Prelucrarea protecţiei muncii în 

laboratoarele de fizică, chimie, 

biologie 

Membri comisiei 

Sept. – oct. 

2014 

 

8 Pregătirea elevilor pentru 

concursurile şi olimpiadele şcolare 

(faza locală şi judeţeană) 

Membri comisiei An scolar 

2014/2015 

 

9 Activitate metodica  

Schimbarea paradigmei in educatie 

Meda Florian 12 noiembrie 

2014 
 

10 Pregătirea cu proiecte pentru 

Festivalul Ştiinţei 

Pregătirea cu proiecte pentru 

concursuri  , simpozioane si 

manifestari stiintifice 

Membri comisiei Ianuarie2015  

11 Lectie vizita la Muzeul Apei Cluj 

Napoca 

Mihai Mărgineanu 

Marius Tănasă 

Pop Corina 

Ianuarie2015 Se va relua in semestrul al II-lea 

12 Pregatirea elevilor pentru 

examenul de BAC 2015 ; Etape : 

Strangerea optiunilor elevilor 

Stabilirea orarului de consultatii cu 

prezenta elevilor 

Mihai Margineanu 

Membri comisiei 

 

 

1 Noiembrie 

2014 

Noiembrie 2014         
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Pregatirea elevilor pentru 

examenul de BAC 2012   

Simulare ptr. BAC 

permanent 

 

Decembrie 2014 

 

      2. Activităţi metodice pe oraş / judeţ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Activitatea Nivel Observaţii 

 Membrii Ariei curriculare Consfatuiri sau sedinte 

periodice 

  

     

 

III.Activitatea didactică în disciplină prin aplicarea curriculumului (relizarea documentelor şcolare :planificări, PUI) 

Activitati realizate Aspecte care pot fi imbunatatite 

Predarea documentelor de proiectare şcolară Termenul de predare a unor planificari nu a fost 

respectat de unele persoane 

 

 

VI.Formarea continuă a cadrelor didactice – la Comisia Formare continuă 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Tipul de formare la care a participat in semestrul I 

1 Marius Tanasa Consolidarea noii abordari de predare a fizicii / Metode eficiente de invatare a fizicii 

2 Mihai Margineanu Consolidarea noii abordari de predare a fizicii / Metode eficiente de invatare a fizicii 

   

 

X . Mentorat cu studenţii. Activităţi de metodist  
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    5.                             RAPORT DE ACTIVITATE - COMISIE METODICĂ OM ŞI SOCIETATE 

An şcolar 2014-2015 responsabil : Vlase Monica 

I.1.  Asistenţa la ore realizată de responsabilul comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Dinca Adina  Geografie XIB -Comunicarea  profesor/ elev  foarte buna; 

-Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe 

unitatea de învăţare 

-Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative 

-Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

-Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de 

toleranţă religioasă 

-Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea şcolară şi locală 

Bedecean Florin Istorie VIIA 

Filip Lucian Ed. Fizica XIID 

   

   

   

 

2.Interasistenţe realizate de membrii comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Vlase Monica Geografie, Ed. 

Fizica Istorie 

XIB, 

VII, 

XIID 

-Deschidere fata de elevi, o foarte buna comunicare cu acestia  

-Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de 

toleranţă religioasă 

-Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea şcolară şi locală  

 

 

Implicarea in evaluarea elevilor dezinteresati; teme individuale elevilor 

absenti; evaluarea sa tina cont de prezenta;reluarea temei in sala 12-

proiectie; 

Filip Lucian Matematica, 

Religie, Fizica 

VII, 

XIID, 

IXC 

Bedecean Florin Religie, Geografie  VII, 

IIXA, 

XIIB 

Dinca Adina Religie, Istorie XIIB, 

XIA, VII 

Ticala Maricuta Religie, CAD, 

Topografie 

forestiera 

XA, 

XIB, 

P2A 
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II.1. Activităţi metodice în şcoală (Conform Programului Managerial) 

 

 Nr. 

Crt. 

   Propuse  Nume prenume  Data Observaţii  

Motivul nerealizarii 

1. - Activitatea „Sfânta Mare 

Muceniţă Ecaterina” 

Vlase Monica -25 noiembrie 

2014  
s-a realizat 

 2. - serbare „Datini şi obiceiuri de 

Crăciun”  

 

Vlase Monica - 18 decembrie 

2104 
                         s-a realizat 

 3. - „Învăţ să dăruiesc ! „ – 

activitate caritabilă pentru 

Mănăstirea Dumbrava, Jud. Alba  

 

Vlase Monica 1-18 decembrie 

2014 – 
                         s-a realizat 

4.         -  Lectie deschisa la Istorie  Bedecean Florin Noiembrie2014 - Nu s-a realizat din cauza 

problemelor de sanatate aparute 

(Concediu Medical) ; 

REPROGRAMATA in sem. II 

5. - analiza activităţii desfăşurate în 

anul precedent şi măsuri de      

îmbunătăţire a procesului 

instructiv-educativ; 

 Catedra  Octombrie 

2014 

 - s-a realizat  

 

      2. Activităţi metodice pe oraş / judeţ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Activitatea Nivel Observaţii 

1. Vlase Monica 

 
- 23 octombrie 2014 – 

participare Cerc 

Metodic –acivitate – 

adeverinta 

oras - metode didactice moderne / traditionale 

2. Vlase Monica - 19 ianuarie 2014 – oras -lectie deschisa  
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 participare la o lecţie 

deschisă  în cadrul 

Cercului metodic de la 

liceul pentru 

deficienți de vedere – 

adeverință 

 

III.Activitatea didactică în disciplină prin aplicarea curriculumului (relizarea documentelor şcolare: planificări, PUI) 

Activitati realizate Aspecte care pot fi imbunatatite 

Predare psihologie Frecventa si disciplina elevilor 

Predare Religie/Istoria Religiilor/Studiul Vechiului Si Noului 

Testament/Notiuni de Dogmatica si Morala crestina 

-reducerea numărului mare de elevi cu probleme de 

comportament 

Predare economie şi educaţie antreprenorială,economie aplicată; 

- îndrumător de proiecte-atestate,la Colegiul ,,Iulian Pop’’,(unde am 

şcoala de bază); (discipline economice). 

- educare, evaluare, instruire, principii morale şi de 

conduită ale elevilor din învăţământul preuniversitar 

- Intocmire documentatie de portofoliu; Pregatire pentru Olimpiada de  

geografie -eleve clasa a XII a A, Miercuri 14-16, incepand cu 15 nov. 

 

- amenajarea gazetelor sportive din sala de sport; 

- colaborarea cu cabinetul medical al şcolii pentru cunoaşterea 

dezvoltării fizice a elevilor şi pentru vizele medicale necesare în 

campionate; 

- întocmirea caietelor de evidenţă şi a fişelor individuale şi de 

protecţie a muncii pentru orele de educaţie fizică şi activităţi sportive, 

semnarea acestora de către elevi; 

 

 

 

IV.Rezultatele invatarii si performante scolare 

Activitati realizate Aspecte care pot fi 

imbunatatite 

Impact/ 

Beneficii 
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V. Rezultate  la concursuri şi olimpiade şcolare 

 

Nr. 

Crt. 
Numele elevului Profesor Rezultatul Observaţii 

 1. - Boancă Alexandra clasa a 

VII a 

Vlase Monica Premiul I 27 noiembrie 2014 – Concursul Icoana Sfântului 

Andrei prilej de întâlnire 

2. - Mărginean Teofil clasa a VII  Vlase Monica Premiul II 27 noiembrie 2014 – Concursul Icoana Sfântului 

Andrei prilej de întâlnire 

3. Pop Ionel clasa a IX a C Vlase Monica Premiul III 27 noiembrie 2014 – Concursul Icoana Sfântului 

Andrei prilej de întâlnire 

4. Jardan Victor clasa a IX a A Vlase Monica Premiul III 27 noiembrie 2014 – Concursul Icoana Sfântului 

Andrei prilej de întâlnire 

 

- Formarea continuă a cadrelor didactice – la Comisia Formare continuă 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Tipul de formare la care a participat in semestrul I 

1. 

Vlase Monica 
- 3-5 septembrie 2014 – participare la Conferinţa Națională a Asociației 

Bibliotecarilor din România, „Biblioteca acces deschis la educație și cultură” 

– diploma 

2. 

Vlase Monica 
- 18 noiembrie 2014 – participare la Focus Grup în cadrul proiectului – „Servicii 

integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie și persoanelor cu 

dizabilități” – Estuar- adeverință 

3. Vlase Monica - 14 ianuarie 2014 – Curs de Formare prin CCD Cluj – „Instrumente digitale 

utilizate în bibliotecile şcolare și CDI „ –CCD Cluj 

4. Ticala Maricuta  -M-am înscris  şi am solicitat efectuarea unei inspecţii curente de specialitate în vederea 

susţinerii probelor de acordare a gradului didactic I.  

5. Dinca Adina  ACTIVITATI:Conferinta Inernationala de Didacica a Geografiei:INTERNATIONAL 

CONFERINCE CONTEMPORRY TRENDS IN TEACHING AND LEARNING 

GEOGRAPHY cu lucrarea” Rolul careurilor didactice in invatarea geografiei” 

Conferinta s-a desfasurat laUBB -13-14 decembrie 2014. Lucrarea urmeaza a fi 

publicata in volumul conferintei. 
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VI. Activitati didactice realizate in colaborare cu biblioteca / alte parteneriate 

Disciplina Profesor Activitate Partener Clasa 

Religie Vlase Monica 
“ Icoana Sfântului Andrei prilej de 

întâlnire” 

- ACORD DE 

PARTENERIAT 

CU „SAMUS” 

VII-XII 

Religie  Vlase Monica 
„Vreau să aflu!” 

 

- ACORD DE 

PARTENERIAT 

CU „ASCOR” 
Cluj în cadrul 

proiectului 

„Vreau să aflu!” 

VII-XII 

Religie Vlase Monica 

9 decembrie 2014 – Activitatea – 

„Amintirile unui scriitor”- 

adeverinţă 

Biblioteca Colegiului 

Tehnic “A. Saligny” 
IX B 

Religie Vlase Monica 

- 11 decembrie 2014 -  

Activitate la Biblioteca 

Judeţeană O. Goga – „Am 

plecta să colindăm !” 

 

 Biblioteca Judeţeană O. 

Goga 
VII A, XII C 

 

VII.Activităţi extracurriculare în disciplină, Comisia Diriginţilor 

Nr. 

crt. 

                 Activitatea         Profesor        Clasa           Observaţii 

1. - 1-18 decembrie 2014 – „Învăţ să 

dăruiesc ! „ – activitate caritabilă 

pentru Mănăstirea Dumbrava, Jud. 

Alba  

Vlase Monica VII -XII  

2. - 18 decembrie 2104 – serbare 

„Datini şi obiceiuri de Crăciun”  

IANUARIE 2014 

Vlase Monica VII -XII  

3. - 9 decembrie 2014 – Activitatea – 

„Amintirile unui scriitor”- 

adeverinţă 

Vlase Monica IX  
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4. - 11 decembrie 2014 -  Activitate la 

Biblioteca Judeţeană O. Goga – 

„Am plecta să colindăm !” 

 

Vlase Monica VII -XII  

5. - 25 noiembrie 2014 – Activitatea 

„Sfânta Mare Muceniţă 

Ecaterina” 

Vlase Monica XII  

6. - 27 noiembrie 2014 – Activitatea Icoana 

Sfântului Andrei prilej de întâlnire 

Vlase Monica VII -XII  

 - 18 decembrie 2104 – serbare 

„Datini şi obiceiuri de Crăciun”  

IANUARIE 2014 

Ticala Maricuta XII A  

 - 18 decembrie 2104 – serbare 

„Datini şi obiceiuri de Crăciun”  

IANUARIE 2014 

Dinca Adina  IX A  

 Participare la prezentarea facultatii de 

buissnes clasele a XI a si a XII a-26 ian 

2015 sala festiva 

Dinca Adina A XI a si a XII a  

 - targul de prajituri (Decembrie 2014) Dinca Adina    

 - organizarea si participarea  la 

competiţiile şcolare-fotbal 

Filip Lucian   

 - angrenarea elevilor în acţiuni de 

amenajare şi întreţinere a bazei şi 

materialelor sportive; 

Filip Lucian   

 

VIII.Participarea la activitati metodice pe oras / judet -  

 

Cadru didactic              Activitatea Nivel       Calitatea in care a participat 

Muntean Denisa Sedinte metodice CJAPP judet membru 

Vlase Monica - 23 octombrie 2014 – participare Cerc 

Metodic –acivitate – adeverinta 

Judet/Oras membru 

Vlase Monica 
- 19 ianuarie 2014 – participare la o 

lecție deschisă  în cadrul Cercului 
Oras membru 
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metodic de la liceul pentru deficienţi de 

vedere – adeverință 

Dinca Adina  
Participare la consfatuiri si activit ISJ 

 
 

Discutii legate de:- Indrumari privind 

intocmirea documentatiei de portofoliu 

-Activitati pe disciplina 

-Olimpiada nationala la Cluj 

Filip Lucian 
- participarea la cercurile pedagogice; 

 
  

 

IX.Activităţi de mediatizare a şcolii             

          

Nr. 

Crt. 
Activitatea Descriere Participanţi 

1. - „Am plecta să colindăm !” 

 

- 11 decembrie 2014 -  Activitate la 

Biblioteca Judeţeană O. Goga – 

„Am plecta să colindăm !” 

 

- angajatii bibliotecii judetene/situl 

bibliotecii –poze de la activitate 

2. Conferinta Inernationala de 

Didacica a 

Geografiei:INTERNATIONAL 

CONFERINCE CONTEMPORRY 

TRENDS IN TEACHING AND 

LEARNING GEOGRAPHY cu 

lucrarea” Rolul careurilor didactice 

in invatarea geografiei” 

 

Conferinta Inernationala de Didacica a 

Geografiei:INTERNATIONAL 

Profesori de geografie din invatamantul 

universitar si preuniversitar din mai 

multe state europene 

3. - organizarea si participarea  

la competiţiile şcolare-

fotbal 

 

  

 

X. Mentorat cu studenţii. Activităţi de metodist  

   - 

XI.  Dificultăţi întâmpinate: 
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-numărul mare de elevi cu probleme de comportament 

-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general 

 

XII. Sugestii şi propuneri  
 

-Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

- Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea şcolară şi locală 
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6. RAPORT DE ACTIVITATE - COMISIE METODICĂ TEHNOLOGII 

 

An şcolar 2014-2015 responsabil : Ungur Laura 

 

 

I. 1.  Asistenţa la ore realizată de responsabilul comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Uifălean Alexandru finisaje  Se recomandă o mai mare atenţie acordată evaluării diferenţiate a elevilor 

Moldovan Corina desen  

Blaga sergiu instalatii  

Cătinaş Sergiu instalatii  

 

1. Interasistenţe realizate de membrii comisiei : Fiecare membru din comisie a realizat câte trei interasistenţe pe sem.I, 

conform planificării. 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Faur Mariana 

Pascu Lucia 

Cătinean Bogdana 

Ivan simona 

Gligan Aurora 

Moldovan Corina 

Oltean Rodica 

Petre Ghiocel 

Moldovan Emil 

Uifălean Alexandru 

Blaga Sergiu 

Cătinaş Sergiu 

Dan Dumitru 

 XII A, 

XII B 

XII C 

Se recomandă o mai mare atenţie acordată evaluării diferenţiate a elevilor 
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II.  1. Activităţi metodice în şcoală (Conform Programului Managerial) 

 

 Nr. 

Crt. 

   Propuse  Nume prenume            

Data 

Observaţii  

Motivul nerealizarii 

1.  Şedinţe de catedră    

2.  Realizarea protocoalelor de prectică 

cu agenţii economici 

Feher Andrei, Dan Dumitru, 

Moldovan Emil 

  

3.  Coordonarea relaţiilor cu agenţii 

economici 

Dan Dumitru, Moldovan Emil   

4.  Asigursarea locului de instruire 

practică 

Dan Dumitru, Moldovan Emil   

5.  Reperaţii amenajări în şcoală Moldovan Emil, dan Dumitru   

6.  Planificarea practicii săptămânale şi 

comasate 

prof. ing. Bogdana Cătinean, 

prof. ing. Laura Ungur,  prof. 

ing. Faur Mariana 

 

  

7.  Planificarea evaluarilor iniţiale Au fost evaluate un numar de 

17 clase apartinand 

invatmantului liceal si 

professional centralizate de 

prof. Blaga Sergiu 

  

 

      2. Activităţi metodice pe oraş / judeţ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Activitatea Nivel Observaţii 

1.  dir. Adj. Prof. Ing. Feher 

Andrei 

CONSFĂTUIRI Pe oraş  

2.  prof. ing. Laura Ungur CONSFĂTUIRI   

3.  prof. ing. Bogdana Cătinean CONSFĂTUIRI   

4.  prof. ing. Gligan Aurora CONSFĂTUIRI   

5.  prof. ing. Faur Mariana CONSFĂTUIRI   
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III. Activitatea didactică în disciplină prin aplicarea curriculumului (relizarea documentelor şcolare :planificări, PUI) 

 

Activitati realizate Aspecte care pot fi imbunatatite 

Şedinţe de catedră  

Planificările activităţilor didactice au fost întocmite la timp  

Elaborarea spre avizare a CDL –lor   

Planificarea practicii săptămânale şi comasate  

Planificarea evaluarilor iniţiale  

Avizarea listelor cu temelor  de proiect de absolvire   

 

IV. Rezultatele invatarii si performante scolare 

 

Activitati realizate Aspecte care pot fi 

imbunatatite 

Impact/ 

Beneficii 

Pregătiri pentru relizarea proiectelor de 

absolvire 

 

Intensificarea 

pregătirii elevilor 

Obţinerea unor rezultate bune la examen 

 

     V . Rezultate  la concursuri şi olimpiade şcolare 

 

Nr. 

Crt. 
Numele elevului Profesor Rezultatul Observaţii 

 1 Bonda Moise Faur Mariana 

Feher Andrei 

Loc 1 pe 

judeţ 

 

2     

 

- Formarea continuă a cadrelor didactice – la Comisia Formare continuă 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Tipul de formare la care a participat in semestrul I 

1. Faur Mariana Management educaţional 

2. Feher Andrei Management educaţional 

3. Gligan Aurora Abordări inovative 
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VII. Activitati didactice realizate in colaborare cu biblioteca / alte parteneriate 

 

Disciplina Profesor Activitate Partener Clasa 

Construcţii Ungur Laura Documentare    

Construcţii Moldovan Corina Parteneriat KNAUF KNAUF  

 

- Activităţi extracurriculare în disciplină, Comisia Diriginţilor 

Nr. 

crt. 

                 Activitatea         Profesor  Clasa           Observaţii 

1 Activitate de documentare “Impactul 

antropic Someş” 

Ioana Sângeorzan XII C  

2 Vizitarea expoziţiei “Aurul şi argintul 

României” la Muzeul de artă 

Gligan Aurora XIIA  

3 Recunoaşterea orizonturilor de sol la 

Pădurea Făget 

Fodor Mădălina   

4 Participarea unor membrii ai catedrei 

tehnice la revizuirea Standardului pentru 

şcoala profesională –CNDIPT, MEN   

prof. Ing Feher Andrei 

prof. Ing. Farcas 

Valeria, prof. Ing 

Moldovan Corina, 

prof. Ing Dragos 

Violeta, prof. Ing Ivan 

Simona 

  

 Prezentare cu tema Construcţii deosebite 

din întreaga lume la Liceul de Arte plastice 

Romulus Ladea şi Liceul Teoretic Romulus 

Ladea 

Ungur Laura   

 

- Participarea la activitati metodice pe oras / judet -  

 

Cadru didactic Activitatea Nivel  Calitatea in care a participat 

Catedra tehnică Activitate metodică pe judeţ Organizator prin prof Gligan Aurora 

Cătinean Bogdana Cerc metodic local  
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- Activităţi de mediatizare a şcolii             

          

Nr. 

Crt. 
Activitatea Descriere Participanţi 

 Liceul de Arte plastice Romulus 

Ladea şi Liceul Teoretic Romulus 

Ladea 

Prezentare cu tema Construcţii deosebite 

din întreaga lume 

 

Ungur Laura 

 

X . Mentorat cu studenţii. Activităţi de metodist  
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                                   7.  RAPORT DE ACTIVITATE -  IN CADRUL COMISIEI CEAC 

An şcolar 2014-2015  responsabil : Fărcaş Valeria 

 

I. 1.  Asistenţa la ore realizată de responsabilul comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Farcas Valeria  Finisaje pentru 

constructii (Ivan) 

M1  Lecţii bine pregătite, modele variate de fişe de lucru, metode didactice 

potrivite claselor. 

Portofoliile cadrelor didactice complete. 

Interesul elevilor pentru discipline este  diferit de la caz la caz. 

Sunt elevi interesaţi , majoritatea ,dar şi elevi care nu sunt preocupaţi de 

propria lor învăţare.(mai ales la clasele mai mici ) 

Având în vedere experienţa cadrelor didactice şi modul în care se pregătesc 

pentru fiecare oră, nu am de făcut aceste Recomandari colegiale. 

 

Farcas Valeria  Proiectare in 

constructii(Pascu 

Lucia) 

XIV 

seral 

Farcas Valeria Elemente de 

proiectare (Gligan 

Aurora) 

XII A 

 

2. Interasistenţe realizate de membrii comisiei 

 

Numele şi 

prenumele 
Disciplina Clasa Observaţii generale /Recomandări colegiale 

Vlase Monica Geografie, Ed. 

Fizica Istorie 

XIB, 

VII, 

XIID 

-Deschidere fata de elevi, o foarte buna comunicare cu acestia  

-Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de 

toleranţă religioasă 

-Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea şcolară şi locală  

 

 

  

Moldvai Alina Matematica, 

Franceza 

XIV A, 

B 
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II.  1. Activităţi metodice în şcoală (Conform Programului Managerial) 

 

Nr. 

Crt. 

   Propuse  Nume prenume            

Data 

Observaţii  

Motivul nerealizarii 

1 Participarea la toate activitatile 

comisiei CEAC 

Farcas Valeria ,Vlase Monica, 

Moldvai Alina, Oltean Rodica 

SEM I  realizat 

2 Participarea la Consiliile profesorale Farcas Valeria ,Vlase Monica, 

Moldvai Alina, Oltean Rodica 

SEM I realizat 

3 Revizuire PAS FarcasValeria, Moldvai Alina Oct2014 realizat 

4 Prezentarea PAS în CA şi Consiliul 

profesoral 

Farcas Valeria Oct2014 realizat 

5 Realizarea Planului de îmbunătăţire Farcas Valeria OCT.2014 realizat 

6 Prezentarea Planului de 

îmbunătăţire2014-2015 

în CA şi Consiliul profesoral  

Farcas Valeria Oct2014 realizat 

7 Realizarea Raportului de 

autoevaluare al şcolii pe platforma 

calitate.aracip.eu 

Farcas Valeria Oct2014 realizat 

8 Prezentarea RAEI în CA şi Consiliul 

profesoral 

Farcas Valeria Oct2014 realizat 

9. Realizarea Planului Operaţional 

CEAC, 2014-2015 

Farcas Valeria ,Vlase Monica, 

Moldvai Alina, Oltean Rodica 

Oct2014 realizat 

10. Prezentarea Planului Operaţional în 

CA şi Consiliul profesoral 

Farcas Valeria Oct2014 realizat 

11. Realizarea Raportului de activitate 

pe anul şcolar 2013-2014 şi 

prezentarea lui în CA şi Consiliul 

profesoral 

Farcas Valeria Oct2014 realizat 

12. Realizarea Manualului Calităţii 

CTAS-2014-2015 

Farcas Valeria SEM I  realizat 

13. Revizuirea procedurilor si realizarea 

de proceduri noi 

Farcas Valeria ,Vlase Monica, 

Moldvai Alina, Oltean Rodica 

SEM I  realizat 

14. Prezentarea  documentelor calităţii 

la vizita de monitorizare externă , de 

Farcas Valeria Dec.2014 realizat 
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validare a Raportului de 

autoevaluare 

15. Realizare documentaţie Anticorupţie Farcas Valeria Ian.2015 realizat 

16. Completarea bazei de date pe 

platforma 

Farcas Valeria semI realizat 

17.  Aplicarea de chestionare de 

satisfacţie pentru parinti, elevi 

Farcas Valeria ,Vlase Monica, 

Moldvai Alina, Oltean Rodica 

Oct.2014 realizat 

 

      2. Activităţi metodice pe oraş / judeţ 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Activitatea Nivel Observaţii 

1 Farcas Valeria, Oltean Rodica Participarea la trei activitati ale 

Comisiei metodice Tehnologii 

pe judet 

judeţ Luna oct. nov. dec. 2014-adeverinte 

2 Farcas Valeria,  Prezentarea “Noul Curriculum 

pentru şcoala profesională şi 

Noul Standard de pregătire 

profesională” 

judeţ activ. Luna nov.2014-adeverinţe 

3. Vlase Monica 

 

23 octombrie 2014 – 

participare Cerc Metodic –

acivitate – adeverinta 

 

oras - metode didactice moderne / traditionale 

4. Vlase Monica 

 

19 ianuarie 2014 – participare 

la o lecție deschisă  în cadrul 

Cercului metodic de la liceul 

pentru deficienți de vedere – 

adeverință 

 

oras -lectie deschisa  
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III. Activitatea didactică în disciplină prin aplicarea curriculumului (relizarea documentelor şcolare :planificări, PUI) 

Activitati realizate Aspecte care pot fi imbunatatite 

Realizarea tuturor planificarilor calendaristice pe an şcolar, şi PUI 

pentru semestrul I de catre toţi membrii CEAC 

- 

 

IV. Rezultatele invatarii si performante scolare 

Activitati realizate Aspecte care pot fi 

imbunatatite 

Impact/ 

Beneficii 

 Documentaţia de inserţie a absolvenţilor 

clasei XIIC- Farcas Valeria 

- - 

Realizare Orar-Moldvai Alina - - 

 

 

     V . Rezultate  la concursuri şi olimpiade şcolare 

 

Nr. 

Crt. 
Numele elevului Profesor Rezultatul Observaţii 

1.  
Boca T.M.I. Vlad 

Faur Mariana 

Feher Andrei II 

 

2.  
Bonda C. Moise-Dan 

Faur Mariana  

Feher Andrei I 

 

3.  
Moldovan V.Andrea-Ioana 

Gligan Aurora 

Moldvai Alina II 

 

4.  

Prodan I Ionut-Mihai 

Gligan Aurora 

Moldvai Alina III 

 

5.  Oltean Raul Cătălin Catinean Bogdana 

Herman Pompilia 

I  

6.  

Micu Maria Ioana 

Catinean Bogdana 

Herman Pompilia 

III  

7.  

Țicală Denisa Letiția  

Catinean Bogdana 

Herman Pompilia 

IV  

8.  Giurgiu  Carmen Anișoara Fodor Madalina I  

9.  Jakab  Andrea Brenda Fodor Madalina II  

10.  Șușman  Ciprian Ionuț Fodor Madalina III  
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VI. Formarea continuă a cadrelor didactice – la Comisia Formare continuă 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Tipul de formare la care a participat in semestrul I 

1.    

2.    

3.    

 

VII. Activitati didactice realizate in colaborare cu biblioteca / alte parteneriate 

 

Disciplina Profesor Activitate Partener Clasa 

Calitate- Farcas Valeria 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

cu Şcolile din Reţeaua Consil P- din 

cadrul proiectului POSDRU -

Parteneriat pentru calitate 

- Bucureşti “A.Saligny” 

-Braila “A.Saligny” 

-Baia Mare-“A.Saligny” 

  

 

VII. Activităţi extracurriculare în disciplină, Comisia Diriginţilor 

Nr. 

crt. 

                 Activitatea         Profesor        Clasa           Observaţii 

1. Participarea alături de colegi din catedra 

tehnică la revizuirea Standardului pentru 

şcoala profesională –CNDIPT, MEN 

prof. Ing Feher Andrei prof. 

Ing. Farcas Valeria, prof. 

Ing Moldovan Coriana, 

prof. Ing Dragos Violeta, 

prof. Ing Ivan Simona 

Nivel 3 şi nivel 

4 de pregătire 

 

 

VIII. Participarea la activitati metodice pe oras / judet -  se repetă cu punctul 2. 

 

Cadru didactic              Activitatea        Nivel       Calitatea in care a participat 

Gligan Aurora 

organizator şi memdrii 

Activitate metodică pe domeniul Construcţii 

instalaţii şi lucrări publice 

judeţ  
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catedrei tehnice 

Gligan Aurora 

organizator şi memdrii 

catedrei tehnice 

Activitate metodică pe domeniul Construcţii 

instalaţii şi lucrări publice 

judeţ  

 

IX. Activităţi de mediatizare a şcolii             

          

Nr. 

Crt. 
Activitatea Descriere Participanţi 

    

 Liceul de Arte plastice Romulus 

Ladea şi Liceul Teoretic Romulus 

Ladea  

 

Construcţii deosebite din întreaga lume Ungur laura  

    

 

X .       Mentorat cu studenţii.-  Fărcaş Valeria - Mentor pentru studenţii anului IV de la UT Cluj, Facultatea de Construcţii,  

                                                                              an universitar   2014-2015.  

                                                  - Feher Andrei  - Mentor pentru studenţii anului IV de la UT Cluj, Facultatea de Instalaţiii,  

                                                                              an universitar   2014-2015.  

                                                  -Lucia Pascu - Mentor pentru studenţii anului IV de la UT Cluj, Facultatea de Construcţii,  

                                                                              an universitar   2014-2015.  

 

    

XI. Dificultăţi întâmpinate: Primirea planificarilor interasistentelor şi a observarilor la lectii 

XII.     Sugestii şi propuneri : O forma de raportare potrivită cu activităţile comisiei, nu sub forma de tabele care nu ţin de 

activitatea comisiei, exact ca anul precedent 
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8.  ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINŢILOR 

                                       responsabil PopAlina Emilia 

 

Au fost întocmite planificările conform cerinţelor actualei programe de gimnaziu şi  liceu, deoarece 

toţi diriginţii de la aceste clase au urmat cursuri de perfecţionare în anii scolari precedenţi. Fiecare 

diriginte a întocmit portofoliul dirigintelui conform cerinţelor 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 de fiecare dată când acest lucru 

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

Fiecare diriginte care are în clasă elevi cu părinţi plecaţi în străinătate a făcut o analiză a situaţiei 

fiecărui elev şi a predat fişele de monitorizare consilierului educativ , respectiv consilierului 

psiholog.  

Diriginţii 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  activităţi 

au fost făcute de către elevii şcolii noastre împreună cu profesorii diriginţi, de către părinţi şi 

profesori. Acestea au fost discutate la şedinţele cu părinţii, la întălnirile CŞE, în CA şi CP. În 

realizarea programului final se va ţine cont şi de ofertele venite din partea comunităţii 
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9. BIBLIOTECA ŞCOLARĂ   
                                          responsabil Cristea Sabina 

 

 Înscrierea elevilor din clasele a IX-a şi din clasele de la Liceul Tehnologic de Protecţia 

Mediului;  

 Întocmirea listelor cu necesarul cărţilor-completarea colecţiilor;  

 Înregistrarea şi organizarea publicaţiilor;    

 Verificarea şi aducerea la zi a catalogului alfabetic şi a celui sistematic;  

 Alcătuirea unor bibliografii, cataloage, dosare pe diverse teme, în funcţie de cerinţele 

cititorilor;  

 Afişarea listelor ”Cărţi noi în bibliotecă”;  

 Colaborarea cu edituri şi librării;    

 Îndrumarea elevilor –la utilizarea catalogului sistematic şi a celui  alfabetic ;  

 Activităţi cu elevii: -prezentarea cărţilor recent achiziţionate; -scriitori aniversaţi: clasele IX 

A, XI A, XI B, prof. Rusa Floarea, prof. Pop  Emilia Alina; -Constructor pe piaţa muncii: 

clasa a X-a A, prof. Faur Maria; -1Decembrie Ziua Naţională a României clasele XII C, IX 

A , XI B, prof: Bedecean Florin,  Kelemen Kinga, Pop Emilia Alina, Rusa Floarea, Tănasă 

Marius; -participare la Târgul de Crăciun la Centrul Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă: clasa  

XII A, prof. Vlase Monica;-Obiceiuri de Anul Nou: clasa a X-a A, prof. Vlase Monica; -

Tradiţii şi obiceiuri de Bobotează: clasa X A, prof. Vlase Monica; -sub semnul lui Eminescu 

-elevi din clasele: IX A, IX B, X C, XI A, XII  A, XII D;  prof.: Rusa Floarea, Pop Emilia, 

Feher Cristina; -15 ianuarie: Mihai Eminescu: clasele XIC, XII C, prof. Vlase Monica; -

“Mărţişorul-prilej de întâlnire”: clasa VIA, prof. Vlase Monica şi  elevi de la Centrul de 

Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca;-tradiţii religioase creştine de ziua mărţişorului: clasele IX 

A, X A, prof: Pop Emilia Alina, Rusa Floarea; -“Femei celebre”: clasele IX A, XI A: prof 

Pop Emilia Alina, Rusa Floarea; -“Tablouri de primăvară”: clasa XI B, prof. Vlase Monica 

şi  elevi de la Centrul de Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca-concurs de şah: clasele IX A, B, C, 

X A, B,  XI A,  XII B; -documentare pentru referate: clasele IX-XII.     

 Schimbarea indicilor C.Z.U. la cărţile de literatură, aranjarea cărţilor în depozite, păstrarea 

ordinii în bibliotecă, completarea indicatoarelor pe rafturi;  

  Colaborare cu biblioteci şcolare: împrumut de cărţi, schimb de liste bibliografice;   

 Participarea la cursurile de perfecţionare organizate de I.Ş.J. şi C.C.D. Cluj;  

 Utilizarea  celor zece calculatoare pentru documentare şi întocmirea proiectelor şi a 

referatelor;  

 Analiza înscrierii elevilor la biblioteca şcolii; Analiza implicării bibliotecii în procesul 

instructiv-educativ;  

 Distribuire cărţi de la Editura Dacia pentru premii la sfârşitul anului şcolar: clasele XII A şi 

XII D.  

DATE STATISTICE:    

 Nr. de volume la sfârşitul anului şcolar: 45335.  

 Nr. de volume intrate : 1026, preluate de la Liceul Tehnologic de Protecţia Mediului Cluj-

Napoca. 

 Nr. utilizatori activi: 468, din care nr. elevi:  408.  

 Frecvenţa: 7638, din  care 1318 la sala de lectură şi 3613 la calculatoare.  

 Nr. volume împrumutate: 4329, din care 324 la sala de lectură. 
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10. RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE 

Semestrul I, an şcolar 2014-2015 

Consilier şcolar prof. psih.  Muntean Denisa, Colegiul Tehnic A Saligny 

 

 

I. Activităţi desfăşurate:   
a. consiliere psihopedagogică individuală pentru: elevi (preşcolari, şcolari), părinţi, cadre 

didactice, problematica abordată la preşcolari: anxietatea de separare, antrenamentul sfincterian, 

implicarea părinţilor în recuperarea întârzierilor în dezvoltarea cognitivă a copiilor, conduita 

oportună a părinţilor faţă de copii în situaţii de divorţ, problematica abordată la elevi: consumul de 

droguri, absenteismul, relaţiile cu colegii, relaţiile cu familia, gestionarea situaţiilor de viaţă dificile 

(îmbolnăvire, boală psihică, tentative de suicid) 
b. activităţi de grup cu elevii: prezentarea psihologului, consiliere pentru orientare şcolară şi 

profesională, tehnici de învăţare eficientă, modalităţi de reacţie a elevilor în situaţia în care colegii 

lor consumă droguri 

c.   Număr evaluări pentru orientarea şcolară şi profesională cu platforma online CCP: 68 elevi 

din clasele a XI-a şi a XII-a 

d. Studii, sondaje: introducerea datelor despre inserţia profesională absolvenţilor Liceului 

Tehnologic de Protecţia Mediului şi Colegiului Tehnic A. Saligny la 12 luni de la absolvire,  

e. Activitatea de predare la clasă: la elevii claselor a X-a de la Colegiul Tehnic “A. Saligny” şi 

de la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică “O. Stroie” 

f. Participarea la workshopul “Contribuţia muncii lui Boszormeny Naghy prin abordarea 

contextuală la dezvoltarea psihoterapiei de familie şi de cuplu” 

g. Realizarea studiului de caz “Vreau mai mult” care a fost acceptat pentru prezentare în cadrul 

susţinerii examenului de finalizare a formării în psihoterapia de familie şi de cuplu, obţinerea 

statutului de psihoterapeut autonom de familie şi de cuplu în cadrul Asociaţiei Pro Familia, 

instituţie profesională formatoare atestată de Colegiul Psihologilor din România. 

h. Activităţi în colaborare: stabilirea de parteneriate cu Centrul Regional de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj Napoca şi cu Asociaţia Preventis (în curs de perfectare) 
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11. RAPORT ASUPRA IMPLICĂRII CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ŞCOLII 

Sem I, an şcolar 2014- 2015 

 

 

 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; 

          - în data de 25 octombrie au avut loc alegerile conducerii CE pe şcoala: 

 Preşedinte: Zagoni Paul 

 Vicepreşedinte: Righini Alessia  

 Secretar: Şimon Florina 

 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 ( cu ocazia Zilei drepturile omului- 10.12. 2014), pericolul utilizării petardelor în 

incinta şcolii, obiceiuri şi tradiţii de Craciun etc. 

 În octombrie, 2014, a avut loc o dezbatere pe tema consumului de droguri, O clipa de vis- o 

viata distrusa! ,unde a fost invitată d-na Diana Ghic, de la Poliţia de proximitate 

 Campionat de sah, în colaborare cu biblioteca şcolară  

 Amintirile unui scriitor- întâlnire cu scriitorul Ioan Vlas 

 Târg de Crăciun- decembrie, 2014 

 De asemenea, reprezentanții C. E. au luat parte la şedinţele săptămânale ale CJE 

 

Responsabil prof. Rusa Floare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 
 

12. RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA FORMARE CONTINUĂ 

 

An școlar 2014-2015  

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 2014-2015: 

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. 

Ca măsură, am împărțit fluturașe cu aceste cerințe, pe care cadrele didactice le-au completat.  

 

3. Date statistice: 

 

Nr.  

crt. 

Comisie 

metodică 

Program de formare/ 

activitate metodică 

Număr 

participanți 
Observații 

1.  
Limbă și 

comunicare 

 Program de 

formare neacreditat 

3 20 de ore 

 Activitate metodică 6 nivel județean 

2. Științe 

 Program de 

formare acreditat 

3 60 de ore, 15 

credite profesionale 

transferabile 

 Activitate de 

formare prin 

voluntariat 

1 20 de ore 

 Activitate metodică 10 nivel județean 

3. Socio-umane 

 Conferință 

internațională  

1 Specialitatea 

geografie 

 Activitate metodică 6 nivel județean 

Activitate metodică 

CJAPP 

1 lunar 

4. 

Sport-Arte 

 Program de 

formare neacreditat 

1 20 de ore 

 Activitate metodică 1 nivel județean 

5. 

Tehnică 

 Program de 

formare acreditat 

3 program acreditat, 

89 de ore, 25 de 

credite profesionale 

transferabile 

 Activitate metodică 25 lunar 
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4. Concluzii 

 
Activitățile propuse pentru semestrul I s-au derulat conform planificării. 

Înscrierea la programele de formare oferite de Casa Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2014-

2015 au fost efectuate de un număr relativ mic de colegi. Explicații pentru această situație se 

regăsesc în faptul că: 

- marea majoritate a cadrelor didactice depășesc cele 90 de credite profesionale 

transferabile 

- nu corespund grupului țintă al programului de formare la care ar fi dorit să se înscrie 

 
                                                                                   Responsabil formare continuă, 
                                                                                                       Prof. Meda Florian 
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III. MANAGEMENTUl CALITĂŢII 

 

1. FRECVENŢA ŞCOLARĂ 
 ABSENTE SEMESTRUL I 

An şcolar 2014 - 2015  responsabil: Kelemen Kinga 

 

În urma raportărilor lunare făcute de diriginţii claselor, pe parcursul primului semestru al 

anului şcolar 2014-2015 s-a înregistrat un total de 27.257  absenţe, din care motivate au fost 14.021 

şi nemotivate 13.236 pentru un total de 431 elevi.  

Dacă în septembrie pentru primele două săptămâni de şcoală s-a înregistrat un total de 495 

de absenţe, în decembrie pentru trei săptămâni de şcoală s-au înregistrat 4059 de absenţe în total.  

În lunile octombrie, noiembrie şi ianuarie numărul total de absenţe se ridică la o medie de 

aproape 7600 de absenţe ceea ce este foarte mult. Recordul de absenţe se observă în luna octombrie, 

acestea ajungând la un total de 8695.  

Printre cauzele cele mai frecvente ale absenteismului putem aminti: lipsa de supraveghere a 

elevilor din partea părinţilor deoarece mulţi sunt plecaţi în străinătate; elevi cu probleme în familie 

(neînţelegeri cu părinţii, familii dezorganizate, părinţi divorţaţi); lipsa interesului elevilor de a veni 

la şcoală; lipsa de implicare a părinţilor în a-i trimit; probleme financiare care uneori îi împiedică pe 

cei care fac naveta să vină la şcoală; neprezentarea unor elevi de la începutul anului şcolar, deşi au 

fost contactaţi în repetate rânduri. De asemenea printre cauze se pot număra şi problemele de 

sănătate avute de elevi. 

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). 

În urma sancţiunilor de exmatriculare faţă de 431 de elevi declaraţi de către diriginţi, la 

sfârşitul semestrului au rămas 421. 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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ABSENTEISMUL 

 

   

Luna Nivel motivate nemotivate Total absenţe Clasa cu cele 

mai multe 

nemotivate  

materia 

Septembrie Gimnaziu 16 elevi 9 6 15   

Liceu     422 elevi 161 210 371 XI A Desen de instalaţii 

Scoala profesională de 2 ani 13 30 43   

Scoala profesională de 3 ani 25 99 124 IX C Construcţii 

Octombrie Gimnaziu 16 elevi 197 124 321 VII A  Limba română 

Liceu 382 elevi 3540 3603 7143 IX A Limba română 

Scoala profesională de 2 ani 15 elevi 241 114 355 XI C Construcţii 

Scoala profesională de 3 ani 21 elevi 515 361 876 IX C Construcţii 

Noiembrie Gimnaziu 16 elevi 89 102 191 VII A Limba română 

Liceu 384 2234 2240 4474 IX A Limba română 

Scoala profesională de 2 ani 90 170 260 XI C Construcţii 

Scoala profesională de 3 ani 2103 420 2523 IX C Construcţii 

Decembrie Gimnaziu 16 elevi 80 90 170 VII A Limba română 

Liceu 384 2090 1910 4000 IX A Limba română 

Scoala profesională de 2 ani 70 160 230 XI C Construcţii 

Scoala profesională de 3 ani 150 380 530 IX C Construcţii 

Ianuarie  Gimnaziu 16 elevi 97 93 190 VII A Limba română 

Liceu 371 2880 2175 5055 IX A Limba română 

Scoala profesională de 2 ani 93 207 300 XI C Construcţii 

Scoala profesională de 3 ani 305 418 723 IX C Construcţii 

Totaluri:  14982 12912 27894   

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,  
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2.PROMOVAREA TRANSFERURI ŞI SANCŢIUNI APLICATE 

ELEVILOR 

 

 

 Total elevi ai şcolii 635  din care promovaţi pe primul semestru sunt 430 

 

 

 

promovaţi transferaţi Sancţiuni 

Plecaţi veniţi Mustrări 

scrise 

Preavize de 

exmatriculare 

Exmatri

culaţi 

Scăderea 

notei la 

purtare sub 7 

430 9 6 42 42 22 237 
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4.Raport privind rezultatele obtinute la examenul de simulare a probelor 

scrise ale examenului național de bacalaureat  2015  

 
I. Statistica 

 

Număr 

elevi clasa 

a XII-a 

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

total 

Promovabilit

ate (note 

peste 6) 

Număr elevi 

clasa a XI-a  

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

total 

Promov

abilitate 

(note 

peste 6)  

60 48 6.25% 37 16 0% 

 

II. Analiza rezultatelor simulării examenului de bacalaureat  în unităţile de învăţământ: 

 

1. Concluzii rezultate din analiza pe discipline 

Număr 

elevi clasa 

a XII-a 

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

Lb. romana 

total 

Promovabilit

ate (note 

peste 5) 

Număr elevi 

clasa a XI-a  

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

total 

Promov

abilitate 

(note 

peste 5)  

60 56 32.14% 37 23 16.21

% 

 

Număr 

elevi clasa 

a XII-a 

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

Matematica 

total 

Promovabilit

ate 

Număr elevi 

clasa a XI-a  

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

total 

Promov

abilitate  

60 55 9.09% 37 25 0% 

 

Număr 

elevi clasa 

a XII-a –

opt.biologi

e 

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

Biologie 

total 

Promovabilit

ate 

Număr elevi 

clasa a XII-a 

Opt. chimie  

Număr elevi 

participanţi 

la simulare- 

Chimie 

 total 

Promov

abilitate  

58 48 18.96% 2 2 50% 
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2. Concluzii rezultate din Analiza realizata in cadrul sedintelor cu parintii  

Subiectele de la chimie anorganică au avut un grad de dificultate mediu, a fost accesibil 

elevilor liceelor tehnologice. Notele obtinute de elevii prezenti  care au sustinut această 

probă nu sunt satisfăcătoare, dar capitolul de electrochimie nu este finalizat.  Multe 

greseli se datorează superficialitătii sau neatentiei.  Unele probleme au fost abordate 

gresit, deoarece nu au identificat corect datele problemei.  

      Pregatirile pentru bacalaureat au inceput in luna octombrie, conform programarii 

facute. Elevii clasei a XII-a C au avut o prezenta buna la orele de pregatire 

suplimentara, Exista posibilitatea cresterii procentului de promovare la disciplina 

chimie. 

b) Măsuri de ameliorare propuse la nivelul unităţii de învăţământ conform planului 

operaţional de remediere 

- pregatiri suplimentare conform orarului stabilit 

- rezolvarea unui numar cat mai mare de subiecte de bacalaureat din anii anteriori 

- simulare la chimie la inceputul lunii mai care va fi trecuta in catalog 

 

3. Concluzii rezultate din analiza pe școala 

Avantajele simulării 
 

 verificarea cunoştinţelor; 

 stabilirea nivelului de pregătire; 

 identificarea punctelor slabe care necesită remediere; 

 intensificarea pregătirii pentru examen; 

 conştientizarea dificultăţii examenului; 

 exersarea  itemilor specifici celor trei subiecte; 

 

Dezvantajele simulării: 

 

 orele nu s-au desfăşurat normal; 

 elevii ar putea bagateliza examenul de bacalaureat dacă aceste simulări ar fi frecvente şi 

fără consecinţe; 

 este o presiune prea mare asupra profesorilor care pregătesc elevi pentru bacalaureat. 

Aceasta afectează inclusiv ritmul de parcurgere a materiei şi calendarul recapitulărilor; 

 uneori, se observă lipsa de obiectivitate în corectarea şi notarea lucrărilor; 
 

 

 

4. Aspecte organizatorice / de desfăşurare, propuneri 

Simulările să fie organizate la nivelul fiecărei unităti de învătământ, la propunerea  

profesorului de specialitate, cu acordul conducerii. La chimie, se va desfasura o astfel 

de evaluare in luna mai. 
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           5. RAPORT FINANCIAR CONTABIL PRIVITOR LA UTILIZAREA                

                                      FONDURILOR 

  

 Incasari şi dotari 2014/2015 

 SEM.I. 

 

Incasări venituri proprii-………………………………….........................................48.765 lei 

Incasări sponsorizari-……………………………........................................................3.354 lei 

                  TOTAL…………………………………………………………………52.119 lei                                              

 

 

Dotari :-Din venituri proprii :- Sistem Video Camin Garii nr.4…………………... 4.739 lei         

                                             -Materiale intretinere (electrice,sanitare si alte materiale..1.922lei 

             Din Sponsorizari….. ……………………………………………………………. 0 lei 

                                                 

                

           BUGETUL LOCAL:  Aprobat-285.000 lei 

                  Reparatii Sala de Sport..…………………………………………………110.493 lei   

                  Suport Videoproiector-11buc……………………………………………....3.080 lei     

                  Dotare Atel.Lemn…………………………………………………………..4.311 lei 

                  Videoproiector, 9 buc……………………………………………………. 15.300 lei 

                 Ecran Proiectie  10 buc…………………………………………………….2.300 lei 

                 Imprimante- 11 buc………………………………………………………..5.276 lei 

                 Boxe   7………………………………………………………………………..532 lei 

                 Scanner   3 buc……………………………………………………………….900 lei 

                 Multifunctional 2 buc.……………………………………………………...1400 lei 

                 Aspirator 3uc…………………………………………………………………695 lei 

                 Ventilator birou 1 buc…………………………………………………………50 lei 

                 Dozator birou, surubelnite,cleste,chei fixe si reglabil polizor unghiular  

                 lampa lucru………………………………………………………………….1380 lei 

                 Scara aluminiu+Cleste ………………………………………………………220 lei 

                 Piatra+pietris+nisip…………………………………………………………3546 lei 

                 Pietruit alee…………………………………………………………………..3480 lei                
           
 

                              TOTAL…………………………………...……………………...152.963 lei         
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6.    PLAN DE MĂSURI PE SEMESTRUL AL II-LEA 
PLAN REMEDIAL 

Ţinte 
Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile 

Responsa

bil pentru 

îndeplinir

ea 

acţiunilor 

Prioritate

a acţiunii 

Termene şi 

obiective 

intermedia

re 

Monito-rizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte resurse 

necesare 

Creşterea 

procentul

ui de pro-

movabilit

ate la 

examenul 

de 

bacalaure

at pentru 

seria 

curentă 

de 

absolvenţ

i 

- 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 

 -participarea 

elevilor la 

programul de 

consultatii 

(lista de 

prezenta) 

- număr de 

ore alocate 

recapitulării 

materiei de 

bacalaureat 

- aplicarea de 

fişe de 

omogenizare 

a 

cunostintelor 

- creşterea 

procentului de 

promovabilita

te la 100% la 

chimie la 

nivel de 

şcoală  

 

 

Cadrele 

didactice, 

elevii si 

diriginţii 

Cadrele 

didactice 

 

 

Cadrele 

didactice, 

elevii 

Cadrele 

didactice, 

elevii 

Ridicată  Permanent 

 

Oct. 2014-

iunie 2015  

 

 

Permanent  

 

Permanent  

 

 

 

Aprilie-mai 

 

 

 

 

Director, 

responsabil 

arie curriculara 

 

 

 

-fişe de lucru 

-fise de 

omogenizare 

- subiecte 

BAC din anii 

anteriori  

-softuri edu-

caţionale 

Imprimanta  

Hartie Xerox 
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- 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


