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INTRODUCERE 

 

Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece prin aceasta 

societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea a 

învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi 

totul: să transmită tinerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze 

la o realitatea în continuă transformare şi să-i pregătească pentru un viitor imprevizibil. 

Considerată  un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, ea asigură forţa de muncă 

calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează  progresul, stimulează 

curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului, 

educaţia este unul dintre instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a 

modela viitorul. Soluţia tuturor problemelor grave şi cronice cu care se confruntă societatea 

contemporană este căutată în educaţie şi şcoală. Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor 

pentru integrarea în societate, pe deoparte, şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă 

parte, şcoala trebuie să-i ajute pe tineri să se cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi 

să le interiorizeze în identitatea lor, să-i ajute să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea 

pentru a se implica în dezvoltarea societăţii. 

Educaţia şi şcoala contemporană suportă presiuni tot mai mari din partea celorlalte subsisteme 

ale societăţii. Aceste presiuni vin dinspre toate sectoarele de activitate, cărora şcoala le 

livrează forţa de muncă, dar vin şi din partea elevilor şi a părinţilor ,ace ş t i a  aş t eap t ă  d e  l a  

ş co a l ă  ga r an ţ i a  su cce s u lu i  so c i a l ,  c e ea  c e  î n s eam n ă  co nco mi t en t  prosperitate 

materială, dezinvoltură în relaţiile sociale, contribuţia activă la construirea societăţii. Toate 

presiunile exercitate asupra sistemului educativ contribuie la modificarea rolului şcolii: 

dintr-o instituţie autonomă, relativ izolată, specializată exclusiv în transmiterea ştiinţei de 

carte, şcoala a devenit interfaţa în relaţia individ, societate, spaţiul social specific 

în care se manifestă disfuncţiile şi tensiunile societăţii şi, prin aceasta prevenţia şi terapia acestora. 

Școala este prima instituţie care îi confruntă pe elevi cu exigenţele integrării în societate şi toate 

cercetările demonstrează că modul în care se adaptează un copil la şcoală reprezintăprincipalul 

indicator predictiv cu privire la calitatea conduitei sale socioprofesionale ca adult.  

Toate marile teorii sociologice subliniază importanţa calităţii experienţelor şcolare în integrarea 

socială a indivizilor, ceea ce argumentează interpretarea: şcoala şi problele sociale reprezintă cele 

două feţe ale aceleiaşi monede.  

Din punctul de vedere al politicilor sociale, consecinţa acestei viziuni este 

una extrem de importantă: la ora actuală se preferă investirea resurselor în şcoală, în 

scopul creşterii calităţii actului educativ, decât în sistemele de control 

s o c i a l  s au  î n  s i s t em el e  d e  s us ţ i n e r e  so c i a l ă .   

Această strategie corespunde principiului intervenţiei timpurii, este mai bine să previi, decât să 

vindeci, şi principiului intervenţiei eficiente: investiţia în şcoală se finalizează în calitatea 

intelectuală,  morală,  profesională  şi socială a absolvenţilor. Absolvenţii care probează 

autonomie intelectuală şi morală, capacitate de adaptare la schimbări, solidaritate şi 

atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare sunt mai apţi să-şi rezolve singuri şi corect problemele 

existenţiale şi vor da dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu vor contribui la creşterea 

disfuncţionalităţilor sociale. Documentele de proiectare managerială au avut ca bază analiza 

nevoilor, care vizează pe de-o parte analiza mediului extern şi pe de altă parte a celui intern. Orice 

organizaţie ca să se dezvolte trebuie să ţină seama de contextul economic, demografic, de evoluţia 

pieţei muncii şi de cerinţele ce se impun pentru ocuparea unui loc de muncă. Toate acestea 

constituie variabile de care trebuie să se ţină seama in proiectarea obiectivelor. Scoala 

se adresează unor nevoi de calificare profesională, cerute pe actuala piaţă a muncii, care se referă la 

piaţa naţională dar şi la cea europeană. 

Activitatea în Colegiului Tehnic Târnăveni în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat, în 

conformitate cu obiectivele strategice și de referință din Planul managerial pentru anul școlar 2017-

2018: 

 

 



4 

 

 I.Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient  

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate oferite de şcoală. 

2. Creșterea calității actului educațional, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obţinerea unor 

rezultate foarte bune la examenele naţionale 

3. Reducerea absenteismului şcolar şi a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea 

siguranţei elevilor,  

4. Asigurarea unei evaluări standardizate pentru toţi elevii din şcoală în conformitate cu 

reglementările în vigoare  

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

  II. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin restructurarea reţelei şcolare 

1. Readaptarea oferetei  învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe piaţa muncii  

2. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a instrumentelor de monitorizare a inserţiei 

socio-profesionale a absolvenţilor  

  III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii şcolii, prin 

comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi mass-media 

1. Eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor, a agenţilor economici în viaţa 

şcolii, creşterea prestigiului şcolii în comunitate, atragerea partenerilor dornici să sprijine 

financiar şi logistic activitatea educativă 

2. Conceperea unor noi instrumente de evaluare a activităţilor educative şi de promovare a imaginii 

şcolii 

3. Colaborarea deschisă și  permanentă cu mass-media 

           Din aceste obiective decurg obiective specifice, strategii, activităţi şi indicatori de 

performanţă corespunzător domeniilor de referinţă cărora li se subsumează întreaga activitate din 

unitatea de învăţământ. 

 

I.Domeniul CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 
 I.1. Documente manageriale.  

         În anul școlar 2017-2018 toate documentele manageriale au fost concepute în conformitate 

cu politicile educaționale europene și naționale, cu obiectivele strategice din planul managerial al 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru anul școlar 2017-2018, cu consultarea tuturor 

partenerilor sociali.  

          Planul managerial, proiectul de curriculum, proiectul privind activitatea extrașcolară și toate 

celelalte documente de proiectare respectă profilul școlii și au fost întocmite pornind de la punctele 

slabe identificate în urma raportului de activitate din anul școlar trecut și a analizei de nevoi 

identificate de comisiile care au funcționat în școală, în corelare cu obiectivele din PAS și au fost 

aprobate în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. În stabilirea curricumului în 

dezvoltare locală s-a asigurat concordanță între diferitele module tehnologice și solicitările cadrelor 

didactice, au fost analizate în cadrul ariei curriculare Tehnologii și au fost propuse teme care să 

contribuie la dezvoltarea nivelului de pregătire profesională a elevilor.  

           Promovarea imaginii şcolii s-a realizat prin mediatizarea tuturor activităților și proiectelor 

desfășurate de școală, pe site-ul liceului, în presa locală, prin activitățile desfășurate în parteneriat 

cu alte instituții, prin editarea de materiale de promovare(pliante, broșuri), prin derularea de proiecte 

educaționale în parteneriat cu alte unități de învățământ, în special cu clase gimnaziale, în scopul 

orientării școlare a elevilor de clasa a VIII-a către școala noastră, prin organizarea unui Târg 

educațional pentru învățământul tehnologic liceal si  profesional  în unitatea noastră. 

Au fost încheiate convenţii/contracte cu agenţii economici de profil, în vederea desfășurării 

practicii elevilor, organizaţii nonguvernamentale, dar și parteneriate cu instituţii de învățământ 

superior, ONG-uri care au ca obiect de activitate educația . 

           Au fost actualizate Regulamentul Intern și Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Colegiului Tehnic Târnăveni, în conformitate cu ROFUIP, aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/2016, 

Codul de Etică, au fostelaborate instrumente de lucru şi  proceduri în vederea eficientizării activităţii 

la toate nivelele manageriale. Toate aceste documente au fost aduse la cunoștința angajaților și 

asumate prin semnătură.  
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            Au fost organizate catedrele, comisiile  metodice și  comisiile  pe domenii de activitate 

specifică, în școală funcționând  7 comisii cu caracter permanent şi 23 cu caracter ocazional. 

S-au stabilit responsabilităţi pentru  membrii C.A, care au fost desemnați de către Consiliul 

profesoral, tematica ședințelor Consiliului Profesoral și a Consiliului de Administrație. 

Documentele şcolare au fost încheiate corect şi la timp (completarea cataloagelor, 

planificările calendaristice anuale şi semestriale, proiectele unităţii de învăţare, planificările temelor 

de consiliere, orarul şcolii, raportul de analiză pe anul şcolar 2016-2017, planul managerial pentru 

anul şcolar 2017-2018, planurile de muncă ale comisiilor de lucru, situație apreciată și de inspecțiile 

tematice efectuate pe parcursul anului școlar de către reprezentanții ISJ Mureș. 

Referitor la frecventa elevilor: situaţiile lunare au fost discutate în C.P. şi în C.A., au fost 

anunţaţi părinţii elevilor, comunicarea cu familiile elevilor. Cred ca am avea o colaborare mult mai 

buna cu parintii daca am introduce  catalogul on-line. 

Una din preocupările constante ale conducerii școlii este asigurarea sistemului de protecție și 

securitate a elevilor și a personalului școlii, prin actualizarea procedurilor de acces în instituție, 

realizarea unor legitimații de acces personalizate cu fotografie  pentru toți elevii și angajații școlii, 

monitorizarea programului personalului de pază și a serviciului pe școală, precum și respectarea 

legislației în vigoare referitoare la comunicarea cu mass-media respectând principiul transparenței 

și asigurării accesului la informații de interes public. De asemenea, s-a asigurat transparenţa 

informaţiei referitoare la activitatea şcolii, la oferta educaţională a şcolii, prin actualizarea site-ului 

școlii, reorganizarea spațiilor de afișare a informațiilor pentru elevi și cadrele didactice, 

îmbunătățirea serviciilor de relații cu publicul. 

Orarul şcolii a fost întocmit în timp util, iniţial un orar provizoriu până la definitivarea încadrărilor 

profesorilor iar apoi, în cel mai scurt timp, orarul definitiv, astfel încât elevii şi profesorii, au 

beneficiat de orar din prima zi de şcoală. La întocmirea orarului s-a ţinut cont de buna desfăşurare 

a procesului instructiv-educativ, orarul şcolii  fiind corelat  cu orarul altor şcoli, unde îşi desfăşoară 

activitatea  o parte din profesorii şcolii noastre. 

             De asemenea, condica de prezenţă a cadrelor didactice şi tabelul de repartizare a claselor în 

sălile de curs şi laboratoare de specialitate au fost întocmite din prima zi de şcoală. 

           A existat  o bună colaborare între toţi membri comisiei de orar, fiecare cunoscându-şi 

obligaţiile care îi revin, pe care le tratează cu mare responsabilitate.  

          Modificările survenite în încadrarea membrilor unor catedre au fost operate din mers, fără a 

periclita buna desfăşurare a programului de învăţământ. 

Oferta educațională a unității de învățământ  este adaptată la nevoile comunităţii, are 

acoperire în resursele materiale şi umane și  răspunde nevoilor de educaţie ale elevilor, școala 

propunându-și pentru anul școlar 2017-2018trei clase a IX-a liceu zi, la specializările Tehnician 

ecolog și protecția mediului, Tehnician în administrație și Tehnician electromecanic și 4 clase de 

învățământ profesional  cu calificarea mecanică auto, croitorie, comerț și tinichigiu auto  în unităţi  

cu profil mecanic, la solicitarea agenților economici. Am răspuns nevoilor comunităţii locale, 

propunându-ne, în continuare o clasă de învăţământ seral  și una de postliceal pe care le-am realizat 

în proporţie de 100%. 

            Pentru promovarea ofertei a fost concepută o strategie de marketing, prin care echipe de  

cadre didactice ale școlii au ajuns în majoritatea școlilor gimnaziale din zonă cu materiale de 

promovare, pliante, slide-uri de prezentare a școlii. 

Planul de școlarizare pentru anul școlar următor a fost fundamentat în conformitate cu metodologia 

elaborată de MEN, cu consultarea tuturor partenerilor sociali, a fost dezbătut în Consiliul Profesoral, 

aprobat în Consiliul de Administrație și transmis Inspectoratului Școlar Județean. 

Proiectul de încadrare cu personal didactic, statul de funcții și celelalte documente privind 

evidența personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic au fost realizate corect, conform 

normativelor legale în vigoare, aprobate în Consiliul de Administrație  și transmise la termenele 

stabilite de departamentele de specialitate de la ISJ Mureș. 
Selectarea personalului s-a realizat în concordanță cu legislația în vigoare, pentru toate 

categoriile de personal. Pe parcursul anului, s-au organizat concurs la nivel de unitate pentru 

ocuparea unui post  de bibliotecar, în urma cărora s-au încheiat contracte de muncă, conform 

prevederilor legale în vigoare. De asemenea, a fost încetat și suspendat, la cerere, contractul de 
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muncă, urmare a pensionării a doi profesori. Fisele posturilor pentru toţi angajaţii au fost actualizate, 

semnate si aprobate in CA.A fost revizuită organigrama şi  sistemul de comunicare internă 

intrainstituţională şi externă, interinstituţională, prin stabilirea ariilor de responsabilitate, a 

fluxurilor decizionale şi de comunicare. 

  Evaluarea personalului nedidactic pentru activitatea din anul  2017 în vederea stabilirii 

calificativelor anuale s-a desfăşurat, conform calendarului aprobat lor din categoria personalului 

nedidactic au primit calificativul Foarte Bine, o parte primind calificativul de Bineși au primit în 

scris rezultatul evaluării, nefiind înregistrată nicio contestaţie. De asemenea, evaluarea personalului 

didactic și didactic-auxiliar s-a desfășurat în condițiile legii, iar rezultatele au fost aduse la 

cunoștința personalului, nefiind înregistrată nicio contestație. 

 

I.2.Resurse materiale și financiare 

  I.2.1. Baza materială. Anul școlar 2017-2018 a început în cele mai bune condiții pentru 

elevii și cadrele didactice ale școlii. Au fost igienizate și recondiționate spaţiile şcolare, în sensul 

eficientizării utilizării lor, diverse reparaţii, au fost achiziționate mijloace de învățământ necesare 

desfășurării unui învățământ la standarde de calitate. S-a finalizat amenajareacabinetului de Istorie 

și de L. Engleză. De asemenea, la sfârșitul semestrului I s-a realizat finalizarea  inventarului și 

propunerea de casare a obiectelor de inventar cu norma de casare depășită. 

Baza  materială utilizată a constat din: 

—25 săli de clasă,  

—un cabinet de L. Română, 

—un cabinet de L. Franceză,  

—un cabinet de Geografie,  

—două laboratoare de TIC,  

—două  laboratoare de chimie,  

—un laborator de fizică,  

—un laborator de biologie,  

—unatelier mecanic auto, 

—un atelier de lăcătuşerie,  

—un atelier electric,  

—un cabinet Protecția mediului,  

—un cabinet de Firme de exerciții, 

—un cabinet CEAC,  

—două cabinete medicale cu medic şi asistent medical, 

—ocapela, 

—o sală festivă,   

—o sală de sport,  

—o bibliotecă școlară cu un fond de carte de  peste 25.000 volume,700 cititori, 

—uncabinetul psihologului școlar.  

Toate acestea sunt dotate corespunzator asigurarii unor conditii foarte bune  de desfăşurare a 

activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

Baza logistică conține  pe lângă cele  2 cabinete de informatică (cu câte  25  calculatoare fiecare), 

dotarea cu calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor didactice și a spațiilor administrative din 

şcoală: direcţiune, secretariat, contabilitate, bibliotecă, CEAC, administrator, toate calculatoarele 

fiind conectate la reţeaua de internet 

             

I.2.2.Burse și programe de finanțare oferite elevilor.  

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 membrii comisiei au efectuat toate demersurile 

necesare informării elevilor în ceea ce priveşte condiţiile de obţinere a acestor burse şi a perioadelor 

de depunere a dosarelor în vederea obţinerii burselor sociale, de merit şi de studii. 
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Programul Bani de liceu 
La începutul anului şcolar 2017-2018 membrii comisiei au primit si aprobat dosare care au 

întrunit condiţiile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de Protecţie 

socială „ Bani de liceu”, bursece s-au menţinut pe tot parcursul anului scolar. 

Dinamica beneficiarilor pe parcursul primului semestru: 

Septembrie 2017 - 14  beneficiari- în cuantum de  1680  lei 

Octombrie 2017 - 14  beneficiari- în cuantum de  2520  lei 

Noiembrie  2017 - 13 beneficiari - în cuantum de 2340 lei 

Decembrie 2017  - 13 beneficiari - în cuantum de 1664 lei 

 Ianuarie 2018  - 13 beneficiari- în cuantum  de 1209 lei 

Februarie 2018 -13 beneficiari - în cuantum de 1775  lei 

  Martie 2018  -12 beneficiari - în cuantum de  2160 lei 

  Aprilie 2018  -12 beneficiari - în cuantum de 1440 lei 

  Mai 2018  -12 beneficiari - în cuantum de 2160 lei 

 Iunie 2018 -11 beneficiari - în cuantum de 1914 lei 

 

Bursa profesională - sprijinul financiar acordat tuturor elevilor care frecventează învăţământul 

profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei cu îndeplinirea condiţiilor de  prezenţă 

la cursuri. 

 În semestrul I din anul şcolar 2017-2018, unitatea şcolară a acordat acest tip de bursă,  unui 

număr de elevi, numărul acestora modificându-se conform legislaţiei (monitorizarea absenţelor) 

după cum urmează: 

Dinamica beneficiarilor pe parcursul primului semestru: 

Septembrie 2017 -169 beneficiari- în cuantum de  22646  lei 

Octombrie 2017 -146 beneficiari- în cuantum de  29200  lei 

Noiembrie  2017 -135 beneficiari - în cuantum de  27000 lei 

Decembrie  2017  -135 beneficiari - în cuantum de 19170 lei 

 Ianuarie 2018  - 134 beneficiari- în cuantum  de 13802 lei 

Februarie 2018 -133 beneficiari - în cuantum de 19950  lei 

  Martie 2018  -127 beneficiari - în cuantum de 25400 lei 

  Aprilie 2018  -122 beneficiari - în cuantum de 16226 lei 

  Mai 2018  -111 beneficiari - în cuantum de 22200 lei 

  Iunie 2018  -106 beneficiari - în cuantum de 21200 lei 

  Iulie 2018  -100 beneficiari - în cuantum de 12765 lei  

 

Burse şcolare de merit şi studiu 
În  anul şcolar 2017-2018 unitatea a acordat burse şcolare după cum urmează: 

            -    56 burse de merit - în cuantum de  13758   lei. 

            -    45 burse de studiu - în cuantum de 9142 lei. 

Total 101 burse - 22900 lei    

 

Burse sociale 
În semestrul II, unitatea a acordat burse sociale după cum urmează: 

            -    2 burse de boala  1184lei 

            -   2 burse pentru elevi proveniţi din medii defavorizate  316 lei 

Total  4 burse în cuantumde 1500 lei 

 

Elevi cu CES 

În semestrul II, unitatea a acordat ajutoare sociale unui numar de 3 elevi. 

           I.2.3.Sursele de finanţareale unitatii sunt compuse din: alocații bugetare provenite din 

costul standard pe elev; finantare suplimentara de la Primaria Tarnaveni, venituri proprii. 

Fondurile alocate din  Bugetul local în anul școlar Colegiului Tehnic Târnăveni sunt de 1678464 

lei din care  la: 
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 titlul 10 Cheltuieli de personal 1341960 lei din care sentinţe judecătoreşti în cuantum 

de 355132 lei  

 titlul 20 Bunuri si servicii 298574 lei  

 titlul 57 Transport elevi(decontare transport local) +ajutor elevi CES=16530 lei   

 titlul 59 Burse elevi 21400 lei,  

Fondurile alocate din  Bugetul stat în anul școlar pentru Colegiului Tehnic Târnăveni sunt de 

2883948 lei din care  la: 

 titlul 10 Cheltuieli de personal 2577389 lei (din care 94250 lei vouchere de vacanță). 

 titlul 20 Deplasări examene naționale 1788 lei .  

 titlul 57 Transport elevi naveta  51867 lei 

 titlul 59 Burse elevi 248401 lei, fond handicap 4503 lei   

            Din bugetul alocat pe parcursul anului financiar  au fost efectuate plăţi in valoare de 4562412 

lei din care: 

 Cheltuieli de personal 3919349 lei 

 Bunuri si servicii învăţămant 300362  lei, distribuite astfel:  

              -achitat srvicii utilitati (gaz, curent, apa, salubritate) 174861 lei  

              -achitat servicii transport navetă  profesori  3500 lei  

              -achitat materiale cu  caracter functional 18366 lei 

              -achitat servicii de intretinere  -  lei  

              - reparatii curente 7932 lei 

              -dotari obiecte inventar 5255  lei 

 -alte cheltuieli(telefon, materiale curatenie, piese de schimb, furnituri birou,  servicii 

medicina muncii, CSS,  etc.) 108814 lei 

 Achitat transport elevi 68397 lei 

  Achitat burse elevi buget local (merit, studiu, ajutor social) 269801 lei 

Veniturile proprii ale unitaţii realizate au fost de  4550 lei, din componenţa lor făcând  parte 

venituri din închirieri 1550 lei,  sponsorizări 3000 lei. Din aceste sume s-au efectuat plăţi în total de 

4550 lei  dupa cum urmează :  

 pentru cheltuieli de personal   0 lei 

 pentru bunuri şi servicii  4550 lei 

 

I.3. În ceea ce privește managementul resurselor umane, s-a realizat planul de încadrare cu 

personal didactic calificat, repartizarea catedrelor/orelor vacante s-a atribuit cadrelor didactice 

calificate din școală. 
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Situaţia  încadrării cu personal didactic şi nedidactic  pe anul şcolar 2015 – 

2016 

Personal didactic  :  51+15               Total PJ 

   Persoane 

TOTAL PERSONAL DIDACTIC :   55 + 9 PO 

 

 

Total  

unitate 
Titulari :  41 Suplinitori :  10 P.O.: 

  15 

  Profesori  Ingineri  Instit si 

ms.inst. 

Total 

titulari 

Profesori  Ingineri  Total 

Supl. 

Total  

Gr. I 24+7 12 8 3 23 1  1 7 

Gr.II 16+3 8 6  14 1 1 2 3 

Def.  9+5 4   4 3 2 5 5 

Deb.  2      2 2  

Total  51+15 24 14 3 41 5 5 10 15 

9 pers la PO 

Personal didactic auxiliar:                       8  persoane 

Funcţia  Colegiu Tehnic Lic.”C-tin Brancusi” Total unitate  
Secretar şef               1  1 
Secretar                                                         1 1 
Administrator financiar 

(contabil) 
1  1 

Administrator financiar 

(administrator) 
1  1 

Laborant chimie  1  1 
Bibliotecar 1  1 
Analist programator 1  1 

Total posturi  6 1 7 

Personal  nedidactic:                                                                      19  persoane 

Funcţia  Colegiu Tehnic Lic.”C-tin Brancusi” Total unitate  
Portari 3 3 6 
 Îngrijitori                                           6(1 post CSS) 2 8 
Muncitori 3  3 
Total nedidactic 12 5 17 

Posturi: 

 - didactice:              55,302    din care : 1,22 CSS 

          - did. auxiliare:     7 

 - nedidactice:          17 

          - TOTAL:             79,302     posturi 
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Situaţia  încadrării cu personal didactic şi nedidactic pe anul şcolar 2016 – 

2017 

Personal didactic  : 50+5        Total PJ 

Persoane 

TOTAL PERSONAL DIDACTIC :   49+6PO 

 

 

Total  

unitate 
Titulari :   Suplinitori :   P.O.: 

 

  Profesori  Ingineri  Instit si 

ms.inst. 

Total 

titulari  

Profesori  Ingineri  Total 

Supl. 

Total  

Gr. I 23+2 12 8 3 23    3 

Gr.II 17 9 5  14 1 2 3  

Def.  10+2 4   4 4 2 6 2 

Deb.           

Total  50+5 25 13 3 41 5 4 9 5 

5 pers la PO 

Personal didactic auxiliar:                       8  persoane 

Funcţia  Colegiu Tehnic Lic.”C-tin Brancusi” Total unitate  
Secretar şef               1  1 

Secretar                                                        0 1 1 

Administrator 

financiar (contabil) 

1  1 

Administrator 

financiar 

(administrator) 

1  1 

Laborant chimie  1  1 

Bibliotecar 1 vacant  1 vacant 

Analist programator 1  1 

Total posturi  6 1 7 

 

Personal  nedidactic:                                     17  persoane 

Funcţia  Colegiu Tehnic Lic.”C-tin Brancusi” Total unitate  
Portari 3 3 6 
 Îngrijitori                                           6(1 post CSS) 2 8 
Muncitori 3  3 
Total nedidactic 12 5 17 

Posturi: 

 - didactice:             53.20     

          - did. auxiliare: 7 

 - nedidactice:        17 

- TOTAL:77.20 posturi 
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Situaţia  încadrării cu personal didactic şi nedidactic pe anul şcolar  

2017 – 2018 

Personal didactic  : 50+5        Total PJ 

   Persoane 

TOTAL PERSONAL DIDACTIC :   49+6PO 

 

 

Total  

unitate 
Titulari :   Suplinitori :   P.O.: 

 

  Profesori  Ingineri  Instit si 

ms.inst. 

Total 

titulari  

Profesori  Ingineri  Total 

Supl. 

Total  

Gr. I 25+3 14 9 2 25    3 

Gr.II 15 7 5  12 1 2 3  

Def.  9 3  1 4 2 3 5  

Deb.           

Total  52 24 14 3 41 3 5 8 3 

5 pers la PO 

Personal didactic auxiliar:                       8  persoane 

Funcţia  Colegiu Tehnic Lic.”C-tin 

Brancusi” 

Total unitate  

Secretar şef               1  1 
Secretar                                                        0 1 1 
Administrator 

financiar (contabil) 
1  1 

Administrator 

financiar 

(administrator) 

1  1 

Laborant chimie  1  1 
Bibliotecar 1  1 
Analist programator 1  1 

Total posturi  6 1 7 

Personal  nedidactic:                                                                         17  persoane 

Funcţia  Colegiu Tehnic Lic.”C-tin Brancusi” Total unitate  
Portari 3 3 6 
 Îngrijitori                                           5(1 post CSS)+1 vac. 

rez 
2 8 

Muncitori 3  3 
Total nedidactic 12 5 17 

Posturi: 

 - didactice:           49,9357     

          - did. auxiliare:  7 

 - nedidactice:       17 

          - TOTAL:           73,9357 posturi 
Se constată o uşoară scădere  a numărului de cadre didactice titulare și în același timp o 

uşoară creştere a numărului de suplinitori în perioada analizată față de anul trecut şi a  existat două 

pensionări la sfârşitul anului şcolar trecut. 
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1.3.1. Personal didactic – Distribuția personalului didactic în funcție de grade didactice și 

calificări an şcolar 2017-2018 

Nr.cadre 

didactice 
Necalificate Debutanți Definitivat Grad II Grad I Doctorat 

Procentual - 1 8 15 27 1 
 

 

 
 

 

1.3.2. Personal didactic-auxiliar – 7  posturi. Distribuția personalului didactic -auxiliar în 

funcție de calificări 

Functia Număr persoane 

Administrator financiar-S (contabil-șef) 1 

Administrator patrimoniu-M 1 

Bibliotecar-S 1 

Informatician-S 1 

Secretar-M 1 

Secretar șef-M 1 

Laborant -M 1 

 

1.3.3. Personal nedidactic – 17 posturi. Distribuția personalului nedidactic în funcție de 

calificări 

Functia Număr persoane 

Îngrijitoare  7  posturi 

1 vacant 

Muncitor de întreţinere 3 posturi 

Portari 6 posturi 

 

         1.3.4.  Mobilitate personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Pe parcursul anului şcolar 2017 – 2018  s-au acordat un concediu de ingrijire copil (Viziteu 

Cristina) şi concedii medicale unui număr de 16 angajaţi, după cum urmează:  

1.Ciuca Gyongyi-5 zile     9. Notar Maria -9 zile 

2. Dan Eugenia – 5 zile     10. Oanta Mirela  -14 zile 

3. Florea Ioana Monica  - 4 zile    11. Popa Tiberiu – 3 zile 

4. Lisenche Ioan  12 zile     12.Szasz Joszef- 7 zile  

5. Magyaros Kinga  -2 zile     13.Varga Erika – 5 zile 

6. Marcos Vita-21 zile     14. Vigh Marius – 8 zile 
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7. Modrea Cristian Romea-11 zile    15. Vulea Vasile – 13 zile 

8. Medrea Emese -8 zile     16. Muresan Gheorghe – 12 zile 

1.3.5.Raport număr elevi/număr posturi didactice, pe fiecare nivel de învățământ  

Forma de învăţământ Număr posturi Număr elevi Raport 

Liceu  36,5826 335 9,15 

Învățământ posliceal 5,722 44 7,68 

Profesională zi 30,493 208 6,82 

TOTAL 72,7976 587 8,0634 
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I.3.6. Profesionalizarea meseriei de cadru didactic prin activităţi de formare continuă 

           O preocupare a echipei manageriale a fost  susţinerea şi monitorizarea  activității  de formare 

continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi   nedidactic în dezvoltarea 

profesională şi personală. 

 

 Perfecționarea prin cursuri de formare 

Nume și prenume cadru 

didactic 

Programul de formare urmat /Grade didactice 

Podar Mihaela Grad didactic I 

Rînceanu Mirela Adela Masterat Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – susţinere disertaţie 

Podar Mihaela Cursul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul 

evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățamăntul 

preuniversitar” 

Mihăilescu Luminița Programul de formare continuă  „Competențe – cheie prin 

activitățile nonformale și extracurriculare” 

Mihăilescu Luminița Programul de formare continuă „Valorizarea instituției de 

învățământ prin optimizarea și eficientizarea          comunicării și 

relaționării ” 

Csiszar Eugenia Curs de formare Prevenirea consumului de droguri la adolescent 

prin interventii active in scoala 

Szekely-Karoly Kinga 

Mihǎilescu Alin 

Conferința internațională organizată de CJRAE Mureș - 

”Generația digitală - de la integrare la dependență în relația cu 

tehnologia informației”. 

Szekely-Karoly Kinga Studiul ”Rolul Internetului în viața adolescenților” - studiu 

județean realizat de către CJRAE Mureș în colaborare cu UBB 

Cluj Napoca 

Szekely-Karoly Kinga Elaborarea proiectului de finanțare prin As. Psyserenitas - 

obținerea de fonduri pentru perfecționarea cadrelor didactice din 

cadrul CJRAE 

Mihǎilescu Luminiţa 

Florea Monica 

Cursul internațional ”Competence, Management, 

Multiculturalism, in a modern European Educational System” , 

Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Bogdan Mirela,  Mathe Maria, 

Csiszar Eugenia, 

Feşteu Angela 

Concurs Național de Referate și Comunicări Știintifice ,,Ștefan 

Procopiu’’ cu participare internațională 

Bogdan Mirela, Mathe Maria ConcursulNațional„CINE ÎNVAȚĂ, ȘTIE!” 

Bogdan Mirela, Mathe Maria ConcursulNațional„MODALITĂȚI ȘI MIJLOACE DE 

INCLUDERE A PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN CADRUL 

DIFERITELOR ARII CURRICULARE” 

Podar Mihaela Concurs National de Geografie ‘’Terra” 

Indreica Monica, Horja Oana, 

Varga Erika 

Concurs judetean “Comertul prin magazinele de cartier” 

Csiszar Eugenia Sesiune de formare pentru administrator testare PISA 

Bogdan Mirela,  Mathe Maria Coautor Auxiliarul didactic abordări inovative în educație 

Feşteu Angela – “Liceenii” 

Constantin Mădălina – 

“Theiosis” 

Anuarul 2017-2018 – Pǎcurar 

Viorel, Constantin Madalina, 

Corpade Lucian 

Coordonare reviste şcolare 
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Mihǎilescu Luminiţa,  Oanţǎ 

Mirela, Florea Monica,  

Szekely Kinga 

Conferința internațională ”The Digital Generation. From 

Integration to Addiction in Relation with Information 

Technology” 

Mihǎilescu Luminiţa 

 

Simpozionul ”Be creative, have fun, feel free” 

 
1 Rinceanu Mirela Adela 

Voda Liviu 

Spectacol omagial organizat cu ocazia aniversării poetului Nichita 

Stănescu 

2 Constantin Mădălina 

Bogdan Mirela 

Molnar Mihaela 

Manifestarea cultural-artistica “Vestitorii Bucuriei Invierii”, 

organizata de ISJ Mures in colaborare cu Protopopiatul Ortodox 

Tarnaveni 

3 Molnar Mihaela  “Fetons ensemble la Francophonie” 

4 Mihailescu Luminita „Valentine’s Day’’ 

5 Mihailescu Alin Manifestarea cultural-artistica “Ziua Principatelor” 

6 Bogdan Mirela,  Mathe 

Maria 

Parteneriat educațional cu Liceul Tehnologic Special pentru copii 

cu Deficiențe Auditive din Buzău; cu Liceul Tehnologic Mâneciu; 

cu Colegiul  Tehnic Grigore Cartianu, Piatra –Neamț 

7 Mihǎilescu Alin 

Mihǎilescu Luminiţa 

Proiectul educational istorie 

8 Chiş Elena 

Podar Mihaela 

Ziua mondială  a mediului 

9 Chiş Elena 

Podar Mihaela 

Ziua internațională  a apei 

10 Chiş Elena,  Podar 

Mihaela,  Mihăilescu 

Luminița,Oanţǎ Mirela,  

Florea Monica 

Proiect interdisciplinar``Natura nu face nimic fara motiv„-Nature 

does nothing without a purpose” 

11 Constantin Mădălina 

Mihăilescu Alin 

Mihǎilescu Luminiţa 

Întâlnirea Municipală a Tinerilor 

12 Constantin Mădălina 

 

Întâlnirile grupului de iniţiativă pentru tineret la nivelul 

Protopopiatului Târnǎveni si eparhiei Alba-Iulia 

13 Mihǎilescu Luminiţa 

Constantin Mǎdǎlina 

Molnar Mihaela, Florea 

Monica, Chirilǎ Cosmina 

Program artistic realizat cu ocazia Valentine's Day/ Dragobete 

14 Constantin Mǎdǎlina 

Mihǎilescu Alin 

Manifestarea „Rugǎciune pentru viaţǎ” 

15 Mathe Maria Proiectul  de mediu la nivel județean Creativitatea prin Reciclare 

16 Mathe Maria Proiectul ,,NATURA NU FACE NIMIC FĂRĂ MOTIV’’ 

17 Csiszar Eugenia 

Vulea Adela 

Parteneriat Junior Achievement-Alimentatia sanatoasa 

18 Csiszar Eugenia Proiect international JA In a Day 

19 Csiszar Eugenia  

Feşteu Angela 

Consiliere AJOFM 

 

20 Feşteu Angela Parteneriat Junior Achievement - programul succesul profesional 

21 Csiszar Eugenia  

Feşteu Angela 

Concurs national Stiinte si tehnologii 

 

22 Csiszar Eugenia,Feşteu 

Angela,  Vulea Adela 

Concurs national „Alege! este dreptul tau” 

23 Vulea Adela Ziua internaţională a drepturilor  consumatorilor 

24 Rinceanu Mirela Adela 

Constantin Madalina 

Activităţile organizate de Biblioteca publică din Târnăveni 
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Molnar Mihaela 

25 Păcurar Viorel, Chiș 

Elena, Feșteu Angela, 

Mureșan Gabriela, Mathe 

Maria, Mihăilescu Alin,  

Mihăilescu Luminița 

Campania Națională "Informare acasă! Siguranță în lume" 

26 Mihǎilescu Alin 

Bogdan Mirela 

Expoziția "Încoronarea suveranilor României Mari" de la Casa de 

Cultură din Tarnaveni 

27 Mihǎilescu Alin 

Mihǎilescu Luminiţa 

Şcoala Internațională de Vară "Dăscalimea Română" pentru 

cadrele didactice din țară și de peste hotare, ediția a VI-a, Olimp 

28 Mihǎilescu Alin Concursul regional "Galeria valorilor naționale 

29 Bǎrbat Maria Concurs de chimie “Petru Poni” (etapa judeţeanǎ si etapa 

naţionalǎ) 

30 Bogdan Mirela, Mathe 

Maria, Mihăilescu 

Luminița, Chiș Elena, 

Podar Mihaela,  Corpade 

Lucian 

Proiect Național de Mediu 

 

 

 

Metodist ISJ Formator Formator de formatori 

Chiş Elena Corpade Lucian Corpade Lucian 

Corpade Lucian Feşteu Mariana Angela Podar Mihaela 

Medrea Olimpiu Notar Rodica Constantin Mǎdǎlina 

 Podar Mihaela  

 

Perfecţionare prin grade didactice 

În anul şcolar 2017-2018, la noi în şcoală au fost efectuate un număr de  8inspecţii pentru 

obtinerea gradelor  didactice după cum urmează: 

Nr. 

crt 

Data 

inspectiei 

Numele si prenumele 

profesoruluiinspectat 

Specialitatea Felul inspectiei 

1.  13.12.2017 Popa Tiberiu Ing. mecanic Inspecţie speciala pt. 

definitivat 

2.  30.05.2018 Popa Tiberiu Ing. mecanic Inspectie speciala pt. 

definitivat 

3.  27.03.2018 Podar Mihaela Geografie Inspectie specială pt. gr. did. I 

4.  18.04.2018 Vulea Adela Finante banci Inspecţie curentă 1 pt, gr.did. I 

5 08.05.2018 Indreica Monica Rel.economice 

internationale 

Insp.curentă 2 pt. gra. did. I 

6 11.12.2017 Varga Erika Economie Inspecţie speciala pt. 

definitivat 

7 14.05. 2018 Varga Erika Economie Inspecţie speciala pt. 

definitivat 
8 9.05.2018 Popa Calin Instr.pr.comert Inspecţie curentă 1 pt, gr.did. I 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
PROPUNERI DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

-Documentarea privind legislaţia în 

vigoare referitoare la perfecţionarea şi 

formarea continuă a cadrelor didactice 

-Diseminarea informaţiilor privind 

formarea continuă prin  afisarea 

materialelor informative, formularelor 

de înscriere la programe de formare 

-Utilizarea insufientă a 

resurselor  didactice 

-Impactul cursurilor de 

formare în activitatea de 

învățare nu este resimțit 

decât în mică măsură 

-Diseminarea bunelor practici 

la nivelul ariilor curriculare 

-Realizarea mai multor 

activităţi metodice la nivelul 

unităţii şcolare 

- Realizarea la nivel de 

disciplină a unor descriptori de 
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continuă şi perfectionare si a altor 

documente specifice acestei activităţi, la 

panoul de formare continuă 

-Colaborarea permanentă cu CCD și ISJ 

în vederea identificării oportunităţilor de 

dezvoltare personală şi  profesională a 

cadrelor didactice, prin participarea la 

activități de perfecţionare/formare 

continuă 

-Număr redus de cadre 

didactice implicate în 

activităţi de formare 

profesională 

performanţă pentru toate 

clasele 

-Utilizarea strategiilor 

didactice moderne şi 

diferenţiate care să aibă în 

vedere creşterea calităţii în 

procesul instructiv-educativ 

 

II.Domeniul EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 II.1. Reţeaua şcolară- Structura claselor în anul şcolar 2017-2018: 

        Constituirea claselor în anul școlar 2017-2018 s-a făcut cu respectarea numărului de elevi pe 

clasă la toate formele şi nivelurile de învăţământ și în urma promovării examenelor de diferență 

pentru elevii transferați la începutul anului școlar. 

        Efectivele pe forme de învățământ și specializări sunt următoarele: 

  II.2.Rezultatele învățării 

          II.2.1.Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar 

           Evaluarea elevilor s-a realizat prin utilizarea instrumentelor de evaluare, în conformitate cu 

nevoile individuale învățare, cu standardele specifice pentru toate disciplinele și la toate clasele, 

pornind de la administrarea testelor iniţiale la toate clasele, analiza rezultatelor și realizarea planului 

de  urmărire a progresului elevilor, pe termen scurt, mediu si lung și  luarea în consecinţă, a 

măsurilor de reglare. 

În scoala noastra invaţă un număr de 3 elevi cu CES.  

Distribuţia mediilor elevilor la sfarşitul anului scolar pe cicluri de învăţământ 

 5-6,99 7-8,99 9-10 Situaţia neincheiată Total 

Înv Liceal 72 136 12 10 230 

Înv Profesional 44 60 0 14 118 

 

Forma de învǎţǎmânt Specializări/Calificǎri Nr. clase Nr. de elevi 

Liceu zi-ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

Profil servicii 

Profil RNPM 

 

Tehnician CAD 

Tehnician electric 

Tehnician în admin. Publică 

Tehnician Ecologie și Protecția 

mediului 

2 

1 

4 

4 

51 

16 

91 

83 

 

Liceu seral- ruta directă 

Filiera tehnologică 

Profil tehnic 

 

Tehnician în transporturi 

Comerț 

 

1 

2 

 

28 

36 

 

Şcoala Profesională – ZI  
Domeniul: Comerț 

                   Mecanic 

Comerț 

Mecanic Auto 

Croitorie 

Tinichigiu auto 

Instalator  

1/2 

1 

1/2 

1/2 

1/2 

62 

70 

63 
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Învățământ posliceal 

Filiera tehnologică 

 

Tehnician în transporturi interne 

și internaționale 

Tennician Ecolog și protecția 

mediului 

1 

1 

16 

18 

Total unitate şcolarǎ 19 547 
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Au fost declaraţi repetenţi un număr de 18 de elevi, din care 9 elevi din învăţământul liceal-

zi, 1 din învăţământul liceal-seral, 6 de elevi din învățământul profesional si  2 din înv. postliceal: 

Nr. Numele şi prenumele Clasa 

1.  Țompi Iosif Dorin IX C 

2.  Matei Vasile Gabriel IX C 

3.  Țompi Adrian Daniel IX C 

4.  Farkas Berta XI A 

5.  Gal Sebastian XI C 

6.  Popa Fabian XI C 

7.  Bolgar Denisa XII A 

8.  Văidean Paula XII A 

9.  Mihai Debora XII C 

10.  Prodan Tiberiu Ștefan IX D 

11.  Gabor Krisztian IX D 

12.  Biro Alexandru X D 

13.  Vidam Raul X D 

14.  Dărăban Lacrima X D 

15.  Kalusi Lajos XI D 

16.  Latu Ioan An I pl 

17.  Szakacs Pavel An I pl 

18.  Ciucan George XI seral 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Medii Sub 6 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

 31 11 4 1 - 16 

 
Limba şi Literatura Română 

Graficul 

notelor 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-10 

 

Nr. elevi 6 8 2 5 18 6 7 2 - 

 
Matematică 

Graficul 

notelor 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-10 

 

Nr. elevi 11 9 6 4 17 5 2 1 - 

 
Biologie 

Graficul 

notelor 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-10 

 

Nr. elevi - 6 6 2 7 3 1 2 - 

 
Geografie 

Graficul 

notelor 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-10 

 

Nr. elevi - - 1 - 1 7 4 3 2 

 
Chimie 

Graficul 

notelor 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-10 

 

Nr. elevi - - 4 - - - - - - 
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ANALIZA  SWOT  APLICATĂ PENTRU ANALIZA REZULTATELOR 

EXAMENULUI DE  BACALAUREAT  2018 ÎN  SCOPUL  OPTIMIZĂRII 

CALITĂŢII PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII-EVALUĂRII 
INFORMAŢII  PRIVIND  CONTEXTUL 

 

S- PUNCTE  TARI W- PUNCTE SLABE 

 Cadre didactice calificate la Limba şi literatura 

română, Matematică, Biologie și Geografie, 

materi din care s-a susţinut probă de bacalaureat 

 Realizarea unui program de pregătire 

suplimentară la toate materiile de Bacalaureat 

 Bună informare a elevilor referitor la calendarul 

şi metodologia de bacalaureat 

 Permanent contact al echipei manageriale şi a 

cadrelor did. cu părinţii şi elevii dincl a XII-a 

 S-au organizat activităţi de pregătire 

suplimentară a elevilor la Limba şi literatura 

română pentru examenul de Bacalaureat 

 S-au rezolvat şi discutat, la clasă, modelele de 

subiecte de Bacalaureat 

 Toate testele şi variantele de examen efectuate 

împreună cu profesorii în cadrul orelor de curs 

şi a orelor suplimentare de pregătire le-au 

facilitat elevilor pregătirea consecventă  şi i-au 

familiarizat cu acest model de examen 

 

 Materia multă, programa şcolară prea 

încărcată la toate materiile de Bacalaureat 

 Nu s-a reuşit motivarea elevilor de nivel 

mediu să progreseze suficient căci notele 

între 7 şi 8 sunt în procent prea mic. 

 Peste 75% dintre elevi au obţinut note sub 5, 

ceea ce dovedeşte că prea mulţi se complac 

într-o stare de mediocritate, refuzând să 

depună mai mult efort pentru pregătire, 

decât este neapărat necesar 

 La câţiva dintre elevi învăţarea se rezumă la 

ceea ce studiază cu profesorul la ore 

interesul lor fiind scăzut faţă de acest 

examen şi faţă de continuarea studiilor 

 Posibilităţi materiale reduse (la nivel 

familial). 

 Stresul 

 Nu toţi candidaţii înscrişi la examenul de 

bacalaureat din 2018 au promovat 

O- OPORTUNITĂŢI  EXTERNE- T- AMENINŢĂRI EXTERNE   

 Să se prezinte din timp modelele de subiecte 

posibile, pentru ca profesorii să poată începe o 

pregătire adecvată cât mai repede 

 Sprijinul familiei, al autorităţilor locale 

 Adaptarea scolii la cerintele societatii. 

 Receptivitatea/disponibilitatea părinţilor de 

implicare în activitatea scolii 

 Interesul mărit al marii majorităţi a elevlor din 

clasele terminale pentru promovarea 

examenului de bacalaureat şi continuarea 

studiilor. 

 Numar redus de cadre didactice suplinitoare. 

 Cunoasterea de la inceputul ciclului liceal a 

materiilor la care se susţine examenul de 

bacalaureat 

 Stresul acumulat progresiv, probleme 

familiare;       Anturajul;  

 Absenţa motivaţiei şi a voinţei pentru 

anumite conţinuturi mai puţin practice                                                                       

 Lipsa perspectivei în ceea ce priveşte paleta 

de opţiuni profesionale;  

 Televizorul, internetul, muzica;                                                                                               

 Scăderea interesului pentru învăţare;  

 Colaborarea deficitară şcoală – familie  

 Schimbarea in fiecare an a metodologiei de 

bacalaureat. 

 Lipsa motivaţiei materiale pentru cadrele 

didactice si a motivaţiei de perfecţionare a 

elevilor 

 Limitarea materiilor pentru care pot opta 

elevii  

 Slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară 

II.3 Frecventa elevilor. Situația absenteismului  

Situaţia  absențelor la sfârşitul anului școlar se prezintă astfel: 

- Total absenţe pe anul şcolar trecut: 21935 

- Din care motivate  14141 

- Din care nemotivate 7626 

Număr mediu de absenţe pe elev 37.36 

Se constată un număr mare de absenţe datorat în principal elevilor care pleaca în străinatate 

cu părinţii fără a tine legătura cu şcoala. 
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COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT 

1.Comisia pentru Curriculum 
1.  Păcurar Viorel- director - preşedinte 

2. Medrea Olimpiu - dir adj – membru 

3. Mihăilescu Luminița– membru 

3. Rînceanu Mirela – membru  

4. Gheţiu Radu Mihail- membru  

5. Bărbat Maria - membru 

6. Chiş Elena – membru 

7. Corpade Lucian – membru 

8. Mathe Maria– membru 

9. Rotar Ileana – membru 

10.Duma Adriana – membru 

11. Szekely Kinga–psiholg școalr– membru 

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
1.Podar Mihaela- preşedinte  

2.Indreica Monica - membru 

3. Rotar Ileana – membru 

4.Tamas Danut– membru  

5.Corpade Lucian-reprezent sindicatului 

6.Solomon Luciana -reprezentantul parintilor 

7. Moga Ramona- reprezenta elevilor 

8Mihăilescu Alin– membru –reprezen C L  

9.Benyovszky Ioan–reprez minor. naționale 

3. Comisia de formare continuă, perfecţionare metodică şi cercetare 
1.Constantin Mădălina– preşedinte 

2.Csiszar Eugenia- membru 

3. Mureşan Angela - membru 

4. Molnar Mihaela–membru  

5. Bordean Lenuța  – membru 

4.Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 
1.Mathe Maria- preşedinte 

2. Bogdan Mirela – membru 

3. Stoica Octavian - membru 

4.Hudea Dan – membru 

5.Corpade Lucian – membru 

6. Benyovszky Ioan– membru 

7.Lisenche Ioan –membru 

5 .Comisia pentru controlul managerial intern 
Preşedinte: Păcurar Viorel – director 

Vicepreşedinte: Medrea Olimpiu–director adj. 

Membri: Indreica Monica -membru C.E.A.C. 

               Nemes Mihaela – contabil şef 

               Ognean Emilia - secretar şef  

               Lisenche Ioan - administrator 

               Benyovszky Ioan –administrator 

6.Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 
1. Medrea Olimpiu – dir.adj-   preşedinte 

2. Mihailescu Luminita – membru 

3.Ghetiu Radu Mihail-membru 

4. Szekely Kiraly Kinga  – psiholog şc– membru 

5. Bucur –politistul de proxim– membru 
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7. Comisia pentru programe și proiecte educative 
1. Păcurar Viorel - director  -  preşedinte 

2. Medrea Olimpiu – director adj. - membru 

3. Mihailescu Luminita–coord de pr educ- membru 

4. Csiszar Eugenia-  membru 

5. Gheţiu Radu Mihail– membru 

COMISIILE ȘI COLECTIVELE  LUCRUCU CARACTER TEMPORAR ŞI OCAZIONAL 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

1. Comisia educativă 
1.Medrea Olimpiu -preşedinte  

2.Mihailescu Luminita - membru 

3.Szekely Kiraly Eniko-Kinga – psiholog scolar – membru 

2. Comisia diriginţilor 
1. Mihailescu Luminita- preşedinte, prof. Engleza 

2. Chis Elena- membru, prof. Geografie 

3. Feşteu Angela-membru, prof. Economic/administ. 

4. Man Ioan Viorel– membru, prof Informatică  

5. Bogdan Mirela –membru-prof. de tehn.mec. 

6. Barbat Maria-prof. Chimie  

7. Csiszar Maria Eugenia –membru, ing. mecanică 

8. Molnar Mihaela-membru, prof. Franceza 

9. Corpade Lucian - membru  ing Mecanică  

10. Rânceanu Mirela– membru, prof. Română 

11. Gheţiu Radu  Mihail–membru, prof. Matematica  

12. Pasc Ovidiu– membru-prof. Ed. Fizica  

13. Podar Mihaela-membru, prof. Geografie  

14. Mathe Maria– membru,prof tehn. Chim., mec  

15. Mureşan Gabriela -membru, prof.prot. mediului 

16. Mureşan Gheorghe - membru ing. Mecanică  

17. Florea Monica - membru, prof. Franceză  

18. Benyovszki Ioan –membru-ing. Mecanic auto 

19. Rotar Ileana-prof Fizica 

20. Bordean Lenuţa membru-prof. tehn.mec 

21. Popa Calin-ms comert  

22. Hudea Dan Alexandru–membru-prof. tehn. mec 

23. Ciurcă Gyongyi – membru, prof. Franceză  

24. Duma Adriana–membru-prof. de tehn. Mec 

25. Mihailescu Alin-prof. Istorie 

3. Comisia de disciplină şi conciliere 
1. Păcurar Viorel - preşedinte 

2. Medrea Olimpiu – membru 

3. Gheţiu Radu –membru 

4. Pasc Ovidiu – membru 

5. Duma Adriana–membru 

6. Vulea Adela – membru 

4. Comisia PSI 
1.Man Ioan- preşedinte 

2.Bogdan  Mirela – membru 

3.Corpade Lucian – membru 

4.Hudea Dan– membru 

5. Popa Calin – membru 

6. Benyovszky Ioan– membru 

7.Belenyesi Francisc- membru 
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5. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare şi extraşcolare 
1. Mihailescu Luminita- preşedinte  

2. Rînceanu Mirela Adela– membru 

3. Barbat Maria – membru 

4.Ciurca Gyongy– membru 

5. Pasc Ovidiu – membru 

6. Florea Monica - membru 

7. Bogdan Mirela - membru 

6. Comisia de protecţie civilă 
1. Medrea Olimpiu –preşedinte 

2. Vodă Liviu – membru 

3. Feşteu Angela – membru 

4.Oprișor Raluca– membru 

5. Mureșan Gheorghe –membru 

6. Bordean Lenuţa – membru 

7. Popa Călin – membru 

7. Comisia de întocmire a orarului 
1.Păcurar Viorel  –director 

2. Medrea Olimpiu- dir.adjunct 

3.Man Ioan Viorel - membru–resp. orar PC 

4.Mureşan Gabriela-membru 

5. Rotar Ileana –membru 

 

 

COMISIA DE ACORDARE A DREPTURILOR ELEVILOR 

8. Comisia de acordare a burselor 
Medrea O.-preşedinte  

Păcurar Anica-secretar 

Muresan Gabriela-membru  

Indreica Monica-membru 

Ognean Emilia-membru  

Nemes Mihaela-membru 

9. Comisia pentru "Banide liceu" 
Medrea Olimpiu- preşedinte 
Păcurar Anica-membru 

Ciurcă Maria-membru   

Ognean Emilia-membru 

Hăbean Doina-membru  

Nemes Mihaela-membru 

10. Comisia pentru 200E 
Bogdan Mirela– preşedinte  

Ciurcă Maria  - secretar 

Nemeş Mihaela– membru 

Hăbean Doina - membru 

Păcurar Anica – informat. 

11. Comia de acordare alocatie 
Pacurar V.–preşedinte  

Ognean Emilia- secretar 

Hăbean Doina- membru 

Păcurar Anica- membru 

Horja Oana- membru 
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12.  Comisia „transportmediu rural” 
Hudea Dan -preşedinte 

Ciurcă Maria- membru 

Nemeş Mihaela- membru 

Hăbean Doina- membru 

Ciurca Gyongy- membru 

13. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală 
1.Ghețiu Radu Mihail – preşedinte 

2.Corpade Florea –Lucian – membru 

3.Mihăilescu Alin – membru 

4.Hudea Dan– membru 

5.Oprișor Raluca– membru 

14. Comisia de monitorizare a notării ritmice şi de frecvenţă a elevilor 
1. Medrea Olimpiu - preşedinte 

2. Csiszar Maria Eugenia-membru 

3. Muresan Gabriela – membru 

4. Ciurca Gyongyi – membru 

5. Nemeş Mihaela – membru 

15. Comisia pentru implementarea programelor/proiectelor educaţionale 
1. Păcurar Viorel - director  -  preşedinte 

2. Medrea Olimpiu – director adj. - membru 

3. Mihailescu Luminita–coord de pr educ- membru  

4. Csiszar Eugenia-  membru 

5. Gheţiu Radu Mihail– membru 

16. Comisia de verificare a documentelor şcolare 
1. Păcurar Viorel   -  preşedinte 

2. Medrea Olimpiu -  membru 

3. Ognean Emilia –membru 

4. Hăbean Doina – membru 

17. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 
1. Medrea Olimpiu – dir.adj-   preşedinte 

2. Mihailescu Luminita – membru 

3. Ghetiu Radu Mihail-membru 

4. Szekely Kiraly Kinga  – psiholog şc– membru 

5. Bucur Ioan –politistul de proxim– membru 

18. Comisia pentru imaginea şcolii şi asigurarea relaţiei cu exteriorul 
1. Păcurar Viorel  -  preşedinte 

2. Medrea Olimpiu- director adj – membru 

3. Mihailescu Luminita – coordonatorul de proiecte educationale 

19. Comisia de inventariere 
1.Medrea Olimpiu Felician – preşedinte 

2.Corpade Lucian – membru 

3.Nemes Mihaela - contabil şef - membru 

4.Mureşan Gabriela – membru 

5. Dimitriu Oleg – membru 

20. Comisia de casare 
1.Păcurar Viorel-  preşedinte 
2. Benyovszky Ioan - Bela– membru 

3. Man Ioan Viorel - membru 

4. Rotar Ileana  – membru 

5. Lisenche Ioan – membru 

 



24 

 

21. Comisia de salarizare 
1.Preşedinte –Păcurar Viorel, director 

2.Vicepreşedinte– Medrea Olimpiu,director adj.  

3.Secretar – Ognean Emilia, secretar şef,  

4.Membru– Nemes Mihaela, contabil şef, 

5.Membru – Hăbean Doina, secretar  

6.Membru- Pasc O, reprezentant sindicat 

     22. Comisia ROI 
1. Păcurar Viorel - preşedinte 

2. Medrea Olimpiu– membru 

3. Mihailescu Luminita– membru 

4. Rotar Ileana – membru 

5.Ciurca Gyongyi– membru 

23. Comisia de mobilitate 
1.Mureşan Gabriela – preşedinte 

2. Ognean Emilia – secretar 

3. Hăbean Doina – secretar 

4. Ghețiu Radu– membru 

5. Bordean Lenuţa – membru 
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
 Cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare constituie spaţiul capabil de a răspunde 

provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă 

actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare 

şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează 

implementarea noii abordări didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, 

deci participant activ. 

Obiectivele urmărite au fost: 

1. Proiectarea eficienta a activitatii educative; 

2. Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si facilitarea relatiilor interpersonale; 

3. Imbunatatirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare; 

4. Educatia pentru sanatate in vederea unui stil de viata echilibrat; 

5. Prevenirea si combaterea violentei in scoala; 

6. Educatia pentru securitate personala; 

7. Informarea continua  a profesorilor diriginti;  

8. Optimizarea relatiei scoala – familie in vederea integrarii elevilor in viata comunitatii; 

9. Dezvoltarea relatiilor comunitare ale scolii si atragerea de noi parteneri in derularea 

programelor educationale. 

ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI 

 promovarea specificului tradiţional alături de elementul de noutate prin îmbunătăţirea 

calităţii conţinutului pragmatic al învăţării; 

 promovarea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea tuturor activităţilor 

educative derulate la nivelul unităţilor de învăţământ; 

 încheierea de parteneriate în vederea colaborării cu instituţii publice deconcentrate, ONG-

uri, autorităţi locale, în vederea promovării şi derulării unor activităţi educative la standarde 

europene; 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative, concretizată în 

derularea coerentă a proiectelor educative, calendarul evenimentelor naţionale şi internaţionale, 

comunicate de consilierul educativ la începutul fiecărui an şcolar (cu particularizare la nivelul 

diriginţilor, al fiecărei clase în graficul specific); 

 identificarea corectă a priorităţilor activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu reglementările legislative ale Guvernului României privind asigurarea calităţii în 

educaţie; 

 realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii 

educative; 

 organizare şi funcţionare optimă a Comisiei pentru activităţi extracurric. la nivelul şcolii; 

 buna funcţionare şi colaborare permanentă cu Consiliului Judeţean al Elevilor;  

 existenţa resurselor umane capabile de performanţă – elevi, profesori - şi de adaptare la 

„schimbările” ce apar ca necesitate; 

 transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev, utilizate în cadrul 

activităţilor educative. 

PUNCTE SLABE 

 promovarea insuficientă a actului educaţional în comunitate prin lipsa, uneori totală, a 

mediatizării activităţilor educative derulate la nivelul şcolii; 

 minimalizarea activităţii educative în rândul părinţilor, elevilor şi al unor cadre didactice; 

 insuficienta implicare a Asociaţiei părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare; 

 lipsa formării în ceea ce priveşte iniţierea, proiectarea, implementarea şi evaluarea 

programelor educative; 

 dificultăţi majore în identificarea sponsorilor pentru activităţi educative; 

 capacitatea redusă de a deveni ofertanţi de proiecte pentru partenerii educaţionali. 

 Inexistenta unui buget planificat acordat domeniului analizat; 
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OPORTUNITĂŢI 

 capacitatea membrilor comisiei de activităţi educative de a valorifica toate posibilităţile ce le 

stau la dispoziţie; 

 identificarea de către elevi în tematica activităţilor de cercuri, proiecte, programe, a unui 

mijloc de a-şi descoperi şi cultiva înclinaţii, aptitudini creatoare, hobby-uri; 

 buna colaborare cu autorităţile în desfăşurarea activităţilor educative; 

 disponibilitatea reprezentanţilor mass-media de a colabora - în calitate de parteneri media - 

în derularea programelor educative; 

 potenţialului creativ al elevilor, valorificat prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de noi responsabilitati; 

 realitatea europeană, fundament pentru accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională; 

 oferta educaţională diversă şi calitatea crescută a actului educaţional prin perspectiva 

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; 

 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare; 

 existenţa şi valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor; 

 existenţa dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. 

 crearea, respectiv consolidarea, obişnuinţei lucrului pe proiect, urmărindu-se creşterea 

gradului de coeziune a grupului de colaboratori profesori şi beneficiari elevi, părinţi; 

AMENINŢĂRI 

 participarea unui mic număr de părinţi la activităţile extracurriculare ca invitaţi sausponsori; 

 slaba implicare a părinţilor în activităţile extraşcolare ale elevilor, manifestată prin 

dezinteresul multora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor ; 

 insuficienta motivare a elevilor şi cadrelor didactice implicate în activităţi cultural - artistice 

datorată imposibilităţii pregătirii şi finalizării adecvate a acestor activităţi; 

 scăderea nivelului cultural al populației şcolare; 

 dezavantajul creat de programele şcolare încărcate şi de particularităţile şcolii (orar 8 - 15, 

dificultăţi în a lucra cu grupuri de elevi din clase diferite, elevi navetişti) care intervin în dezvoltarea 

componentei educative; 

 posibilităţi reduse pe termen lung de a evidenţia / recompensa activitatea educativă a 

profesorului, desfăşurată cu elevii în afara orelor de curs; 

 interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. 

 oferta negativă a străzii.  

 

ANALIZA  ACTIVITĂŢII COMISIEI DIRIGENŢI / CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE ŞCOLARĂ 
CPPE-Mihăilescu Luminița 

Cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare constituie spaţiul capabil de a răspunde 

provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă 

actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare 

şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează 

implementarea noii abordări didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, 

deci participant activ. 

Obiectiveleurmărite au fost: 

1.Proiectarea eficienta a activitatii educative; 

2.Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si facilitarea relatiilor interpersonale; 

3.Imbunatatirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare; 

4.Educatia pentru sanatate in vederea unui stil de viata echilibrat; 

5.Prevenirea si combaterea violentei in scoala; 

6.Educatia pentru securitate personala; 

7.Informarea continua  a profesorilor diriginti;  

8.Optimizarea relatiei scoala – familie in vederea integrarii elevilor in viata comunitatii; 
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9.Dezvoltarea relatiilor comunitare ale scolii si atragerea de noi parteneri in derularea 

programelor educationale. 

La începutul semestrului s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a 

activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu 

părinţii. 

 În cadrul comisiilor şi subcomisiilor educative, s-au elaborat programe de activitate ale 

acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face 

evaluarea/feed-back-ul. 

ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI 

 promovarea specificului tradiţional alături de elementul de noutate prin îmbunătăţirea 

calităţii conţinutului pragmatic al învăţării; 

 promovarea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea tuturor activităţilor 

educative derulate la nivelul unităţilor de învăţământ; 

 încheierea de parteneriate în vederea colaborării cu instituţii publice deconcentrate, ONG-

uri, autorităţi locale, în vederea promovării şi derulării unor activităţi educative la standarde 

europene; 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative, concretizată în 

derularea coerentă a proiectelor educative, calendarul evenimentelor naţionale şi 

internaţionale, comunicate de consilierul educativ la începutul fiecărui an şcolar (cu 

particularizare la nivelul diriginţilor, al fiecărei clase în graficul specific); 

 identificarea corectă a priorităţilor activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu reglementările legislative ale Guvernului României privind asigurarea calităţii 

în educaţie; 

 realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii 

educative;  

 organizare şi funcţionare optimă a Comisiei pentru activităţi extracurriculare la nivelul şcolii; 

 buna funcţionare şi colaborare permanentă cu Consiliului Judeţean al Elevilor;  

 existenţa resurselor umane capabile de performanţă – elevi, profesori - şi de adaptare la 

„schimbările” ce apar ca necesitate; 

 transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev, utilizate în cadrul 

activităţilor educative. 

PUNCTE SLABE 

 promovarea insuficientă a actului educaţional în comunitate prin lipsa, uneori totală, a 

mediatizării activităţilor educative derulate la nivelul şcolii; 

 minimalizarea activităţii educative în rândul părinţilor, elevilor şi al unor cadre didactice; 

 insuficienta implicare a Asociaţiei părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare; 

 lipsa formării în ceea ce priveşte iniţierea, proiectarea, implementarea şi evaluarea 

programelor educative; 

 dificultăţi majore în identificarea sponsorilor pentru activităţi educative; 

 capacitatea redusă de a deveni ofertanţi de proiecte pentru partenerii educaţionali. 

 Inexistenta unui buget planificat acordat domeniului analizat; 

 OPORTUNITĂŢI 

 capacitatea membrilor comisiei de activităţi educative de a valorifica toate posibilităţile ce le 

stau la dispoziţie; 

 identificarea de către elevi în tematica activităţilor de cercuri, proiecte, programe, a unui 

mijloc de a-şi descoperi şi cultiva înclinaţii, aptitudini creatoare, hobby-uri; 

 buna colaborare cu autorităţile în desfăşurarea activităţilor educative; 

 disponibilitatea reprezentanţilor mass-media de a colabora - în calitate de parteneri media - 

în derularea programelor educative; 
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 potenţialului creativ al elevilor, valorificat prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de noi responsabilitati; 

 realitatea europeană, fundament pentru accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională; 

 oferta educaţională diversă şi calitatea crescută a actului educaţional prin perspectiva 

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; 

 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare; 

 existenţa şi valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor; 

 existenţa dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. 

 crearea, respectiv consolidarea, obişnuinţei lucrului pe proiect, urmărindu-se creşterea 

gradului de coeziune a grupului de colaboratori profesori şi beneficiari elevi, părinţi; 

AMENINŢĂRI 

 participarea unui mic număr de părinţi la activităţile extracurriculare ca invitaţi sausponsori; 

 slaba implicare a părinţilor în activităţile extraşcolare ale elevilor, manifestată prin 

dezinteresul multora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor ; 

 insuficienta motivare a elevilor şi cadrelor didactice implicate în activităţi cultural - artistice 

datorată imposibilităţii pregătirii şi finalizării adecvate a acestor activităţi; 

 scăderea nivelului cultural al populației şcolare; 

 dezavantajul creat de programele şcolare încărcate şi de particularităţile şcolii (orar 8 - 15, 

dificultăţi în a lucra cu grupuri de elevi din clase diferite, elevi navetişti) care intervin în 

dezvoltarea componentei educative; 

 posibilităţi reduse pe termen lung de a evidenţia / recompensa activitatea educativă a 

profesorului, desfăşurată cu elevii în afara orelor de curs; 

 interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. 

 oferta negativă a străzii.  

 Dirigenţia reprezintă una dintre disciplinele de bază în formarea atitudinală şi 

comportamentală a fiecărui elev. Abordarea unei tematici interesante, variate, în funcţie de 

necesităţile clasei, constituie principalul punct de plecare în derularea unor ore de dirigenţie 

interactive, în cadrul cărora elevul, în egală măsură să îşi argumenteze punctul de vedere şi să 

dobândească o imagine de ansamblu a situaţiilor sociale. 

 Orele de dirigenţie, susţinute sub forma unor dezbateri deschise şi a unor mese rotunde, au 

oferit prilejul cadrelor didactice de-a lungul semestrului să declanşeze,să menţină şi să 

îmbunătăţească colaborarea cu părinţii şi respectiv instituţiile publice, în calitate de parteneri 

educaţionali viabili şi fermi. 

 În acest context, monitorizarea orelor de dirigenţie prin observări directe ale relaţiei profesor 

diriginte - elev, analiza rapoartelor privind situaţia şcolară şi disciplinară, a reprezentat principalul 

feed-back obţinut în relaţie cu modernizarea treptată a metodelor de interacţiune cu elevii, cu gradul 

de implicare permanentă sau sporadică a acestora în activitatea şcolii, precum şi cu modalităţile de 

responsabilizare socială a tinerilor. 

 Analiza acestor monitorizări a evidenţiat o serie de aspecte pozitive sau negative: 

Aspecte pozitive 

 elaborarea planificărilor semestriale şi anuale pornind de la o abordare complexă a tuturor 

componentelor şi subcomponentelor activităţii educative, respectându-se diferenţierea pe 

module, în funcţie de profil; 

 corelarea permanentă în actul educaţional a temei abordate cu scopul, obiectivele, mijloacele 

şi tehnicile utilizate; 

 identificarea şi susţinerea la clasă a unor teme de dirigenţie actuale, de interes şi pliate pe 

nevoile elevilor; 

 utilizarea curentă a metodelor interactive: 

 existenţa unei preocupări vizibile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoala noastră, 

pentru asigurarea unui perimetru de activitate sigur, în colaborare cu părinţii elevilor; 

 implicarea permanentă a elevilor în proiecte de dezvoltare personală şi şcolară; 
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 optima colaborare a dirigintelui cu profesorul psiholog în discutarea anumitor teme cu elevii; 

 stimularea continuă a creativităţii elevilor în abordarea diverselor teme de dirigenţie; 

 colaborarea curentă cu autorităţile locale (Poliţie, Jandarmi, Sănătate Publică etc.) în 

derularea orelor de dirigenţie. 

Aspecte negative 

 numărul mare de părinţi dezinteresaţi de educaţia copilului, fundament pentru barierele de 

comunicare între şcoală şi familie; 

 neoperaţionalizarea suficientă a obiectivelor în proiectarea şi derularea procesului educativ; 

 auxiliare didactice privind activitatea educativă insuficiente sau utilizate insuficient la clasă. 

1. COMISIA DIRIGINŢI 

 Elaborarea planificarilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor în 

vigoare respectiv a tematicii săptămânale pentru consilierea părinţilor;  

 Elaborarea de proceduri privind motivarea absenţelor, etapele şi documentele preliminare 

exmatriculării.  

 Comisia de monitorizare a cazurilor de violenţă – stabilirea planului de activitate – prof. 

Mihăilescu Luminița Mariana; 

 Realizarea conform graficului a şedinţelor semestriale cu parinţii; 

 Monitorizarea lunară a frecvenţei elevilor de către toţi diriginţii împreună cu Consiliul 

elevilor clasei;  

2. STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNI COMUNITARE (SNAC) 

Denumirea activităţii Parteneri Acţiuni/ activităţi concrete Timp / durată 

“Voluntar pentru o lume 

mai buna!” 

-consilierul educativ 

 

Fundația 

Buckner 

activitati de integrare in viata 

comunitatii, socializare 

-confecționare de felicitări de 

sărbători 

Săptămânal, 

în fiecare 

vineri, între 

orele 14-16 

-Proiectul Național 

„Școala românească între 

deziderat și realizare” 

AGCDR 

”Dăscălimea 

Română” 

Participare la activități de 

voluntariat național  

15.09.2017-

30.08.2018 

-Colectă de carte „Dar 

de suflet”, pentru 

românii din Ucraina, 

Moldova și Serbia, 

(2017-2018) 

AGCDR 

”Dăscălimea 

Română” 

Participare la activități de 

voluntariat  internațional 
2017-2018 

 

Elevi participanți la activități de voluntariat: 

 Cl. IX  B, X A, X B, X C, XI C, XII C     Fundația Buckner 

Participare la concursuri și olimpiade: 

- Febr. 2018- Olimpiada de limbă engleză  (faza județeană), Iurașcu Lucian, Cl. A IX C, 

Prof. Oanță Mirela 

- Concursul ”Petru Poni”- elevi cl. a IX B- faza județeană,  Dordea Laurențiu, clasa a IX B, 

faza națională, prof. Bărbat Maria 

- Concursul Național de Mediu, faza județeană, Prof. Bogdan Mirela, Prof. Mathe Maria, Prof. 

Chiș Elena, prof. Podar Mihaela, Prof. corpade Lucian, Prof. Mihăilescu Luminița 

3. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIV 

Activitati extraşcolare şi extracurriculare 

Nr. 

Crt. 

Tip activitate Detaliere Perioada/data Coordonator proiect 

si profesori implicati 

Beneficiari 

1.   Francofonia  Manifestări 

specifice: prezentări 

power point, 

 21 III 2018 

 29 III  2018 

Ciurcă Gyongyi, 

Florea Monica 

 Cl. IX B, 

XA, XII C 
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realizarea de afișe, 

poezii, cântece,  etc 

2.  Stop Bullying! Activități de 

informare și de 

prevenire a acestui 

fenomen 

17-19 IV 

2018 

Psiholog școlar Cl IX A, 

B, C, D 

3.  Centenarul Marii 

Uniri – masă 

rotundă 

Concurs de dezbateri 

pe tema unirii  

27 IV 2018 Mihăilescu Alin,M. 

Luminița, Podar 

Mihaela 

cl. IX A, 

B, X B, D, 

XIC,XII B 

4.  Gala- Colegiul 

Tehnic la ceas 

aniversar 

Prezentarea 

istoricului școlii, 

prezentarea 

activităților școlare 

și extrașcolare 

Moment artistice 

05 V 2018 Toate cadrele 

didactice 

cl. IX-XII 

5.  Proiectul”Natura 

nu face nimic 

fără 

motiv/Nature 

does nothing 

without a 

reason/Nature ne 

fait rien en vain 

-concurs de afițe, 

planșe și prezentări 

power point legate 

de problem de mediu 

11 V 2018 Podar Mihaela,Chiș 

Elena,Mathe Maria, 

Bogdan Mirela, 

MihăilescuLuminița, 

Oanță Mirela,Florea 

Monica 

 

cl. IX-XI 

 

6.  Întâlnirea 

municipală a 

tinerilor creștini- 

”Jertfa eroilor 

români- temelia 

României Mari 

Excursie – Oarba de 

Mureș 

30 V 2018 Constantin 

Mădălina, 

Mihăilescu Alin, 

Mihăilescu Luminița 

 

Elevi din 

cl. IX C, X 

A, X B 

7.  Conferința 

internațională 

 

”The Digital 

Generation. From 

Integration to 

Addiction in 

Relation with 

Information 

Technology” 

09.VI 2018 Mihăilescu Luminița 

Oanță Mirela, Florea 

Monica,Szekely 

Kinga 

 

 

8.  Campania 

Națională  

”Informare acasă! 

Siguranță în lume!”- 

informare cu privire 

la drepturile și 

responsabilitățile pe 

care le avem în țara 

în care intenționezi 

să muncești sau să 

studiezi 

15.VI.2018 Păcurar Viorel,Chiș 

Elena,Feșteu 

Angela, Mureșan 

Gabriela,Mathe 

Maria,Mihăilescu A, 

Mihăilescu Luminița 

 

 

9.  Expoziție Casa 

de Cultură 

Încoronarea 

suveranilor 

României 

25 VI 2018 Mihăilescu Luminița 

Bogdan Mirela 

cl. XI C , 

XI D 

10.  Proiect Național 

de Mediu 

Implemetarea 

proiectului Național 

de Mediu ( locul II 

județ) 

Iunie 2018 Bogdan 

Mirela,Mathe Maria 

Mihăilescu Luminița 
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Chiș Elena,Podar 

Mihaela,Corpade 

Lucian 

11.  Școala 

Internațională de 

Vară 

„Dăscălimea 

Română” pentru 

CadreleDidactice 

Române din Țară 

și de peste 

Hotare 

Participare la curs de 

formare continuă, 

simpozion 

internațional, 

expoziție de arta 

internațională 

06-13 iulie 

2018 

Olimp, 

Constanța 

Mihăilescu Alin  

Mihăilescu Luminița 

 

 

   Activitățile extrașcolare desfășurate la clasă au fost popularizate la nivel local: pe site- ul 

orașului: tarnaveni.ro și pe pagina școlii. 

Prin intermediul programelor Junior Achievement România elevii au dobîndit cunoştinţe şi 

au dezvoltăt aptitudini şi competenţe esențiale pentru carieră și viață și au putut experimenta 

diferite roluri sociale şi atitudini necesare în economia de piaţă reală.  

  Realizarea activităţilor de consiliere, asigurarea materialelor s-a realizat de către directori, 

consilierul educativ şi profesorii diriginţi care au întocmit şi rapoarte scrise despre modul în care s-

au desfăşoarat activităţile. 

 În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 

măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile 

la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele elevilor. 

 

COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE 
RFC – Constantin Elisabeta Mădălina 

OBIECTIVE Formare/dezvoltare profesională şi personală 

- Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane existente. 

- Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în şcoală. 

- Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea cadrelor didactice către aceşti ofertanţi. 

- Promovarea examenelor de grad de către toate cadrele didactice înscrise. Conform graficului de 

desfăşurare  a gradelor - Atestatele de obţinere a gradelor didactice 

- Formarea grupurilor/ dezvoltarea echipelor. Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodice, 

a comisiei pentru organizarea evaluarii naţionale şi a comisiei de acordare a burselor şi a altor 

ajutoare materiale elevilor.  

- Consilierea cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finanţare externă, care 

pot asigura şi formarea profesională a acestora. 

- Documentele comisiilor de lucru în anul şcolar  
 

 
 

 
 



32 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

RAPORTUL ACTIVITĂȚII ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE 
Analiza SWOT  

II. Puncte tari 

- Toţi profesorii ariei au o pregătire de specialitate si pedagogică serioasă si, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient elevii, având la bază planificarea riguroasă a materiei, la 

fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate. 

- Finalizarea – la nivelul Colegiului Tehnic – a cabinetului de limba si literatura română, 

inaugurat festiv în ianuarie 2016, în prezenţa oficialităţilor municipale, a conducerii unităţii 

şcolare şi a unei numeroase audienţe (elevi, cadre didactice etc). 

- Activităţile propuse au fost realizate conform calendarului; 

- S-a insistat pe selectarea judicioasă a auxiliarelor scolare, avându-se în vedere câteva criterii 

pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei si 

conţinutul manualelor, continuitate, modernitate, eficienţă. 

-  S-a accentuat necesitatea testării predictive, prilej de constatare a deficienţelor în exprimarea 

scrisă si orală a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise 

şi orale a acestora;  

- A fost pusă în discuţie importanţa familiarizării elevilor cu activitatea bibliotecii, insistându-se 

pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie si pe studiul individual în bibliotecă. 

- Profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activ participative, si folosesc 

tehnologia modernă (calculator, videoproiector). 

- Imbunătăţirea pregătirii elevilor din clasa a XII-a pentru Examenul Naţional de Bacalaureat a 

constituit o preocupare permanentă pentru profesorii de limba si literatura română, în acest sens 

profesorii de limba si literatura română au susţinut ore de consultaţii suplimentare, atât cu elevii 

capabili de performanţă, cât si cu cei care au lacune în cunostinţe. 

- Toţi membrii ariei s-au implicat activ în activităţile educative desfăsurate în cadrul acesteia, 

inclusiv la nivelul cercurilor pedagogice, manifestând interes pentru permanenta lor 

perfecţionare profesională, considerând că activităţile din cadrul ariei, axate pe teme concrete si 

de actualitate au fost deosebit de utile, conducând la o permanentă informare si documentare a 

cadrelor didactice. 
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III. Puncte slabe 

- Nerealizarea unora dintre activităţile propuse: editarea revistei scolii, nereluarea activităţii 

trupei de teatru; 

- Lipsa unor cercuri scolare (de lectură, teatru, jurnalism) din cauza imposibilităţii rămânerii în 

şcoală a elevilor după orele de curs (mulţi dintre ei fiind navetisti); 

- Slaba dotare cu materiale didactice si mijloace audio-vizuale (casetofon, CD player, casete, 

CD-uri). 

IV. Oportunităţi 

- O bună motivaţie din partea unor cadrelor didactice şi susţinerea din partea comunităţii; 

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra atât cu elevii capabili de performanţă cât si cu cei 

care au lacune în cunostinţe; 

- Buna colaborare cu celelalte scoli din oras. 

V. Ameninţări 

- Exodul elevilor capabili de performanţă spre alte scoli din judeţ; 

- Lipsa resurselor financiare. 

Vor fi avute în vedere, pentru viitor, următoarele aspecte: 

        - folosirea dicţionarelor; 

        - sprijinul ce trebuie acordat elevilor ce provin din medii defavorizate; 

        - gasirea acelor puncte sensibile care sa conduca elevii spre lectura; 

        - introducerea instruirii asistate; 

        - folosirea platformelor de invatare –evaluare. 

 

Prof. Rînceanu Mirela-Adela a avut in semestrul II al anului scolar 2017-2018 urmatoarele 

realizări: 

A desfăşurat activitatea de coordonare a Ariei curriculare “Limbă şi comunicare”, organizând 

activităţile metodice din cadrul acesteia. 

A participat la Cercul pedagogic al profesorilor de Limba şi literatura română – zona 

Târnăveni. 

A participat la activităţile organizate de Biblioteca publică din Târnăveni, Casa Municipală 

de Cultură.  

A fost profesor coordonator al spectacolului omagial organizat la Colegiul Tehnic cu ocazia 

aniversării poetului Nichita Stănescu. 

În martie 2018 a susţinut în cadrul comisiei metodice activitatea cu tema: “Metode didactice 

inovative aplicate în procesul de predare-învăţare-evaluare în vederea formării la elevi a 

competenţelor de comunicare eficientă”. 

A obţinut sponsorizările necesare dotǎrii cu materiale didactice a cabinetului de limba şi 

literatura românǎ. 

A publicat douǎ articoleîn Anuarul 2017-2018 al Colegiului Tehnic, apărut în mai 2018 la 

Editura Nico din Târgu-Mureş. 

     

 Prof. Florea Monica, prof. Vodă Liviu şi prof. Vunvulea Raluca au participat la Cercul 

pedagogic al profesorilor de Limba şi literatura română – zona Târnăveni, fiind şi profesori 

coordonatori ai elevilor la manifestarea literar-artistică “Omagiu poetului Nichita Stǎnescu”. 

     În februarie 2018, prof. Vodă Liviu a expus in sedinta comisiei metodice Prezentarea power-

point- “Învăţărea activǎ, diferenţiatǎ, specificǎ disciplinei Limba şi literatura română”. 

     Membrii comisiei au desfasurat activitati de dezvoltare a competentelor de comunicare orală în 

limba română, participând alături de elevi la activităţile extraşcolare omagiale. 
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COMISIA PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE 
COMPONENTA COMISIEI: 

Limba engleza: 

 Mihailescu Luminita Mariana, profesor titular, grad I 

 Oanță Mirela , profesor titular, grad II 

Limba franceza: 

 Molnar Mihaela, profesor titular,  grad I 

 Florea Monica Ioana, profesor titular, grad II 

 Ciurca Gyongyi, profesor titular, grad II 

 

Având în vedere standardele stabilite în documentele şcolare, toti membrii catedrei de limbi 

moderne  au acţionat cu responsabilitate pentru realizarea activităţilor incluse în proiectul managerial 

al catedrei, cât şi pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, prin accentuarea 

caracterului activ-participativ, care să aibă elevul în central preocupărilor. 

Aceste preocupări s-au concretizat în: 

• Predarea documentelor şcolare la termenele fixate ( documente ale catedrei); 

 •  S-a avut în vedere notarea ritmică, asigurându-se numărul corespunzător de note pentru 

fiecare clasă.;  

• La fiecare clasă, s-a realizat şi o evaluare alternativă: proiecte, studii de caz, portofolii.; 

 • Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în cadrul lecţiilor, s-a folosit material didactic 

adecvat: dicţionare, fişe, auxiliare, planşe, prezentări PPT, videoproiectorul; 

Curriculum: 

Obiectiv 1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare 

-Materia a fost predata  conform planificarii 

-S-au intocmit proiecte ale unitatii  de invatare (la dosarul catedrei existand un exemplar de unitate 

de invatare pentru fiecare profesor) 

 Obiectiv 2: Utilizarea eficienta  atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativa cât si 

a celor de evaluare formativa pe parcursul întregului an scolar; construirea unui sistem unitar, 

coerent de evaluare a performantelor elevilor pornind de la obietivelor de referinta/ 

competentele specifice din programele scolare, pe an de studiu/ ciclu de învatamânt (evaluare 

interna); 

- -la disciplina limba engleza s-au sustinut teze conform programarii. In vederea sustinerii tezelor 

profesorii au facut pregatire cu elevii.  

--elevii au sustinut proba de competente lingvistice examenului de Bacalaureat 

Resurse umane 

-Cadrele didactice au participat la activitati metodice derulate de ISJ 

Resurse materiale si financiare 

-Cadrele didactice au realizat fise de lucru si planse pentru orele sustinute 

Obiectiv 3: renovarea și dotarea cabinetului de limba engleză ( laptop, videoproiector, ecran 

pentru videoproiector) 

Obiectiv 4: elaborarea planului managerial pe anul scolar in curs 

Obiectiv 5: planificarea activitatilor metodice 

Obiectiv 6: intocmirea planificarilor anuale si semestriale in raport cu programele;  

Obiectiv 7: preocuparea pentru  formarea continua si dezvoltarea profesionala; 

Activitatea metodică și științifică desfășurată la nivelul catedrelor  

Limbi moderne 

Nr.

crt. 

Activitatea Participanți Nivelul 

activității 

Data Locul Profesori 

implicați/coordonatori 

1. Olimpiadă Iurașcu  

Lucian 

Județean Febr  

2018 

Col. 

Unirea  

Tg- Mș 

          Oanță Mirela 
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2. Examen 

competențe 

lingvistice 

cl. XII A, 

B, C, D 

 

Național Febr 

2018 

Colegiul 

Tehnic 

Mihăilescu Luminița 

          Molnar Mihaela  

Oanță Mirela 

3. Activitate – Zilele 

Francofoniei 

cl. IX A 

cl. X B 

Unitate 

școlară 

21 

Mart 

2018 

Structura 

Brâncuși 

Ciurcă Gyongyi 

 

4. Activitate – Zilele 

Francofoniei 

cl. IX B,  

X A, XII C 

prof limbi 

moderne 

Unitate 

școlară 

28 

Mart 

2018 

C. T. T 

Sala 

Festivă 

Florea Monica 

 

5. Simpozionul ”Be 

creative, have fun, 

feel free” 

 Județean  Mart 

2018 

Participa

re 

indirectă 

Mihăilescu Luminița 

 

6.  Proiectul ”Natura nu 

face nimic fără 

motiv/Nature does 

nothing without a 

reason/Nature ne fait 

rien en vain 

Elevi din cl. 

IX-XI 

zonal 11 

mai 

2018 

C. T. T 

Sala 

Festivă 

Mihăilescu Luminița 

Oanță Mirela 

Florea Monica 

 

7.  Conferința internațio-

nală”The Digital 

Generation. From 

Integration to 

Addiction in Relation 

with Information 

Technology” 

 Internațio

nal 

9 

iunie 

2018 

Târgu 

Mureș 

Mihăilescu Luminița 

Oanță Mirela 

Florea Monica 

 

8.  ȘcoalaInternațională 

de Vară „Dăscălimea 

Română” pt Cadrele 

Didactice Române 

din Țară și de peste 

Hotare 

 Internațio

nal 

6-13 

iulie 

 

Olimp, 

jud. C-ța 

Mihăilescu Luminița 

 

În cadrul activităților de perfecționare, se menționează participarea la cursuri de formare 

continuă: 

-curs formator, (febr. 2018, Sibiu), prof. Mihăilescu Luminița 

- Curs-“Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării examenelor și 

concursurilor naționale din învățământul preuniversitar,   (DePeCoN),(febr. – martie 2018), 30 

credite profesionale transferabile, prof. Mihăilescu Luminița 

-Programul de formare continuă „Competențe – cheie prin activitățile nonformale și 

extracurriculare”, acreditat de MEN, 24 credite profesionale transferabile, (iulie 2018), prof. 

Mihăilescu Luminița 

- Programul de formare continuă „Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și 

eficientizarea comunicării și relaționării”, acreditat de MEN, 19 credite profesionale transferabile, 

(august 2018), prof. Mihăilescu Luminița 

- Cursul internațional ”Competence, Management, Multiculturalism, in a modern European 

Educational System”, (iunie 2018), Veliko Tarnovo, Bulgaria, Mihăilescu Luminița,Florea Monica 

ANALIZĂ SWOT 

Puncte tari: 

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile 

predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor 

de predare; 
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- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează 

conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific; 

- climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori ; 

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor, aplicarea 

metodelor moderne de evaluare; 

- colaborarea eficientă şi productivă între majoritatea membrilor catedrei;  

- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipa 

- rezultate bune la concursurile şcolare; 

PUNCTE SLABE: 

-insuficienta constientizare si responsabilizare privind importanta limbilor straine de circulatie 

internationala in perspecticva scolara  

- absenţa (îndeosebi la elevii de la cursurile serale ori rută progresivă) competenţelor de comunicare 

într-o limbă modernă. 

- absenteismul repetat al unor elevi. 

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare 

- scăderea interesului pentru actul învatarii. 

-neimplicarea unui membru al comisiei de limbi moderne la activitățile din cadrul catedrei, precum 

și refuzul de a participa la ședințele de catedră 

OPORTUNITĂŢI: 

- Realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de  limbi moderne. 

- Asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă.  

- Asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

- Asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor. 

- Folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini perturbatoare. 

- Dotarea suficientă a cabinetului de limbi moderne.. 

- Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului respectiv. 

- Implicarea cadrelor didactice în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea 

inteligenţelor multiple ale elevilor. 

AMENINŢĂRI: 

- programe scolare prea incarcate 

-instabilitatea sistemului de invatamant 

-supraincarcarea cadrelor didactice cu sarcini si activitati nerenumerate 

-dezinteresul elevilor pentru progresul scolar 

- absenteismul (generat, în majoritatea cazurilor ,de angajarea elevilor în câmpul muncii pentru a se 

susţine financiar). 

Aprecieri si concluzii 

Cele prezentate în acest raport permit să se afirme că în perioada analizată, activitatea 

Catedrei de limbi moderne s-a desfăşurat pe o linie ascendentă , chiar dacă  nu intotdeauna au fost 

suficiente resurse material aflate la dispoziţia membrilor. 

Resursele umane ale catedrei dau posibilitatea unei evoluţii viitoare la cote valorice 

superioare în măsura în care implicarea cadrelor didactice va fi sprijinită şi material.  

Actualele condiţii de activitate impuse de nivelul de pregatire impugn schimbarea unor 

mecanisme de cuantificare a activităţii fiecărui membru al catedrei atât în planul activităţii didactice, 

cât si prin găsirea şi atragerea de noi resurse care să completeze baza materiala si care sa conduca in 

mod direct la imbunatatirea calitatii procesului educativ. 

Nu in ultimul rând s-ar impune o promovare mai dinamicā pentru atragerea elevilor cātre 

învāţāmântul profesional şi tehnic. 
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RAPORTUL ACTIVITĂȚII ARIEI CURRICULARE MATEMATICĂ ȘI 

ȘTIINȚE 

COMISIA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
Comisia profesorilor de matematică-informatică de la Colegiul Tehnic a realizat următoarele 

activități în cursul semestrului II al anului școlar 2017-2018:  

Membrii catedrei 

 prof. Ghețiu Radu Mihail  

 prof. Păcurar Viorel 

 prof. Csiszar Eugenia  

 prof. Bogdan Mirela 

 prof. Feier Ciprian 

Prof. Ghețiu Radu Mihail 

 Pregătirea examenului de simulare a bacalaureatului  la clasele a XI-a și a XII-a la disciplina  

Matematică,  prin teste pregătitoare 

 Examenul de simulare a bacalaureatului  la clasele a XI-a și a XII-a la disciplina Matematică 

–profesor evaluator 

 Pregătirea examenului de bacalaureat la clasele a XII-a la disciplina  Matematică, prin ore de 

consultații 

 Susținerea referatului  cu tema  ,,Metode moderne de predare a Matematicii’’ 

Prof. Păcurar Viorel 

 Pregătirea examenului de simulare a bacalaureatului  la clasele a XI-a și a XII-a la 

disciplina  Matematică, prin teste pregătitoare 

 Examenul de simulare a bacalaureatului  la clasele a XI-a și a XII-a la disciplina 

Matematică -profesor evaluator 

 Pregătirea examenului de bacalaureat la clasele a XII-a la disciplina  Matematică, prin ore 

de consultații 

 Susținerea referatului  cu tema ,,Dificultăți în predarea Matematicii’’ 

Prof. Csiszar Eugenia 

 Parteneriat JA-Alimentația sănătoasă-29 elevi 

 Proiect internațional JA In a Day-Școala altfel-29 elevi 

 5 martie 2018 Cluj-sesiune de formare pentru administrator testare PISA 

 15 martie-Coordonator testare PISA 

 17.03.2018-faza județeană ,,Alege este dreptul tău’’-mențiune Suciu Oana IXB, participare 

Moga Ramona XB 

 29.03.2018-participare Concurs național Științe și tehnologii-info și alte discipline 

 Secretar în Comisia pentru atestate Liceu-nivel 4 sesiunea mai  si septembrie 

 10.04-actiune de consiliere AJOFM 

 12-13 mai Oana Suciu-Diplomă de merit și mențiune la  Concursul Național de Referate și 

Comunicări Știintifice, cu participare internațională ,,Ștefan Procopiu’’, Piatra Neamt 

 25 mai-18 Iunie- participare Curs de formare Prevenirea consumului de droguri la adolescent 

prin intervenții active în școală 

 Articol în anuarul omagial al  Colegiului Tehnic, 2017-2018 

 4-8 iunie, participare la programul pilot JA-, platform JA Inspire  

 cursuri online IX B-chestionar financiar economic-iunie 2018 

 ABCdar bancar-pilotare modul digital de educatie financiara 

 18.06.2018-Depus proiectul FE pentru elevi, , cu finanțare de la primărie 

 Refacere documentatie pentru proiectul ROSE 

Prof. Bogdan Mirela 

 Pregătirea examenului de simulare a bacalaureatului  la clasele a XI-a și a XII-a la disciplina  

Matematică, prin teste pregătitoare 
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 Examenul de simulare a bacalaureatului  la clasele a XI-a și a XII-a la disciplina Matematică-

profesor evaluator 

  Pregătirea examenului de bacalaureat la clasele a XII-a la disciplina  Matematică, prin ore 

de consultații 

 Susținerea referatului  cu tema ,,Strategii  alternative de evaluare utilizate la 

Matematică’’ 

Prof. Feier Ciprian 

 Pregătirea examenului de simulare a bacalaureatului  la clasa a XIV-a seral la disciplina  

Matematică, prin teste pregătitoare 

 Examenul de simulare a bacalaureatului  la clasa  a XII-a la disciplina Matematică- profesor 

evaluator 

 Pregătirea examenului de bacalaureat la clasa a XIV-a seral, la disciplina  Matematică, prin 

ore de consultații 

 Susținerea referatului  cu tema  „Aplicații practice ale determinanților “ 

Analiza SWOT 
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COMISIEI PROFESORILOR DE FIZICĂ-CHIMIE 
Comisia metodică de chimie – fizică şi – a stabilitit următoarele obiective: 

 Diagnoza activităţilor; 

 Organizarea activităţilor; 

 Perfecţionarea ştiinţifico-metodică şi pedagogică; 

 Stimularea şi îndrumarea elevilor; 

 Utilizarea de tehnologii didactice centrate pe elev în activitatea de predare – învăţare pentru 

îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor; 

 Evaluarea ritmică a elevilor în scopul eficientizării sistemului educaţional; 

 Menţinerea membrilor catedrei în circuitul informaţiei necesare exercitării profesiei; 

 Mentenanţa laboratoarelor de chimie şi fizică pentru buna desfăşurare a demersului didactic  

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Cadre didactice foarte bine pregătite din punct 

de vedere profesional; 

-Există planuri cadru şi programe şcolare pentru 

toate nivelurile de pregătire. 

-Există interes pentru formare si perfecţionare 

continuă şi implicare în acţiuni variate la nivelul 

liceului al zonei/judeţului. 

-Comunicare foarte buna între membrii 

comisiei; 

-Bază materială bună – există laborator de 

chimie şi cabinet de fizică; 

-Bibliotecă dotate cu auxiliarele didactice 

necesare. 

-Preocupare permanentă a cadrelor didactice 

pentru perfecţionare / autoperfecţionare prin 

participare la cursurile de formare continuă. 

-Dezinteres al elevilor faţă de ştiinţe; 

-Lipsa motivaţiei elevilor pentru studiul 

ştiinţelor; 

-Număr mic de ore alocat prin programa 

şcolară care face aproape imposibilă munca 

diferenţiată în cazul elevilor cu dizabilităţi dar 

şi al celor cu grave lacune cognitive în 

domeniul ştiinţelor; 

-Naveta elevilor împiedică desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare de pregătire 

suplimentară; 

-Lipsa unui spaţiu adecvat de documentare 

pentru elevi dotat cu calculatoare, sală de 

lectură, mese de lucru: 

-Slaba implicare a părinţilor în actul instructiv 

– educativ. 

-Inexistenţa formelor de recompensare a 

rezultatelor elevilor atât la nivelul şcolii cât şi 

la nivel comunităţii locale; 

-Insuficienta promovare a rezultatelor şcolare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Asigurarea calităţii actului educaţional prin 

orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale, prin folosirea 

metodelor interactive, stimularea gândirii 

creative, logice; 

-Prelungirea activităţii de învăţare a elevilor în 

şcoală prin introducerea demersului 

educaţional de tip *Şcoala de după şcoală* în 

colaborare cu asociaţia de părinţi sau cu ONG 

–uri axate pe acest gen de activităţi; 

-Predarea – învăţarea diferenţiată; 

-Colaborare interdisciplinară fizică – chimie – 

informatică; 

-Accesare de fonduri europene în vederea 

dotării laboratorului de chimie şi a cabinetui de 

fizică, respectiv pentru realizarea unui centru 

de documentare; 

-Nivel tot mai scăzut al bagajului de 

cunoştinţe şi competenţe în domeniul chimiei 

şi al fizicii la nivelul elevilor de clasa a IX-a 

precum şi capacităţi intelectuale limitate ceea 

ce face aproape imposibilă recuperarea 

acestora în timpul liceului pentru a putea 

promova examenul de Bacalaureat;  

-Supraîncărcarea programei şcolare. 

-Scăderea interesului pentru studiul chimiei şi 

al fizicii datorată lipsei perspectivelor de acces  

in domeniul lucrativ;  

-Volumul mare de cunoştinţe în raport cu 

numărul orelor alocate pentru fixare. 

-Absenţele (motivate şi nemotivate) ale 

elevilor de la orele de curs.  

-Dezinteresul manifestat de către unii părinţi 

faţă de situaţia şcolară a elevilor; 
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-Implicarea părinţilor în procesul decizional 

pentru a realiza o mai bună monitorizare 

elevului precum şi a rezultatelor acestuia la 

şcoală; 

-reamenajarea laboratorui de chimie deoarece 

în şcoală există achiziţionat mobilier adecvat 

încă din anul 2008. 

-Lipsa supravegherii elevilor de către părinţi 

datorată condiţiilor socio-economice; 

-Inexistenţa în legislaţia noastră a formei de 

constrângere, de sancţionare, în cazul 

nerespectării contractului pentru învâţământul 

obligatoriu.  

Activităţi derulate: 

-Participarea tuturor profesorilor la lucrările cercului zonal de chimie – fizică care s-au derulat la 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” – martie, 2018. 

-Întocmirea planului managerial precum şi a graficului de activităţi al catedrei pentru semestrul II – 

feb. 2018 – prof. Bărbat Maria; 

-Realizarea unor lecţii AEL – fiecare profesor în funcţie de orarul cabinetului de informatică; 

-Realizarea unor mape didactice în scopul pregătirii elevilor pentru concursuri şcolare şi pentru 

recuperarea elevilor slabi la învăţătură – toţi membrii catedrei; 

-Consultaţii pentru concursuri şcolare/recuperare – prof. Bărbat Maria; 

-Studiul câmpului magnetic al unui conductor liniar lung parcurs de curent electric – experimentul 

didactic , clasa a X-a – Prof. Tămas Danut, prof. Notar Rodica şi prof. Rotar Ileana, mai, 2018; 

-Izomerie. Modele. Modelare – prof. Bărbat Maria – februarie, 2018. 

-la concursul de chimie “Petru Poni” – etapa judeţeană (aprilie 2018) au participat trei elevi din clasa 

a IX-a B, profil administraţie publică: 

 STRUC V. VICTOR -ALEXEI, clasa a IX-a B, 

 MOLDOVAN C. ŞTEFAN-DANIEL 

 DORDEA S. LAURENŢIU. 
Elevul Dordea Laurenţiu a obţinut premiul I şi a reprezentat judeţul Mureş şi, implicit, 

Colegiul Tehnic la etapa naţională care s-a desfăşurat la Constanţa (8 – 11 iunie ) ocupând locul 4 

– prima menţiune. Elevii au fost pregătiţi de prof. Maria Bărbat. 

 

RAPORTUL ACTIVITĂȚII ARIEI CURRICULARE OM ȘI SOCIETATE 
ANALIZA SWOT 

Puncte tari 

          Profesorii Ariei curriculare ‘Om si Societate’ 

sunt preocupati de cunoasterea noutatilor stiintifice, 

de perfectionarea pregatirii profesionale, de 

optimizarea metodologiei predarii – invatarii. Se 

implica in activitatile de profil, urmarind realizarea 

competentelor specifice specialitatii, in cadrul 

diferitelor comisii, cautand, dat fiind nivelul foarte 

modest si modest al unor elevi, sa imbunatateasca 

deprinderile deficitare de invatare din treapta 

gimnaziala si recuperare, pe cat posibil, a 

decalajelor. 

         Elevii cu preocupari de cunoastere sunt 

sprijiniti, in colaborare cu profesorii altor comisii, 

in redactarea de eseuri si comunicari extrascolare 

(protectia mediului, protectia consumatorilor etc.) 

Un grup de elevi cu inclinatii artistice participa sub 

conducerea prof. Notar Rodica la pregatirea si 

sustinerea unor activitati de teatru religios, inclusiv 

in afara municipiului. 

Puncte slabe 

Putine initiative in completarea 

portofoliilor de specialitate si in 

informare in general pentru pregatirea 

scolara; pregatirea superficiala in 

activitatile la clasa, generata de pregatirea 

lacunara din gimnaziu, iar efectele se 

resimt in promovarea la examenul de 

Bacalaureat si in slaba mobilitate in 

pregatirea dupa absolvire si integrarea pe 

piata muncii. 
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         Membrii Ariei curriculare au colaborat 

eficient cu colegii din alte profile curriculare, elevii 

si familiile lor, in realizarea activităţilor educative 

(inclusiv in orele de consiliere si orientare), avand 

relatii de parteneriat cu scolile generale, institutiile 

din localitate si din judet.           

Oportunitati 

       Dinamismul si dorinta de implicare manifestate 

permanent de membrii Ariei curriculare, interesul 

pentru munca in echipa si pentru 

interdisciplinaritate. 

      Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare profesionala.Motivarea elevilor pentru 

creşterea interesului faţă de disciplinele din cadrul 

acestei Arii. 

       Buna cooperare cu organizatiile comunitatii 

locale in vederea realizarii activitatilor de 

parteneriat. 

 

 

Amenintari 

Scaderea numarului total de elevi la 

nivelul orasului si interesul scazut al 

multora dintre acestia pentru educatie 

duce la un grad sporit de dificultate in 

realizarea si mentinerea efectivelor 

colectivului de elevi. 

Un interes din ce in ce mai scazut al 

elevilor pentru scoala si pentru invatatura 

in general, coroborat cu fenomenul 

galopant de absenteism si risc de abandon 

scolar. Multi elevi lipsiti de 

supravegherea familiei (parinti aflati la 

munca in strainatate etc) nu acorda 

suficient timp si interes pregatirii scolare, 

ceea ce ingreuneaza realizarea la un nivel 

satisfacator a unor obiective stabilite in 

cadrul Ariei. 

 
 

COMISIA PROFESORILOR DE GEOGRAFIE-BIOLOGIE 

 
Prof. Chis Elena: 

 A participat la  aplicatia de teren organizata de SGR Mures -Timisoara –Belgrad   

 A coordonat activitatile ComisieiMetodice ‚Biologie – Geografie –Educatie fizica’, precum 

si pe cele ale ArieiCurriculare ‚Om si Societate’ 

 A organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, un concurs de postere cu elevii cl XI-a A 

 A fost profesor examinator la  simularea Examenului national de bacalaureat: Geografie, 

sesiunea martie 2018 

 A organizat  activitatea extracurriculara la nivelul şcolii- Proiectul interdisciplinar``Natura nu 

face nimic fara motiv„-Nature does nothing without a purpose” 

 A participat la manifestarile ocazionate de Ziua Portilor Deschise la Colegiul Tehnic 

 A efectuat consultatii de pregatire suplimentara pentru examenul de Bacalaureat cu elevii 

claselor a XII-a 

Prof. Podar Mihaela: 

 A participat la Cursul„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării 

examenelor și concursurilor naționale din învățamăntul preuniversitar-CCD Mureș 

 A organizat  etapa locala a  Concursului National de Geografie ‘’Terra”  

 A fost profesor examinator la faza judeteana a Olimpiadei de geografie 

 A organizat  activitatea extracurriculara la nivelul şcolii- Proiectul interdisciplinar``Natura nu 

face nimic fara motiv„-Nature does nothing without a purpose” 

 A sustinut Inspectia speciala in vederea obtinerii gradului Didactic I 

 In luna aprilie  am participat la activitatea organizata de SGR Mures in Timisoar-Belgrad  

  A fost membru in comisia de simulare a Examenului national de bacalaureat 
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  A fost profesor examinator la simularea Examenului national de bacalaureat:geografie, 

sesiunea martie 2018  

  A participat la manifestarile ocazionate de Ziua Portilor Deschise la Colegiul Tehnic 

  A efectuat consultatii de pregatire suplimentara pentru examenul de Bacalaureat cu elevii 

claselor a XII-a 

Prof. Stoica Octavian: 

 Participare cu elevii la olimpiada de biologie faza locala. 

 Pregatire suplimentara pentru examenul de Bacalaureat cu elevi din clasa a XII-a  

NEREALIZARI: 

Interesul scazut al elevilor pentru invatare, inclusiv pentru participarea la pregatirile suplimentare in 

vederea concursurilor scolare si a examenelor nationale. Nerealizarea pana la acest moment a unui 

cabinet de stiinte socio-umane specializat, din cauza lipsei de spatiu si a fondurilor necesare. Slaba 

dotare cu material didactic actualizat.  

PROIECTE  DE  VIITOR : 

In activitatea membrilor Ariei curriculare “Om si societate” vor sta in viitor in atentie urmatoarele: 

- Perfectionarea continua a pregatirii stiintifice si metodice. 

- Ridicarea nivelului de pregatire a elevilor si raportarea pregatirii acestora la prevederile 

programelor si la cerintele examenelor nationale 

- Punerea unui accent mai mare pe folosirea metodelor didactice centrate pe elev. 

- Formarea si utilizarea unui limbaj stiintific corect. 

- Educarea stiintifica, in spirit etic si comunitar, precum si valorificarea corespunzatoare a 

mesajului instructiv-educativ al fiecarei lectii, adaptat specificului colectivitatii locale  

- Stabilirea obiectivelor astfel incat sa existe un echilibru intre dobandirea de cunostinte 

teoretice si competente.  

- Organizarea unor activitati interdisciplinare. 
 

COMISIA PROFESORILOR DE ISTORIE,  

DISCIPLINE SOCIO-UMANE ŞI RELIGIE 
ANALIZA SWOT 

Puncte tari 
      Membrii comisiei sunt bine pregatiti metodico-

ştiinţific şi preocupaţi continuu de perfecţionarea 

pregătirii profesionale, ei colaborând eficient cu celelalte 

cadre didactice, elevii si familiile acestora, în realizarea 

unor activ ce au contribuit la prestigiul şcolii.  

      Au fost consolidate parteneriatele cu instituţii 

importante pe plan local şi zonal.           

     Implicarea tuturor reprezentantilor procesului 

educativ in activitatile scolare si extrascolare este o 

dovada a interesului pentru cultura si educatie, dar şi a 

creşterii gradului de conştientizare a importanţei 

participării sociale şi implicării în viaţa comunitatii, 

dovadă numărul mare de elevi care s-au implicat în 

acţiunile desfăşurate şi impactul pozitiv. 

Puncte slabe 
Interesul scăzut al unor elevi pentru 

participarea la olimpiadele şcolare.  

Slaba dotare cu material didactic, unele 

manuale din fondul bugetat sunt din 

ediţii vechi şi necesită actualizarea lor 

cu versiuni corespunzătoare.  

 

Oportunităţi 
     Originalitatea, dinamismul şi dorinţa de implicare, 

interesul pentru munca în echipa şi pentru 

interdisciplinaritate.           

     Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare 

profesionala. Motivarea elevilor pentru creşterea 

interesului faţă de disciplinele catedrei şi mai ales pentru 

activităţile de tineret. S-au accesat fonduri alocate 

Ameninţări 
Impactul social al fenomenelor 

deviante, comportamentele antisociale 

şi de risc, coroborate cu un interes din 

ce în ce mai scăzut al elevilor pentru 

şcoală şi pentru învăţătură în general, 

precum şi cu absenteismul şi riscul de 

abandon şcolar. Mulţi elevi lipsiţi de 



43 

 

manifestărilor extraşcolare, precum şi premierii elevilor 

cu performanţe deosebite. 

supravegherea necesară din partea 

familiei (părinţi aflaţi în străinătate, 

ceea ce îngreunează şi comunicarea) 

Prof. Mihăilescu Alin 

12.02.-29.03.2018 - Curs Evaluator (DePeCon)  prin CCD Târgu Mureș;  

26.02.-28.02.2018 - Curs Formator prin Institutul Doctus Sibiu; 

23.03.2018 - "Rugăciune pentru viață", activitate desfăsurată la biserica Sf. Treime din Tarnaveni; 

 10.04.2018 - "Importanța zilei de 1Decembrie 1918", activitate desfăsurată la Muzeul municipal 

Tarnaveni (clasele a IX-a B şi a X-B); 

 27.04.2018 - "Primul război mondial şi realizarea Marii Uniri", activitate desfăsurată în Cabinetul 

de Istorie (elevi din mai multe clase);  

30.05.2018 - Întâlnirea tinerilor creştini din municipiul Tarnaveni, activitate desfăsurată la Oarbă de 

Mureş, eveniment dedicat cinstirii eroilor (scrierea, prezentarea şi publicarea articolului "România 

mea, România noastră"); 

 09.06.2018 - Conferință Internațională "Generația digitală", activitate desfăsurată la Palatul Culturii 

din Târgu Mureș;  

15.06.2018 - Campania Națională "Informare acasă! Siguranță în lume", activitate desfăsurată prin 

ISI Mureş, la Târgu Mureș;  

25.06.2018 - Participare la Expoziția "Încoronarea suveranilor României Mari" de la Casa de Cultură 

din Tarnaveni;  

06-14.07.2018 - Participare la Şcoala Internațională de Vară "Dăscalimea Română" pentru cadrele 

didactice din țară și de peste hotare, ediția a VI-a, Olimp, jud. Constanța; martie-iunie 2018 - 

Participarea la Concursul regional "Galeria valorilor naționale, ediția a VII-a, cu activitatea "Pe 

urmele strămoșilor", obținând câteva premii cu elevi ai Colegiului Tehnic din Tarnaveni; martie 

2018 Participare cu eleva Moga Denisa la Olimpiada județeană de Istorie; martie 2018 

Evaluator la Olimpiada de Istorie, faza județeană (contestații). 

Profesor dr. NICOLAE FOLA: 

     A realizat o selecţie a materialelor didactice necesare studiului disciplinelor socio-umane, 

inclusiv comanda unor manuale mai accesibile şi recomandabile stadiului actual al pregătirii 

elevilor. 

     A încurajat utilizarea activă a manualelor la orele de curs, lectura suplimentară şi demersurile de 

aprofundare inter-disciplinară. 

Prof. VULEA  ADELA 

1. Realizarea activităţilor didactice 

1.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice.Realizarea proiectelor didactice la aproape toate activitatile desfasurate 

(activitatile desfasurate in  cadrul interasistentelor la ora), schite pentrutoate activitatile 

desfasurate la clasa.  

Conceperea lectiilor  in concordanta cu achizitiile pe care le detineau din anii anteriori si               

stabilirea concordantei cu modul diferentiat de predare.  

                 Realizarea  lectiilor  urmarind sa existe o concordanta intre obiectivele                 

specifice- operationale-continuturile invatarii-metode si mijloace didactice  

                 Realizarea activitati din perspectiva  transdisciplinaritatii. 

1.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea 

optimizării activităţilor didactice inclusiv TIC. 

Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar. 

                       Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea 

cabinetelor/ bibliotecii şcolare/manualul profesorului. 

                       Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei. 

1.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate. 

Fiecare lucrare practica,fisa de lucru  realizata a fost expusa si vizualizata de catre toti  

                    ceilalti  colegi, apoi toate acestea  sunt stocate in portofoliile elevilor.. 
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1.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de  

                     voluntariat. 

 Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul catedrei. 

                       Ziua  naţională a micilor întreprinzători ,11 Octombrie 2017,invitată d-na Părău Maria 

de la A.J.O.F.M. Târnăveni,Dezbatere în sala festivă ,elevii claselor de administraţie. 

                      Ziua internaţională a drepturilor  consumatorilor / Concurs pe tema ,,Drepturilor 

condumatorului ,, între clasele de a X-a,a XI-a şi a XII-a administraţie 16.III. Ora 11 Clasa XI-a  B 

                     Participarea cu elevi la Concursul organizat de A.N.P.C. ,,Alege este dreptul tău,, faza 

judeţeană la care elevei  Suciu Oana din clasa a IX-a B i s-a acordat prima menţiune . 

                    Aceste trei activităţi au fost realizate la nivel de catedră . 

                    Participarea cu elevii acasei a X-a B la programul Junior Achivement ,,Educaţie pentru 

sănătate şi  viaţă activă ,, 

                     Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 

2. Evaluarea rezultatelor învăţării 

2.1.Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare, rezultatele activităţilor de 

evaluare au fost prezentate în permanenţă în faţa clasei asigurându-se transparenţa acestora. 

             Pe parcursul semestrului II am realizat  evaluari , periodice–la lectii, semestriale si 

              finale  consemnad datele in planificarea activitatilor instructiv educative  

           Evaluarea  formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru, 

autoevaluare; teste. 

           Evaluarea  sumativă am realizat-o la finalul proiectelor, semestrelor şi al anului şcolar; 

2.2.Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea lor s-a realizat în permanenţă. 

 Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi 

          standardelor de performanţă. 

                     Utilzarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi. 

                     Prezentarea baremelor de corectare şi notare.       

2.3.Evaluarea calităţii activităţii s-a bazat pe utilizarea diverselor instrumente de evaluare, 

inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. 

Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 

Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/referate/proiecte). 

Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu modele de teste de 

la evaluare iniţială). 

  Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică. 

2.4.Am urmărit dezvoltarea competenţelor de autoevaluare şi interevaluare la elevi. 

 Includerea autevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor. 

  Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare. 

  Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru. 

2.5 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării 

rezultatelor învăţării. 

In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui elev acesta a fost prezent la clasa si a 

inregistrat toata activitatea desfasurata de catre acesta. 

             La finalul anului scolar a fost acordata o nota pentru portofoliul educational. 

3. Managementul carierei şi a dezvoltării personale 

3.1. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal l-am făcut prin: 

Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesionalşi a dosarului personal. 

Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi a dosarului 

personal. 

Prof. cons. şc. SZEKELY K. KINGA  

Activităţi desfăşurate 

 colaborator în realizarea studiului: ”Rolul internetului în viața adolescenților” - studiu 

județean realizat de către CJRAE Mureș în colaborare cu UBB Cluj Napoca - stabilirea 
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eșantionului, aplicarea chestionarelor la elevi din clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic T-veni 

și Lic. C-tin Brâncuși T-veni. 

 evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii în clasa pregătitoare 

 derularea activităților la clasele a IX-a din cadrul proiectului interjudețean ”Stop bullying-

ului!” - Colegiul Tehnic T-veni și Lic. C-tin Brâncuși T-veni. 

 pregătirea psihologică pentru examene - cls. XII A, B 

 elaborarea proiectului de finanțare prin As. Psyserenitas - obținerea de fonduri pentru 

perfecționarea cadrelor didactice din cadrul CJRAE 

 participare la conferința internațională organizată de CJRAE Mureș - ”Generația digitală - 

de la integrare la dependență în relația cu tehnologia informației”. 

Prof. MĂDĂLINA CONSTANTINa avut următoarele realizări: 

 Împreună cu elevii doritori, a participat mai ales în perioada Postului Mare, în afara orelor 

de curs, la sfintele slujbe ale Bisericii Parohiei Târnăveni V, în special Sf. Euharistie.     

 Participă în calitate de membru la şedinţele Grupului de iniţiativă pentru tineret la nivelul 

municipiului Târnăveni. În data de 3 februarie 2018 a participat la Întâlnirea anuală de 

lucru a Grupurilor de inițiativă pentru tineret din cuprinsul Eparhiei noastre, care a avut loc 

la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. 

 A coordonat echipa de elevi ai Colegiului Tehnic Târnăveni participanţi la manifestarea 

Rugăciune pentru viață, organizată vineri 23 martie, în municipiul Târnăveni, la Biserica 

Sfânta Treime. 

  A coordonat echipa de elevi ai Colegiului Tehnic Târnăveni participanţi în data de 30 mai 

la Întâlnirea municipală a tinerilor din Târnăveni, ediția a VII-a. Evenimentul, organizat 

de Protopopiatul Târnăveni prin Grupul de inițiativă pentru misiune și tineret, în colaborare 

cu Colegiul nostru, s-a desfășurat anul acesta la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș, 

tematica întâlnirii Jertfa eroilor români- temelia României Mari, gravitând în jurul temei 

centrale a Anului Centenar 2018, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

ca Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii 

Uniri din 1918.      

 A participat la activităţile organizate de Biblioteca publică din Târnăveni, Casa Municipală 

de Cultură.  

 A participat la Capela Colegiului Tehnic la slujba Sfintei Liturghii oficiată de preacucernicul 

pr. Marius Filip, alături de elevi şi cadre didactice ale Colegiului nostru. 

      A intermediat si redactat acordul de partneriat institutional dintre Colegiul 

Tehnic(nr.758/14.05.2018) şi Protopopiatul Ortodox Târnăveni (nr.115/16.05.2018). 

      A publicat articolul“Implicare activă a elevilor Colegiului Tehnic în viaţa comunităţii” 

în Anuarul 2017-2018 al Colegiului Tehnic, apărut în mai 2018 la Editura Nico din Târgu-

Mureş. 

 

CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Prof. Pasc Ovidiu 

I. În cadrul Săptămânii “Şcoala altfel” şi a Zilei Porţilor Deschise la Colegiul Tehnic, a organizat 

campionat de fotbal pe şcoală, la care au participat numeroase echipe.  

II. A participat la Cercul pedagogic al profesorilor de educaţie fizicǎ; 

III. A coordonat elevii Colegiului Tehnic participanţi la faza pe localitate a campionatului de şah. 

 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR-VOLEI 



46 

 

Puncte tari: 

  Participarea în Campionatul naţional a echipelor de junioare şi minivolei ; 

 Promovare la echipa de speranţe a C.S.S. Târnăveni sau la alte echipe  (7 sportive) 

Puncte slabe : 

 Echipele se pregătesc în sala mică a Şcolii Gimnaziale „Traian”, în condiţii 

necorespunzătoare (sala de dimensiuni reduse) 

 Problema profesorului  de specialitate, pe care încercăm să o rezolvăm de câţiva ani 

 

Ameninţări : 

 Efectivele în scădere ca urmare a preocupării tot mai mici pentru sport  

sume tot mai mici alocate pentru CSS 

 

RAPORTUL ACTIVITĂȚII ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII 
COMISIA METODICĂ PROTECTIA MEDIULUI  SI  SERVICII 

 

    Obiectivele de baza urmarite de membrii comisiei metodice a inginerilor chimisti sunt : 

-Realizarea unei formari profesionale la nivelul standardelor actuale de pregatire,adaptata cerintelor 

specifice economiei din tara noastra si in concordanta cu evolutia pietei fortei de munca; 

         -Asigurarea flexibilitatii profesionale, care sa asigure mobilitatea ocupationala si gradul de 

adaptibilitate impus de schimbarile si mutatiile produse in plan economic si social; 

         -Asigurarea unei pregatiri finale profesionale, care sa permita recunoasterea competentelor 

profesionale in statele europene; 

          -Insusirea de catre elevi a unor cunostinte, priceperi si deprinderi, care sa le permita incadrarea 

la diferiti agenti economici din diferite domenii de activitate industriala sin u numai; 

          -Dezvoltarea la elevi a capacitatii de lucru in echipa, de a comunica, de a stabili relatii 

interpersonale; 

          -Stimularea activitatii elevilor si a capacitatii de autoevaluare; 

          -Reliefarea si evidentierea legaturii teorie-practica; 

          -Dezvoltarea capacitatii de inovatie, a gandirii logice si a creativitatii elevilor; 

          -Crearea si dezvoltarea capacitatii de lucru a elevilor in echipa, de a-si asuma diferite sarcini 

intr-un colectiv, de a-si asuma responsabilitatea propriilor actiuni;  
Analiza SWOT 

I. Oferta curriculara 

 

Puncte  tari                        Puncte slabe 

-Exista material curricular pentru fiecare nivel si clasa 

de studiu: planuri de invatamant, programe scolare, 

planificari calendaristice intocmite de fiecare 

profesor, referate  etc. 

-Fiecare membru al catedrei este implicat direct in 

intocmirea portofoliilor; 

-CDL-urile propuse atractive si variate; 

 

-Uneori oferta scolii nu satisface toate 

nevoile elevilor, din lipsa manualelor 

corespunzatoare modulelor de 

specialitate; 

-Este necesara o mai mare consecventa in 

administrarea instrumentelor de evaluare 

de natura sa favorizeze o evaluare 

constructiva; 

                     Oportunitati                        Amenintari 

-Scoala ofera posibilitatea satisfacerii dorintei elevilor 

de informare si colaborare; 

-Scoala permite valorificarea abilitatilor individuale; 

-Implementarea reformei invatamantului; 

-Colegiul Tehnic se bucura de o imagine pozitiva pe 

plan local si zonal; 

-Baza materiala nu permite intotdeauna 

realizarea tuturor solicitarilor elevilor sau 

parintilor acestora; 

-Programele scolare sunt prea incarcate; 

-Instabilitatea generala a sistemului de 

invatamant; 
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II. Resurse umane 

                  Puncte tari                       Puncte slabe 

-Toate cadrele didactice din catedra sunt 

titulare,majoritatea cu grad did I; 

-Exista o buna delimitare a sarcinilor fiecarui membru 

al catedrei; 

-Prin relatiile profesor-elev, se creaza un climat 

educational deschis, stimulativ; 

-Se promoveaza egalitatea sanselor; 

-Membrii catedrei sunt preocupati de propria formare; 

-Organizarea pregatirii suplimentare pentru examenul 

de bacalaureat; 

-Elevi participanti la olimpiadele interdisciplinare in 

numar mare la clasele de Protectia mediului si 

Administratie publica, cu rezultate bune si foarte bune; 

-Toti membrii catedrei sunt implicati in implementarea 

asigurarii calitatii; 

-Proiectarea si respectarea documentelor de planificare 

a lectiilor; 

-Buna colaborare cu ISJ si CCD; 

-Toti elevii claselor terminale de liceu  s-au inscris 

pentru obtinerea Atestatului profesional si a 

Certificatului de competente profesionale; 

-Dificultati in protejarea elevilor datorita  

lipsei posturilor de paza; 

-Slaba popularizare a rezultatelor 

elevilor la concursuri si olimpiade 

scolare; 

 

Oportunitati                        Amenintari 

Numarul- de intalniri si activitati comune ale 

membrilor catedrei in afara orelor de curs, favorizeaza 

impartasirea experientei, cresterea coeziunii grupului 

de catedra; 

-In general, parintii sunt preocupati de activitatea 

elevilor si de progresul lor scolar; 

-Criza de timp a multora dintre parinti, 

datorata actualei situatii economice, 

reduce implicarea familiei in planificarea 

timpului liber al elevilor; 

-Supraincarcarea  cadrelor didactice cu 

sarcini si activitati care nu sunt 

remunerate; 

-Irosirea timpului destinat invatarii cu 

vizionarea unor emisiuni TV sau 

navigare pe internet; 

-Lipsa motivatiei invatarii; 

-Absenteismul elevilor si abandonul 

scolar; 

-Dezinteresul crescut al familiei fata de 

situatia scolara si transferul 

responsabilitatii educarii copiilor, 

exclusiv scolii; 

-Exacerbarea fenomenului “orfani de 

parinti” 

-Slaba motivatie financiara a cadrelor 

didactice poate conduce la dezinteres fata 

de calitatea procesului instructiv-

educativ; 
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III. Resurse materiale si financiare 

 

 

 

                             Puncte tari                              Puncte slabe 

-Acces nelimitat la internet 

-Baza materiala buna pentru 

desfasurarea orelor la profilele comisiei 

metodice; 

-S-au stabilit relatii de lucru eficiente cu 

elevii; 

-Resursele materiale existente in scoala 

sunt integrate in lectie pentru sprijinirea 

invatarii; 

-Stare fizica buna a celor mai multe 

spatii scolare, care se incadreaza in 

normele de igiena corespunzatoare; 

 

-Fondurile banesti nu sunt suficiente pentru stimularea 

cadrelor didactice si elevilor si pentru achizitionarea 

unor echipamente pentru dotarea cabinetelor si 

laboratoarelor; 

-Dificultati financiare pentru sustinerea intregului 

proces de investigare a realitatii la clasa si pentru 

administrarea tuturor instrumentelor necesare derularii 

la nivelul de performanta dorit; 

-Lipsa unei strategii motivationale de implicare a unui 

numar cat mai mare de cadre didactice in proiecte si 

programe finantate din fonduri structurale; 

-Dotarea cu material didactic performant este 

insuficienta; 

-Resurse financiare extrabugetare limitate; 

-Exista clase cu mobilier si dotari necorespunzatoare; 

Oportunitati                          Amenintari 

-Parteneriate cu comunitatea locala; -Ritmul  accelerat al schimbarilor conduce la uzura 

morala a echipamentelor si dotarilor existente; 

-Constiinta morala a elevilor privind pastrarea si 

intretinerea scolii; 

 

  IV.   Relatii comunitare 

                 Puncte tari                        Puncte slabe 

-Intalniri semestriale cu comitetul consultativ al 

parintilor; 

-Parteneriate viabile cu comunitatea locala 

pentru asioguratea unui climat propice 

desfasurarii procesului instructiv-educativ; 

-Relatia de infratire cu orasul Lille din Franta; 

-Relatia de infratire cu orasul  Hajduszoboszlo 

din Ungaria; 

-Parteneri in cadrul proiectului Comenius de 

parteneriat multinational; 

-Sponsorizarea diferitelor activitati ale scolii de 

catre agenti economici. 

-Dintre activitatile desfasurate in scoala, sunt 

putine cele in care se implica parintii elevilor; 

Oportunitati                       Amenintari 

-Disponibilitatea si responsabilitatea unor 

institutii de a veni in sprijinul scolii; 

-Slaba implicare a parintilor in viata scolara; 

-Instabilitate la nivel social si economic a 

institutiilor potential partenere; 

-Dezinteres din partea agentilor economici de a 

incheia parteneriate cu scoala: 

           Analiza SWOT de mai sus se bazeaza pe activitatile desfasurate la nivelul catedrei noastre, 

de catre toti membrii acesteia, dupa cum urmeaza: 

 Planificarile calendaristice au fost predate la termen; 

 Amenajarea salilor de clasa si mentinerea ordinii si disciplinei la clase; 

 Completarea documentelor scolare; 
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 Relatia  profesor-elev, foarte buna; 

 Preocupare pentru dotarea laboratoarelor de chimie ,pentru organizarea 

functionarii acestora; 

 Sedintele cu parintii au fost tinute la termen; 

 Realizarea  de  lectii in AEL; 

 Elaborarea lucrarilor pentru obtinerea atestatelor profesionale la clasele  XII A  si  

XII B; 

 Indrumarea  si coordonarea elevilor pentru sustinerea proiectelor pentru obtinerea 

atestatelor profesionale; 

 S-au realizat fisele de competente profesionala la materiile la care se lucreaza pe module; 

 Examene de diferenta pentru elevii transferati de la alte profile; 

Fiecare profesor al comisiei metodice a inginerilor chimisti a desfasurat si alte activitati, astfel: 

 

Prof. MURESAN GABRIELA:  

 responsabila  COMISIEI  PROTECTIA MEDIULUI  SI  SERVICII 

  membru in comisia pentru intocmirea orarului -Membru in comisiile de organizare a 

activitatilor pentru”Ziua portilor deschise”;  

 membru in comisiile de mobilitate in cadrul careia a verificat dosarele pentru titularizarea si 

suplinire pentru colegii inscrisi. 

 participatrela actiuni de O.S.P.  

 realizare fise de progres ale elevilor; 

 participare la toate activitatile comisiei metodice, la sedintele consiliului profesoral,la 

activitatile desfasurate de unii colegi in vederea obtinerii gradelor didactice. 

 Coordonator  al lucrarilor  de  Atestare a competentelor profesionale nivel 4 la  clasa  XII  A 

si nivel 5  -POSTLICEALA 

 Membru  corector  in  Comisia  de  Atestare  a  competentelor  profesionale  

 nivel  3  si nivel 5 Scoala  profesionala - Liceul   Ion Vlasiu  Tg. Mures. 

 Membru  corector si examinator  in  Comisia  de  Atestare  a  competentelor  profesionale  

nivel 5 Liceul Tehnologic TURDA 

 Membru in comisia de atestare a competentelor profesionale nivel 4 la Colegiul Tehnic 

Tarnaveni; 

 Membru in comisia pentru examenele de diferenta la discipline de profil Protectia mediului si 

adm. publica; 

 Completarea documentelor scolare la termen. 

 Participare la organizarea celebrarii a 70 de ani  de la infiintarea liceului. 

 Membru supraveghetor in  comisia  de BACALAUREAT-Competente  digitale si 

Competente Lingvistice 

 Membru in Colectivul de redactie a Anuarului scolii. 

 Redactare articol pe teme de Protectia Mediului pentru Anuarul scolii  

 Participare cu elevii din clasa a- XI–a B la Ziua portilor deschise a pompierilor 

 Membră în comisia de organizare a concursurilor scolare.  

 Membru în Comisia pentru protectie civila.  

 Membră în Comisia de disciplina si consiliere.  

 Implicare la actiunea Ziua portilor deschise, impreuna cu alti colegi, la organizarea si 

prezentarea  laboratoarelor de chimie elevilor claselor a VIII a 

 

Prof. HULPUS  MARIA:   

 Participarea, impreuna cu elevii clasei XII A in calitate de diriginte, la activitatea 

desfasurata de Politia locala  “Educatie rutiera” 
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 Implicare la actiunea Ziua portilor deschise, impreuna cu alti colegi, la organizarea si 

prezentarea  laboratoarelor de chimie elevilor claselor a VIII a; 

 a participat la toate activitatile comisiei metodice, la sedintele consiliului profesoral,la 

activitatile desfasurate de unii colegi in vederea obtinerii gradelor didactice; 

-a participat la actiuni de O.S.P.   

 Membru in comisia pentru examenele de diferenta la discipline de profil Protectia 

mediului; 

 Membru supraveghetor in  comisia  de BACALAUREAT-Competente  lingvistice 

 Completarea documentelor scolare la termen. 

 Membru in comisia pentru examenele de diferenta la discipline de profil Protectia mediului 

si adm. publica; 

 A participat la organizarea celebrarii a 70 de ani  de la infiintarea liceului. 

 

Prof. FEȘTEU MARIANA ANGELA 

Parteneriat JA- programul succesul profesional -18 elevi XII B 

17.03. 2018- faza județeană Alege este dreptul tău- mențiune Suciu Oana 9B, participare Moga 

Ramona 10 B 

29.03.2018- participare Concurs Național Științe și tehnologii-info și alte discipline 

Coordonator proiecte de atestare a competențelor profesionale nivel 4, clasa XII B Membru 

evaluator în Comisia de atestare a competențelor profesionale nivel 4, specializarea Tehnician în 

administrație, sesiunea mai 2018 

10.04 2018 - actiune de consiliere AJOFM 

12-13 mai 2018 Oana Suciu-Diploma de merit și mențiune la Concursul național de referate și 

comunicări Ștefan Procopiu, Piatra Neamț 

Publicare  cu ISBN în anuarul școlii 

Articol în anuarul omagial al  Colegiului Tehnic, 2017-2018 

Coordonator elevi competiția Social Innovation Relay  JA Romania 

 

Prof. VULEA  ADELA   

 Realizarea proiectelor didactice la aproape toate activitatile desfasurate (activitatile desfasurate 

in  cadrul interasistentelor la ora), schite pentrutoate activitatile desfasurate la clasa.  

 Conceperea lectiilor  in concordanta cu achizitiile pe care le detineau din anii anteriori si 

stabilirea astfel cu modul diferentiat de predare.  

 Realizarea  lectiilor  urmarind sa existe o concordanta intre obiectivele specifice- operationale-

continuturile invatarii-metode si mijloace didactice.  

 Realizarea activitati din perspectiva  transdisciplinaritatii.  

 Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea 

cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul profesorului.  

 Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei.  

 Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul catedrei.  

 Ziua  naţională a micilor întreprinzători ,11 Octombrie 2017,invitată d-na Părău Maria de la 

A.J.O.F.M. Târnăveni,Dezbatere în sala festivă ,elevii claselor de administraţie.  

 Ziua internaţională a drepturilor  consumatorilor / Concurs pe tema ,,Drepturilor condumatorului 

,, între clasele de a X-a, a XI-a şi a XII-a administraţie 16.III. Ora 11 Cl XI-a  B.  

 Participarea cu elevi la Concursul organizat de A.N.P.C. ,,Alege este dreptul tău,, faza judeţeană 

la care elevei  Suciu Oana din clasa a IX-a B i s-a acordat prima menţiune.  

 Aceste trei activităţi au fost realizate la nivel de catedră.  

 Participarea cu elevii acasei a X-a B la programul Junior Achivement ,,Educaţie pentru sănătate 

şi  viaţă activă”.  

 Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 
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Prof. INDREICA MONICA 

- Participarea,  impreuna cu colegele Varga Erik si Horja Oana, la concursul judetean “Comertul 

prin magazinele de cartier” cu elevi din clasele de  comert a IX-a, a X-a si        a XI-a de la 

Structura “C. Brancusi”, unde am obtinut locul I. 

- A sustinut prima inspectie pentru gradul II. 
 

COMISIEA METODICĂ MECANO-ENERGETICIENI 
 

Ing.MAN IOAN VIOREL, 

 membru in C.A   

  sef arie curiculara Electromecanica, 

 sef PSI - elaborare impreuna cu comisia, a planului de interventie PSI,care a fost si avizat. 

-Proiectarea curicculară şi elaborarea documentelor de proiectare didactică, cu respectarea programei 

şcolare şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei, respectarea termenelor planificărilor 

calendaristice 

-utilizarea TIC la toate activităţile de proiectare. 

- folosirea unui limbaj tehnic de specialitate,la nivelul înţelegerii de către elevii clasei în concordanţă 

cu curriculumul naţional,învăţarea centrată pe elev cu respectarea drepturilor elevilor. 

- Activitaţile didactice desfăşurate s-au bazat pe utilizarea eficientă a resurselor materiale din dotarea 

laboratoarelor. 

-creşterea calităţii activităţilor educative şi am realizat obiectivele activităţilor educative. 

- Criteriile, modalităţile de evaluare şi rezultatele activităţilor de evaluare au fost în permanenţă 

prezentate în faţa clasei asigurându-se transparenţa acestora. 

- comunicarea rezultatelor şi a nivelului de pregătire a elevilor. 

-În calitate de diriginte a clasei a-XII D, activităţile s-au desfăşurat într-un climat optim de muncă şi 

educatie. - Monitorizarea  comportamentului elevilor şi gestionarea situaţilor conflictuale s-a realizat 

în conformitate cu R.O.I. 

- Consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor s-a făcut pe baza cunoaşterii bine întemeiate a fiecărui 

elev 

- activităţi de promovare a ofertei educaţionale 

 

Prof. CSISZAR MARIA EUGENIA 

Parteneriat JA-Alimentatia sanatoasa-29 elevi 

- Proiect international JA In a Day-Scoala altfel-29 elevi 

5 martie 2018 Cluj-sesiune de formare pentru administrator testare PISA 

15 martie-Coordonator testare PISA 

17.03-faza jud. Alege este dreptul tau-mentiune Suciu Oana IXB, participare Moga Ramona XB 

29.03.-participare Concurs national Stiinte si tehnologii-info si alte discipline 

Secretar in Comisia pentru atestate Liceu-nivel 4 sesiunea mai  si septembrie 

10.04-actiune de consiliere AJOFM 

12-13 mai Oana Suciu-Diploma de merit si mentiune la Concursul national de referate si comunicari 

Stefan Procopiu, Piatra Neamt 

25 mai-18 Iunie- participare Curs de formare Prevenirea consumului de droguri la adolescent prin 

interventii active in scoala 

Articol in anuarul omagial al  Colegiului Tehnic, 2017-2018 

4-8 iunie, participare la programul pilot JA-, platform JA Inspire 

cursuri online IX B-chestionar financiar economic-iunie 2018 

ABCdar bancar-pilotare modul digital de educatie financiara 

18.06.2018-Depus proiectul FE pentru elevi, , cu finantare de la primarie 

Refacere documentatie pentru proiectul ROSE 

 

Prof. ing. MATHE MARIA 
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 Președinta comisiei SSM 

 Diplomă de merit pentru participare la Concursul Național de Referate și Comunicări 

Știintifice, cu participare internațională ,,Ștefan Procopiu’’ 

 Referat ,,Metode alternative de predare a disciplinelor tehnice’’ 

 Redactarea a  două  materiale în anuarul aniversar al  școlii 

 Participare la ConcursulNațional„CINE ÎNVAȚĂ, ȘTIE!”locul  I MATEIU ADELIN și 

DEZSI ANDREI Secţiunea II:„Ştiinţă & Tehnică/Science & Technique” 

 Membră în echipa de proiect ,,NATURA NU FACE NIMIC FĂRĂ MOTIV’’ 

 Participare la ConcursulNațional„MODALITĂȚI ȘI MIJLOACE DE INCLUDERE A 

PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN CADRUL DIFERITELOR ARII CURRICULARE”  

 Am contribuit în calitate de autor la Auxiliarul didactic ABORDĂRI INOVATIVE ÎN 

EDUCAȚIE. 

 Am atras parteneriate educaționale, prin participarea la diferite concursuri :parteneriatul 

educațional cu Liceul Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive din Buzău,  cu Liceul 

Tehnologic Mâneciu, cu Colegiul  Tehnic Grigore Cartianu din Piatra –Neamț 

  Am participat cu proiectul  de mediu la nivel județean Creativitatea prin Reciclare obținând 

locul II 

  Am participat la Concursul pe meserii pentru învățământul professional MECANICĂ, etapa 

județeană, obținând locul III  prin elevul Hadnagy Hunor și mențiune pentru elevul Mihai Marius, 

elevi din clasa a XI-a D profesională  

 

Prof. CORPADE FLOREA LUCIAN 

1.Proiectarea activităţii 

Proiectarea curicculară,precum şi elaborarea documentelor de proiectare didactică, cu respectarea 

programei şcolare şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei, respectarea termenelor planificărilor 

calendaristice. 

Utilizarea TIC la toate activităţile de proiectare. 

2.Realizarea activităţilor didactice. 
În realizarea obiectivelor curicculare a folosit un limbaj tehnic de specialitate, la nivelul înţelegerii de 

către elevii clasei în concordanţă cu curriculumul naţional, învăţarea centrată pe elev cu respectarea 

drepturilor elevilor. 

Activitaţile didactice desfăşurate s-au bazat pe utilizarea eficientă a resurselor materiale din dotarea 

laboratorului. 

Activităţile desfăşurate au avut ca finalitate utilizarea feet-backului-lui pentru optimizarea acestora şi 

formarea deprinderilor practice.  

Creşterea calităţii activităţilor educative şi realizarea obiectivele activităţilor educative. 

Activităţile realizate cu elevii s-au bazat pe experienţa profesională personală şi transmiterea acesteia 

către elevii claselor la care am predat. 

3.Evaluarea rezultatelor învătării 

Criteriile, modalităţile de evaluare şi rezultatele activităţilor de evaluare au fost în permanenţă 

prezentate în faţa clasei asigurându-se transparenţa acestora. 

În permanenţă a comunicart rezultatele şi a nivelului de pregătire a elevilor.  

Evaluarea calităţii activităţii s-a bazat pe utilizarea diverselor instrumente de evaluare,şi am urmărit 

dezvoltarea competenţelor de autoevaluare la elevi pentru asigurarea unei pregătiri profesionale de 

calitate. 

Notarea evaluării s-a realizat ritmic conform graficelor. Participare la concursul profesional  etapa 

judeteana specializarea mecanic auto cu elevii Hadnaky si Mihaiu Marius unde au obtinut locul al III 

si mentiune. 

4.Managmentul clasei de elevi 

În calitate de diriginte a clasei a-IX-a D. a desfăşurat activităţile într-un climat optim de muncă şi 

educatie. - Monitorizarea  comportamentului elevilor şi gestionarea situaţilor conflictuale s-a realizat 

în conformitate cu R.O.I. 
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Consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor s-a făcut pe baza cunoaşterii bine întemeiate a fiecărui elev, 

iar aprecierea de bune practici(exemple pozitive) s-a realizat prin aprecieri verbale şi acordarea de 

diplome la festivitatea de absolvire. 

5.Managementul carierei şi al dezvoltării personale  

În permanenţă a fost preocupat de programele de formare continuă desfăşurate în cadrul şcolii şi în alte 

locaţii. 

A participat la examenele  nationale de bacalaureat la liceul  din Sangiorgiul de Padure” in calitate de 

membru si de competenta de nivel IV la liceul G.Sincai din Tg. Mures , de competente profesionale  de 

nivel III la, Liceul Tehnologic Iernut si liceul G.Sincai din Tg.Mures.  

-am participat la  la cursul de formare „evaluarea examenelor nationale” 

A participat la activităţile metodice ale catedrei. 

A actualizat portofoliul personal. 

A promovat dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionale cu elevii, personalul şcolii şi cu 

beneficiarii din cadrul comunităţii locale. 

A realizat articole la revista scolii  

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională si la promovarea imaginii unitatii şcolare 

A desfăsurat activităţi de promovare a ofertei educaţionale prin deplasarea la şcolile generale din 

Suplac, Laslaul, Bahnea, Gănesti, unde am prezentat oferta educaţională a şcolii noastre. 

A participat cu elevii la activităţi extracurriculare. 

A participat la activităţile desfăţurate de Politie, Pompieri, Smurd. 

A respectat atribuţiile din fişa postului, legislaţia privind documentele şi regulamentele şcolare. 

 

Prof. ing. BOGDAN MIRELA 

 Membră în cadrul comisiei SSM 

 Diplomă de merit pentru participare la Concursul Național de Referate și Comunicări 

Știintifice, cu participare internațională ,,Ștefan Procopiu’’ 

 Referat ,,IMPORTANȚA STUDIERII  DISCIPLINELOR TEHNICE’’ 

 Redactarea a  două  materiale în anuarul aniversar al școlii 

 Participare la ConcursulNațional„CINE ÎNVAȚĂ, ȘTIE!”locul  I MIHAI MARIUS  și 

ȚIRMAI WALTER Secţiunea II:„Ştiinţă & Tehnică/Science & Technique” 

 Participare la ConcursulNațional„MODALITĂȚI ȘI MIJLOACE DE INCLUDERE A 

PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN CADRUL DIFERITELOR ARII CURRICULARE”  

 Am contribuit în calitate de autor la Auxiliarul didactic ABORDĂRI INOVATIVE ÎN 

EDUCAȚIE. 

 Atragerea de parteneriate educaționale, prin participarea la diferite concursuri :parteneriatul 

educațional cu Liceul Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive din Buzău,  cu 

Liceul Tehnologic Mâneciu, cu Colegiul  Tehnic Grigore Cartianu din Piatra –Neamț 

  Participare, cu proiectul  de mediu la nivel județean Creativitatea prin Reciclare, obținând 

locul II 

  La Concursul pe meserii pentru învățământul profesional MECANICĂ, etapa județeană, 

obținând locul III  prin elevul Hadnagy Hunor și mențiune pentru elevul Mihai Marius, elevi 

din clasa a XI-a D profesională  

 

Ing. MURESAN GHEORGHE 

 Dirigintele clasei XI-Seral unde s-a implicat in toate activitatiile scolare si extrascolare. 

 Cu ocazia sarbatoriri Zilelor scolii s-a implicat in activitatiile pentru prezentarea 

laboratorului de electrotehnica 

 membru in comisia de atestare a competentelor profesionale nivel 4 la Colegiul Tehnic 

Tarnaveni; 

 participarea la actiuni de O.S.P.  
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 a participat la toate activitatile comisiei metodice, la sedintele consiliului profesoral,la 

activitatile desfasurate de unii colegi in vederea obtinerii gradelor didactice. 

 realizarea fiselor de progres ale elevilor; 

 Sedintele cu parintii au fost tinute la termen; 

 Completarea documentelor scolare 

   Membru supraveghetor in  comisia  de BACALAUREAT  

   Participare la organizarea celebrarii a 70 de ani  de la infiintarea liceului. 

 

Ing. BENYOVSZKY  IOAN – BELA 

 a făcut parte din comisia de selecţie şi recepţie a unor lucrări de reparaţii din cadrul 

Colegiului Tehnic Târnăveni. 

 a desfăşurat activităţi de promovare a ofertei educaţionale asigurând prezentrea şi 

distribuirea de broşuri a ofertei educaţionale oferite de unitatea şcolară respectiv a bazei 

materiale existente. 

 a participat la examenele de competenţe ca profesor supraveghetor. 

 a desfăşurat activităţi cu ocazia aniversării a 70 de ani de la inființarea liceului. 

 Responsabil SEAP 

 A făcut parte din comisiile de: casare, CEAC, PSI. 

 Completarea documentelor școlare pentru școala postliceală 

 A actualizat portofoliul persona 

 

COMISIA PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII 

 ÎN MUNCĂ  
 

    Asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la Colegiul Tehnic Tîrnăveni se realizează respectînd 

legea 319/2006  

        Legea 319/2006, datele normative, hotărârile de guvern care stau la baza activităţii pe linie de 

protecţie a muncii au scopul reglementării, organizării şi desfăşurarii întregii activităţi în condiţii de 

deplină  securitate. 

       Pe baza acestor legi funcţionează în şcoală Comitetul de Sănătate şi Securitate, sub a cărei 

îndrumare se desfăşoară întreaga activitate de protecţie a  muncii . 

      Fiecare membru al acestei comisii a avut /are sarcini şi responsabilitaţi concrete stipulate în  

 

Planul de măsuri în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă plan avizat de direcţiunea şcolii. 

La fiecare început de an şcolar se face instructajul de protecţia muncii tuturor angajaţilor şcolii, 

instructaj urmat de testarea şi verificarea cunoştiinţelor; tematica instructajului periodic se trece în 

„Fişa individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă” al fiecărui angajat. De asemenea sunt 

verificate autorizaţiile necesare fiecărui lucrător conform fişei postului  

        Exista o preocupare continuă pentru siguranţa eleviilor din şcoala noastră; în acest sens, la 

începutul fiecărui an şcolar (mai precis la începutul fiecărui semestru) are loc un instructaj general 

de protecţie a muncii; pentru elevii care în decursul anului şcolar au activităţi practice în atelierele 

şi laboratoarele şcolii,instructajul de protecţia muncii se realizează şi la începutul perioadei de 

practică, instrucţiunile proprii consemnîndu-se în „Fişa individulală de protecţia muncii”  

       Membrii comisiei au efectuat controale atat în şcoală cat şi în ateliere, laboratoare şi sala de 

sport verificand utilizarea  echipamentului individualde protecţie, stabilitatea mobilierului, modul 

de fixare al tablelor şi materialelor didactice pe pereţii sălilor de clasă. 

În anul şcolar 2017-2018 nu s-au  consemnat  incidente şi nu s-au înregistrat accidente de 

muncă în Colegiul Tehnic Târnăveni. 
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COMISIA P.S.I. 

           Activitatea comisiei in anul 2018 este  reglementata prin decizii scrise pentru:  lucrul cu foc 

deschis, fumatul, depozitarea şi evacuarea  deşeurilor  şi   reziduurilor  combustibile,  lucrările 

premergătoare şi pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare şi  secetoase. 

            Tematica  anuală  este  întocmită şi distribuită  lunar  de  către doamna  Beleanu Aurora  în 

calitate de responsabil cu Prevenirea si Stingerea Incendiilor la Primăria Târnăveni. 

 

ACTIVITATI   DESFASURATE 

-Controale tehnice de specialitate 

            -S-au executat exercitii practice de alarmare si evacuare in caz de incendiu  

DOCUMENTE ELABORATE 

            -Elaborare decizii conform intructiunilor P.S.I. 

            -Procese verbale de control 

            -Scenariul de siguranta la foc          

INSTRUIREA SI PREGATIREA PSI 

-Instrunctajul periodic se executa in baza tematicii anuale si se consemneaza in  

             fisele de instrunctaj P.S.I. (lunar-pentru personalulmuncitor,trimestrial-pentru  

             personalul TESA) 

-Instrunctajul introductiv general sa executat pentru doi noi angajati in cadrul  Colegiului Tehnic 

Tarnaveni. 

DOTAREA CU ECHIPAMENTE SI MIJLOACE 

-S-au verificat si incarcat toate stingatoarele. 

 -S-a verificat priza de pamantare . 

 -S-au inlocuit vechile planuri de evacuare cu planuri standard pentru evacuarea personalului 

 -S-au afisat schemele cu circuite electrice 

 -S-au inlaturat remediat  improvizatiile la conductorii electrici 

 -S-au afisat instructiunile PSI pentru punctele vitale vulnerabile 

MASURI PENTRU INBUNATATIREA  ACTIVITATII 

-Sensibilizarea factorilor de raspundere (administrator, contabil sef), privind importanta 

          activitatii de aparare impotriva incendiilor 

   -Asigurarea resurselor financiare pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatii 

   -Informarea profesorilor si elevilor cu privire  la cunoasterea, respectarea normelor si          

dispozitiilor emise de Consiliul Local 

ANALIZA SWOT 

   Puncte tari 

-Documentatie 

         -Planuri standard pentru evacuarea personalului 

         -Colaborare foarte  bună cu pompieri militari 

 Puncte slabe 

         -Instalatie electrica veche 

 Oportunitati 

         -Participarea la  aplicații cu pompieri militari 

 Amenintari 

          -O parte a instalatiei electrice este veche și prezintă riscuri. 

 

CABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Activități desfășurate: 

1. consiliere individuală și colectivă – elevi + părinți + consultanță profesori 

2. colaborator în realizarea studiului: ”Rolul internetului în viața adolescenților” - studiu 

județean realizat de către CJRAE Mureș în colaborare cu UBB Cluj Napoca - 

stabilirea eșantionului, aplicarea chestionarelor la elevi din clasa a IX-a de la Colegiul 

Tehnic T-veni și Lic. C-tin Brâncuși T-veni 
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3. evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii în clasa pregătitoare 

4. derularea activităților la clasele a IX-a din cadrul proiectului interjudețean ”Stop 

bullying-ului!” 

5. pregătirea psihologică pentru examene - cls. XIIA, B 

6. elaborarea proiectului de finanțare prin As. Psyserenitas - obținerea de fonduri pentru 

perfecționarea cadrelor didactice din cadrul CJRAE 

7. participare la conferința internațională organizată de CJRAE Mureș - ”Generația 

digitală - de la integrare la dependență în relația cu tehnologia informației”. 

8. elaborare de pliante și afișe cu scopul de a promova activitățile din cadrul cabinetului 

Tabel 1. - Consiliere individuală - cazuistică – frecvența pe unități școlare: 

           cazuistica Nr. cazuri 

Col. Tehnic T-veni Lic. C-tin Brâncuși 

tulburări emoționale 4 2 

OȘP 2  

testare 17 12 

autocunoaștere 1  

tulb. de comportament 1  

CES 2  

dificultăți de adaptare 4 6 

dificultăți de învățare 1  

dificultăți de relaționare 3 2 

Tabel 2. Număr de beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

 
Consiliere individuală 

(număr de persoane 

distincte care au beneficiat 

de consiliere) 

Număr de beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă 

psihopedagogică 

 Elevi Părinţi Profesori 

 42 2 9 

 
Colegiul Tehnic Târnăveni 

19elevi – 39 

șed. 
2 păr. – 5 șed. 7 prof. - 10 șed. 

 Lic. C-tin Brâncuși 9elevi – 14 șed. - 2 prof – 2 sed. 

 

Alte unități – ev. 

Psihosomatică+ev. 

psihologice 

14   

   

 Consiliere de grup la clasă  

Număr 

total activităţi 

Număr total 

beneficiari 
Tematica abordată 

  16     

 

Colegiul Tehnic Târnăveni 

4 IXA, B, C, D Stop bullying-ului! 

 1 XC Sprijin pt. pers. vulnerabile 

 1 XC Ed. sexuală 

 1 IXA Evaluare intelectuală 

 3 XA Manbagement emoțional 

 2 XII A,B 

Pregătire psihologică pt. 

examene 

 

Lic. C-tin Brâncuși 

2 IX A; B Stop bullying-ului! 

 1 IXB 

Autocunoaștere – imaginea de 

sine 

 1 IXA Ed. sexuală 
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Tipul activităţii de consiliere  

 

Consiliere individuală (număr de persoane 

distincte care au beneficiat de consiliere) 

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  

de asistenţă psihopedagogică 

Elevi Părinţi Profesori 

97 33 38 

Colegiul Tehnic Târnăveni 41 5 13 

Lic. C-tin Brâncuși 21 - 4 

Alte unități – ev. psihosomatică+ev. psihologice 5 6 - 

  

Consiliere de grup în 

cabinet  

Nr.  grupuri 
Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 
Nr. părinţi Nr.  grupuri 

          

  

Consiliere de grup la 

clasă  

Număr 

total activităţi 

Număr total 

beneficiari 
Tematica abordată 

50 448   

Colegiul Tehnic 

Târnăveni 

T                      30 265  

4 IXA, B, C, D screening 

2 XIA, XB trafic de persoane 

1 XIB OSP 

5 X A, B,C, D sănătatea mentală 

3 XIB, IXA, IXB violență, abuz, neglijare 

2 IXA, XB; D testare inteligența 

4 IXA; B; C; D șed. cu  părinții 

1 prof. IXC elevi cu CES 

1 XC ed. sexuala 

5 IXA, B, C, D, XC Stop bullying-ului! 

2 

                   XIIA, 

B 

pregatire psihologica pt. 

examen 

Lic. C-tin Brâncuși 

T                         9 52  

3 IX A; B screening 

1 IX A șed. cu părinții 

1 XA dependențe, droguri 

2 IX A, B Stop bullying-ului! 

1 IXB Auto – intercunoastere 

1 IXA Ed. sexuala 

 

 

 

   

Nivelul unității de 

învățământ: 
Cazuistica* 

 

Licee/colegii 

1. tulb. de adaptare / rlationare – 14 elevi   

2. tulb. emotionale – 9 elevi  

2. evaluari / testari /autocun. – 8 elevi  
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Tabel 3. Activităţi de consiliere individuală   

Activităţi desfăşurate conform Registrului de 

activităţi din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică (problematica) 

ELEVI PĂRINŢI 

(în cabinet) (în cabinet) 

Nr. elevilor 

consiliaţi individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

1.  Autocunoaştere  26 2 

Colegiul Tehnic Târnăveni 16 - 

Lic. C-tin Brâncuși 4 - 

2.  Comunicare și abilități sociale  39 22 

Colegiul Tehnic Târnăveni 10 3 

Lic. C-tin Brâncuși 12 - 

3.  Managementul informațiilor și învățării 9 5 

Colegiul Tehnic Târnăveni 4 2 

Lic. C-tin Brâncuși - - 

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 12 - 

Colegiul Tehnic Târnăveni 8 - 

Lic. C-tin Brâncuși 2 - 

5. Stilul de viață sănătos 6 - 

Colegiul Tehnic Târnăveni 3 - 

Lic. C-tin Brâncuși 3 - 

Tabel 4. Consiliere de grup la clasă 
 

 

Tematica abordată Număr total activităţi Număr total 

beneficiari 

1.  Autocunoaştere   19  285 

Colegiul Tehnic Târnăveni 11 184 

Lic. C-tin Brâncuși 3 34 

2.  Comunicare și abilități sociale  12   219 

Colegiul Tehnic Târnăveni 9 166 

Lic. C-tin Brâncuși 2 32 

3.  Managementul informațiilor și învățării 4   76 

Colegiul Tehnic Târnăveni 4 76 

Lic. C-tin Brâncuși   

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei  5  52 

Colegiul Tehnic Târnăveni 3 29 

5. Stilul de viață sănătos  3  37 

Colegiul Tehnic Târnăveni 1 20 

Lic. C-tin Brâncuși 2 17 

TOTAL  43   

   

 Tabel 5. Copii cu CES (cu diagnostic)   

 

Nr. cazuri înregistrate în 

unitățile şcolare 

în anul școlar 2017-2018 

Nr. copii aflați în proces de consiliere la nivelul 

cabinetelor sau care au parcurs un program de 

consiliere în cadrul cabinetelor de asistență  

 3 2  
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 Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

   6  

    

 

 Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

    5 

    

Tabel 8. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară 

  

 
Număr cazuri de agresivitate/violenţă identificate la nivelul 

unităţilor şcolare în județul dvs.    

 Număr de elevi consiliaţi individual 4  

 Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase)  263  

 

Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi 

având comportamente violente)  6  

 Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere  4  

    

 Număr subiecţi consiliaţi individual 3   

 Număr activităţi de informare, prevenire  1  

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

1. Atribuţiile generale ale CEAC: 

 - gestionează dovezile;  

- realizeaza raportul de autoevaluare;  

- întocmeşte planul de îmbunătăţire;  

- păstrează legătura cu ARACIP;  

- informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii;  

- elaboreaza si ofera consultatii pentru realizarea procedurilor care stau la baza intregii 

activitati desfasurate in institutia de invatamant;  

- identifică punctele tari şi punctele slabe;  

- realizeaza, aplica, interpreteaza chestionare adresate tuturor factorilor implicati in educatie;  

 

2. Principalele direcţii ale activităţii: 

Raportul anual de evaluare interna finalizat a fost adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor 

prin afişare la loc vizibil. Autoevaluarea a fost realistă şi obiectivă, cu scopul de a asigura 

dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona, asigurându-se astfel autoreglarea, optimizarea şi 

revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei. Realizarea raportului de autoevaluare, s-a bazat pe 

feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând cont de opiniile 

personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conştient şi responsabil;  

S-au stabilit principalele directii pentru realizarea de noi proceduri pentru toate 

compartimentele, omogenizarea procedurilor deja existente, pentru punerea în practică a politicilor 

educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. 

Cele mai multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la 

învăţământul preuniversitar;  



60 

 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii a corelat prevederile Planului Managerial 

si a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planul de îmbunătăţire. Elaborarea 

planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe existente.Indicatorii de 

performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, desfăşurarea şi 

monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.  

 

3. Noi puncte de acţiune: 

 Realizarea unui Manual de proceduri prin identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi 

eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea 

paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea 

autonomă;  

Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate 

de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice;  

Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; 

propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei autoevaluării, a 

managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de 

îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice;  

Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor 

de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi 

verticală);  

Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi 

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere;  

Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a 

orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună 

practică; 

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de 

progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul 

liceului.  

Comisia a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Întîlniri periodice a membrilor comisiei în vederea elaborării documentelor specifice; 

 Completarea datelor pentru:Colegiului Tehnic şi comisia CEAC pe platfoma ARACIP; 

 Colectarea şi arhivarea documentelor specifice comisiei în centrul de     documentare; 

 Întîlniri periodice a membrilor comisiei în vederea elaborării documentelor specifice; 

 Verificarea portofoliilor profesorilor şi a elevilor Colegiului Tehnic Târnăveni; 

 Monitorizarea planurilor operaţionale pe principiile calităţii şi pe descriptori de 

performanţă; 

 Activităţi de îndrumare colegilor tineri în vederea integrării lor pe cerinţele  calităţii în 

I.P.T; 

 Monitorizarea activităţii colegilor, în special a celor care au fost asistaţi în  vederea 

obţinerii gradelor didactice; 

 Completarea fişelor de observarea la ore. 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ELEVILOR 

 

Consiliul Școlar al Elevilor s-a constituit prin votul liber exprimat al elevilor 

ColegiuluiTehnic, Târnăveni, pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin 

OMETCS nr.4247 din 26.06.2010. 

            Conform acestui regulament, CSE este constituit din:  

PREȘEDINTE: Moga Ramona Maria, clasaX-a B 

VICEPREȘEDINȚI: Potor Ribana Sidonia,clasa X-a A 

                                   Bidi Carmen Gabriela, clasa a XI-a B 
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                                   Dinu Cristina, clasa a IX-a A 

SECRETAR CSE: Suciu Oana, clasa a IX-a B 

DIRECTORI PE DEPARTAMENTE: 

1. Concursuri școlare și extrașcolare: Dolcoș Daniel, clasa a XI-a C; 

2. Cultură, educație și programe școlare: Dinu Cristina, clasa a IX-a A; 

3. Sport și programe de tineret: Marcos Caius Horațiu, clasa a IX-a C; 

4. Mobilitate, informare și formare și consiliere: Deszi Andrei, clasa a XI-a A; 

Ședințele CSE s-au ținut lunar, participarea responsabililor claselor fiind de 73%. În cadrul  acestor 

ședințe: 

- s-au dezbătut problem ce vizează preocupările adolescenților, pe departamente, alese și 

organizate prin voluntariat; 

- au fost promovate proiecte școlare; 

- s-au implementat diferite campanii naționale; 

- s-au analizat propunerile făcute de reprezentanții claselor; 

Dintre activitățile desfășurate pe parcursul semestrului II 2017-2018 fac parte: 

Denumirea 

activităţii 
Parteneri 

Acţiuni/ 

activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Rezultate 

obţinute 

“Voluntar pentru 

o lume mai buna!” 

-consilierul 

educativ 

 

Fundația Buckner 

activitati de 

integrare in 

viata 

comunitatii, 

socializare 

-

confecționare 

de felicitări 

de sărbători 

Săptămânal, 

în fiecare 

vineri, între 

orele 14-16 

 

- o mai bună 

comunicare, 

socializare, 

conştientizare, 

dezvoltare a 

responsabilităţii 

şi a propriilor 

personalităţi. 

 

Nr. 

Crt. 

Tip activitate Detaliere Perioada/data Coordonator 

proiect si 

profesori 

implicati 

Beneficiari 

12.   Francofonia  Manifestări 

specifice: 

prezentări power 

point, realizarea 

de afișe, poezii, 

cântece,  etc 

 21 III 2018 

 29 III  2018 

Prof. Ciurcă 

Gyongyi 

Prof. Florea 

Monica 

 Cl. IX B, XA, XII c 

13.  Centenarul 

Marii Uniri – 

masă rotundă 

Concurs de 

dezbateri pe tema 

unirii  

27 IV 2018 Mihăilescu A, 

Mihăilescu L, 

Podar M. 

cl. IX B, X B, IX A, 

X D, XI C, XII B 

14.  Gala- 

Colegiul 

Tehnic la ceas 

aniversar 

Prezentarea istori-

cului școlii, pre-

zentarea activită-

ților școlare și 

extrașcolare 

Moment artistice 

05 V 2018 Toate cadrele 

didactice 

cl. IX-XII 

15.  Proiectul 

”Natura nu 

face nimic 

fără 

-concurs de afițe, 

planșe și 

prezentări power 

11 V 2018 Podar Mihaela 

Chiș Elena 

Mathe Maria 

Bogdan Mirela 

cl. IX-XI 
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motiv/Nature 

does nothing 

without a 

reason/Nature 

ne fait rien en 

vain 

point legate de 

problem de mediu 

Mihăilescu 

Luminița 

Oanță Mirela 

Florea Monica 

 

16.  Întâlnirea 

municipală a 

tinerilor 

creștini- 

”Jertfa eroilor 

români- 

temelia 

României 

Mari” 

Excursie – Oarba 

de Mureș 

30 V 2018 Constantin 

Mădălina 

Mihăilescu 

Alin  

Mihăilescu 

Luminița 

 

Elevi din cl. IX C, X 

A, X B 

17.  Expoziție 

Casa de 

Cultură 

”Încoronarea 

suveranilor 

României” 

25 VI 2018 Mihăilescu 

Luminița 

Bogdan Mirela 

cl. XI C , XI D 

 

Fiecare dintre aceste activități au fost diseminate la nivelul colectivelor de elevi ai claselor 

din cadrul Colegiului Tehnic, de către șefii pe clasă. Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor a 

urmărit, pe parcursul anului școlar 2017-2018, creșterea prestigiului și a calității activității unității 

de învățământ prin activitățile desfășurate de către elevii și profesorii liceului nostru, prin forme de 

parteneriat cu reprezentanți ai comunității locale, ONG-uri sau prin rezultatele obținute de către  

elevi la orele de curs și la concursurile școlare și extrașcolare. 

Consiliul Școlar al Elevilor a avut ca obiectiv principal stimularea și valorizarea potențialului 

elevilor prin îndrumarea și sprijinirea acestora în organizarea activităților cuprinse în agenda CSE 

in urma întocmirii planurilor de către directorii de departamente. 

Privind retrospectivaConsiluiuluiȘcolar al Elevilor, putem spune că există și puncte tari dar 

și puncte slabe, care pe viitor pot constitui puncte de plecare spre obținerea progresului în activitatea 

educativă. 

Puncte tari: 

- implicarea elevilor în proiecte și parteneriate; 

- comunicarea eficientă cu colegii; 

- dorința majorității elevilor de a se implica în toate proiectele; 

Puncte slabe: 

- lipsa inițiativei elevilor; 

Pe baza acestui raport, Consiliul Școlar al Elevilor își propune ca în anul următor să își 

îmbunătățească activitatea în colaborare cu profesorii diriginți și cu directorii de departamente; 

sporirea credibilității CSE; creșterea implicării elevilor în activitățiile extrașcolare; încurajarea 

elevilor de a-și exprima opinia în legătură cu activitățiile CSE.  

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

      În anul şcolar 2017-2018 activitatea personalului departamentului secretariat a fost una eficientă, 

bazata pe responsabilitate, seriozitate, motivatie profesionala in contextual unui volum de munca 

foarte mare si a necesitatii respectarii cu strictete a tuturor termenelor impuse de ISJ Mureş: 

Puncte tari  : 

 Completarea la zi a Registrului general de evidenţă ; 

 Întocmirea statelor de funţii,a  statelor de personal, a  statelor lunare de plată, împreună cu 

anexele aferente; 

 S-a întocmit lunar declaratiile 112, 100 şi s-a transmis la A.N.A:F semnate electronic. 

 Completarea registrelor matricole şi a altor documente de evidenţă; 
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Completarea Diplomelor de bacalaureat, a Certificatelor de absovire a liceului, a Certificatelor şi 

suplimentelor de competenţe  de lb.română, limbi moderne şi digitale, Certificatelor de competente 

profesionale de nivel 4 şi 3 însoţite de Suplimentele descriptive Europass(*) 

   Completarea foilor matricole şi a Potofoliilor pentru educaţie   ; 

   Completarea condicilor de prezenţă; 

   Eliberarea de adeverinţe; 

   Realizarea la timp a lucrarilor solicitate de ISJ Mureş; 

   Înregistrarea documentelor în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; 

   S-au întocmit caietele statistice de sfârşit şi de început de an şcolar; 

   S-au facut inscrierile in clasa a IX-a 

   Realizarea unei baze de date a elevilor  in SIIIR, etc. 

   S- a organizat sesiunea de corigenţe şi clasificări ale elevilor ; 

   S-au derulat progr. sociale: bani de liceu, Euro 200, alocatii, transport mediu rural, burse. 

Ameninţări  : 

o Numărul de elevi şi de clase, mai scăzut de la an la an, va duce la reducerea numărului de personal  

     Suntem „sufocati” de numărul tot mai mare de situaţii, adrese şi programe care se cer completate 

în regim de „urgenţă.”, termenul de raportare uneori este foarte greu de respectat. 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

PUNCTE TARI: 

-Realizarea la termen și corect a tuturor situațiilor 

financiar – contabile 

-Programe informatice performante pentru: 

contabilitate, buget, gestiuni, OP-uri, bilanț(2 

softuri),declarații, CAB, SIIIR 

-Asumarea responsabilității – CFPP 

-O foarte bună colaborare cu Primăria, ISJ, 

Trezoreria, bănci 

PUNCTE SLABE: 

-imposibilitatea efectuării concediului de 

odihnă în anul în curs 

OPORTUNITĂȚI: 

-Venituri din chirii, reconstituire consumuri 

DGRFP Brașov 

-Sponsorizări 

AMENINȚĂRI: 

-neîncadrare în costul standard/elev 

-un singur post de contabil per unitate 

-cedare spații la Primărie  

-preluarea de către Consiliul Local a sălii de 

sport 

REALIZĂRI: 

Creditele alocate pentru acest semestru provin din 3 surse: buget local, buget de stat, venituri proprii. 

Buget local: 

S-au alocat în acest semestru credite în valoare de 229.000 lei, din care:  200.000 lei pentru 

cheltuieli curente (aferente costului standard per elev), 12.000 lei transport local elevi și plată 

drepturi elevi CES, 17.00 lei burse elevi. 

Buget de stat: 

 S-au alocat credite în valoare de 2.469.100 lei, din care: 2.292.745 lei pentru salarizare, 

vouchere de vacanță (94.250 lei) și plata examenelor (7.585 lei) sesiunea iunie-iulie, 1.215 lei pentru 

deplasări examene, 28.456 lei pentru naveta elevilor, 142.181 pentru bursa profesională și bani de 

liceu, 4.503 lei pentru fondul de handicap. Începând cu anul financiar 2018, finanțarea cheltuielilor 

cu salarizarea personalului se face direct de la ministerul de resort prin ISJ Mureș; salarizarea 

personalului din unitate se face pe 3 nivele: învățământ liceal, învățământ profesional și învățământ 

postliceal. S-au primit manuale pentru elevii claselor IX-XII conform comenzilor efectuate de către 

unitate.  

Venituri proprii: 

 În acest semestru au fost incasați 750 lei din închirierea spațiului. S-a obținut din sponsorizări 

suma de 1.100 lei pentru omagiera a 70 de ani de atestate a școlii (1.000 lei) și dotări (100 lei).  
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 Raportea situațiilor financiar-contabile lunare, trimestriale și anuale se face on-line prin 

intermediul site-ului extranet.anaf.mfinante.ro cu certificat digital calificat. 

NEÎMPLINIRI: 

Nerealizarea concediului de odihnă aferent anului 2017. 

PROIECTE DE VIITOR: 

Menținerea la standarde înalte a modului de realizare a tuturor obligațiilor de serviciu, 

valorificarea oportunităților, diminuarea amenințărilor. 

 

ACTIVITATEA BIBLIOTECARULUI 

ANALIZA  SWOT:  

PUNCTE TARI: 

-rearanjarea pe rafturi a  documentelor aflate în 

colecțiile bibliotecii școlare; 

- completarea colectiilor cu carţi din literatura 

română și universala, cu coperte ilustrate si aspect 

placut, care   atrag elevii spre lectură;  

-o foarte bună colaborare cu celelalte 

compartimente din cadrul colegiului; 

-realizarea la termen și corect a tuturor situațiilor 

statistice solicitate de conducerea unității. 

PUNCTE SLABE: 

-lipsa unui program informatic de evidență  

a documentelor; 

- elevii nu mai sunt atraşi de exemplarele 

vechi ale cărţilor sugerate pentru lectura 

obligatorie sau suplimentară. 

OPORTUNITĂȚI: 

-Cărti de specialitate provenite din donații din 

partea actualelor sau fostelor cadre didactice ale 

școlii; 

-Donația unor carti din partea autorului,  cu 

autograful acestuia 

RISCURI: 

-Invazia carţilor în format electronic a luat 

amploare, fiind susţinuta şi de tehnologia 

specifica, prin intermediul e-book 

readerului.  

 

REALIZĂRI: 

-Verificarea starii carţilor; 

-Activităti de reamenajare/curatenie si modernizare bibliotecă;  

-Verificarea  fişelor  de lectură și atenționarea elevilor care au depășit termenul de împrumut; 

-Organizarea activităţii bibliotecii şi funcţionarea acesteia, potrivit normelor legale; 

-Activitati de organizare a documentelor de bibliotecă şi conservarea acestora; 

-Depunerea la Depozitul I.S.J. a  listelor cu necesarul de manuale pentru anul școlar 2018-2019; 

-Ridicarea manualelorpentru anul școlar 2018-2019; 

-Afişarea listelor ”Cărţi noi în bibliotecă”;  

-Aranjarea cărţilor și a manualelor în depozit,  completarea indicatoarelor pe rafturi; 

-Participarea la  activitatea de analiză a activității,  organizată de   C.C.D. Mureș; 

-Utilizarea  calculatoarelor din sala de lectură  pentru documentare şi întocmirea proiectelor şi a 

referatelor; 

-Cu prilejul evenimentelor istorice şi culturale s-au organizat expoziţii de carte pe temele respective 

pentru popularizarea acestora. 

 -Activități: „Învierea Domnului – sărbătoarea sufletului”- spectacol de recitări; 

„1 Iunie – Copilăria în literatura română”- expoziţie de carte. 

Alte activități: 

- activităti de secretariat (completarea condicii cadrelor didactice conform orarului, completare 

adeverințe elevi, intocmirea unor situații școlare statistice, completare registre matricole, 

corespondență părinți etc.); 

PROIECTE DE VIITOR: Realizarea  tuturor obligațiilor de serviciu, valorificarea oportunităților,  

diminuarea  riscurilor. 

ACTIVITATEA LABORANTEI 

Realizări: 
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 fişele si tabelele cu P.M şi P.S.I s-au întocmit, prezentat şi semnat de  toţi elevii care  îşi 

desfăşoară activitatea  în  laborator, având grijă de respectarea acestor norme în lucrările practice. 

 asigurarea necesarului de reactivi chimici şi material didactic pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a experienţelor efectuate de elevi. 

 sprijinirea  elevilor alături de doamnele profesoare, atât la orele de laborator cât şi în alte 

activitaţi, cum ar fi: cercuri de specialitate, acţiuni de promovare a ofertei educaţionale a şcolii, etc. 

 pregătirea materialului didactic pentru orele de chimie, fizică, biologie, care se desfăşoară 

atât în laborator cât şi  în clasă. 

 verificarea şi întreţinerea în  permanenţă a stării de funcţionare a aparaturii şi a materialelor 

didactice din laborator, pentru utilizarea lor in bune condiţii. 

 în cazul defectării aparaturii de laborator se ia legatura cu firma autorizată în acest sens, în 

vederea reparării şi punerii in funcţiune a acesteia 

 în funcţie de necesităţile de reactivi şi material didactic s-au întocmit referate de necesitate 

şi bonuri de consum, având o evidenţă clară a materialelor şi substanţelor consumabile. 

 în vederea aprovizionării cu reactivi şi sticlărie de laborator se solicită oferte de preţ de la 

mai multe firme, colaborând permanent  cu persoana de contact de la firma furnizoare a acestor 

materiale. 

 lunar  se întocmesc procese verbale cu elevii care beneficiază de sprijinul  “ Bani de liceu “ 

in vederea stabilirii absenţelor. 

 participarea la inventarierea lunară a casieriei şcolii. 

 participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de secretar 

Nerealizări : 

 zugravirea interioară a laboratoarelor, a holului de la intrare în laborator, a biroului şi 

vestiarelor pentru elevi, înlocuirea  linoleumului şi a chiuvetelor, constituie o necesitate, o prioritate. 

 dotarea cu aparate de laborator, cum ar fi: refractometru, turbidimetru,  spectrofotometru, 

agitatoare, cromatograf, vâscozimetru, etuvă, cuptor ptr. calcinare,etc. 

 dotarea cu mobilier nou: scaune, rafturi, dulapioare specifice laboratoarelor, etc. 

 o reparaţie generala a nişei din laborator: (ventilator, chiuvete, burlane, geamuri, faianţa 

acesteia) reprezinta o necesitate. 

ACTIVITATEA  ANALISTULUI PROGRAMATOR 

PUNCTE   TARI: 

           În cadrul laboratoarelor de informatică s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 Întocmirea graficului 

 Pregătirea laboratorului pentru lecţii 

 Îndrumarea  şi asistarea profesorilor 

 Înlăturarea erorilor apărute 

        În cadrul programului AEL, lecţii demonstrative, a avut loc 

actualizarea ASM-ului. 

       Desfaşurarea activităţii în cercuri şi gazete de perete. 

       Administrarea reţelei de internet şi a serviciilor de e-mail. 

       Administrator SIIIR 

       Întocmirea proceselor-verbale  in cadrul comisiei de 

inventariere a casieriei. 

         Evidenţa lunară a bazei de date cu elevii care împlinesc 18 

ani. 

         Evidenţa lunară a bazei de date cu absențele elevilor care 

beneficiează de bursa Bani de liceu. 

   În cadrul comisiei de acordare a burselor  s-a efectuat 

reevaluarea dosarelor de burse de orfani, de boală, de studiu şi 

merit. 

PUNCTE SLABE : 

 

- material didactic 

insuficient  - anumite 

programe care necesită 

licenţă le folosim sub 

forma „free” de pe 

internet, nefiind 

performante. 
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 Prin Decizia ISJ nr. 444, in cadrul Comisiei județene de 

Titularizare, participarea la introducerea posturilor in aplicația de 

Titularizare. 

Comandă online pentru manualele claselor a IX-a și a X-a 

Comandă online pentru manualele claselor a XI-a și a XII-a 

Reactualizarea  site-lui şcolii cu documente noi : 

http://colegiultveni.licee.edu.ro 

   În cadrul examenului de Bacalaureat 2018, sarcinile 

prevăzute in decizia ISJ au fost îndeplinite. 

 Informatician și secretar în Comisia de Competenţe de 

bacalaureat din școală, sesiunea Februarie 2018;  

OPORTUNITĂŢI: 

 Colaborarea instituţională bună cu ISJ, CCD şi Primăria; 

 Implicarea şcolii în programe naţionale şi europene şi 

posibilitatea realizării de parteneriate cu alte şcoli pentru 

cunoaşterea unor experienţe pozitive. 

AMENINŢĂRI : 

Ritmul accelerat al 

schimbărilor tehnologice - 

duce la uzura morală a 

echipamentelor existente: 

laborator informatică et. I.        

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

Puncte tari  

 S-a făcut aprovizionarea cu materiale pentru curăţenie şi 

reparaţii în şcoală, laboratore de chimie, sală de sport, clădirea 

fostului cămin si Liceul C. BRANCUSI. 

 S-a efectuat instructajul şi întocmit fişe de SSM şi PSI lunar 

pentru fiecare salariat; 

 Trierea ofertelor pentru: 

- transport  elevi pentru Clubul Sportiv Şcolar 

- deratizare 

 Încasarea şi achitarea cheltuielilor de transport pentru elevi şi 

de la clubul sportiv şcolar; 

 Întocmirea de comenzi şi referate pentru achiziţionarea de 

materiale necesare bunei  desfăşurări a activităţii în şcoală; 

 Receptii pentru materiale si bonuri de consum. 

 Organizarea serviciul de pază şi securitatea a clădirilor şi 

măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor; 

 Administrarea  clădirilor liceului, întreţinerea, repararea, 

încălzitul  şi iluminatul acestora; 

 Efectuarea repartiţiei și recondiționarea mobilierului 

deteriorat. 

 Repartizarea  sarcinilor personalului  de serviciu, în funcţie de 

spaţiu, de nevoia instituţiei şi de obligaţiile legate de muncă. 

 Respectarea contractelor încheiate de liceu şi reprezentarea 

instituţiei în problemele administrative şi gospodăreşti, la 

însărcinarea conducerii liceului. 

 Administrarea programului de licitații – SEAP 

 Completarea platformelor SIIIR si Salt cu datele solicitate cu 

respectarea termenelor. 

 Amenajarea cabinetului medical la Liceul C. Brancusi. 

Puncte slabe  

- fonduri insuficiente 

pentru procurare de 

materiale la reparaţii  

curente. 

 -fonduri insuficiente 

pentru procurare de 

materiale pentru 

curăţenie şi igienizare 

 -lipsa echipamentului 

de protecţie pentru 

lucrări la inălţime 

(centuri de siguranţă, 

cască de protecţie). 

Oportunităţi  

 Mobilierul foarte vechi necesită înlocuirea în unele săli de 

clase. 

 Este necesar construirea unui grup sanitar pentru persoane cu 

dizabilitati. 

Ameninţări! 

Dacă nu se fac reparaţii 

capitale interioare şi 

exterioare există riscul de a 

se produce accidente. 

http://colegiultveni.licee.edu.ro/
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Concluzii, legat de promovabilitate, corigenta si absente sunt relevate in urmatoarele 

grafice : 
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REZULTATE OBȚINUTE 

 

COMPETENŢE PROFESIONALE NIV.4 LICEU – 

 

 

 

SPECIALIZARE Nivel Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Total Fete  Total Fete  Total Fete   

XII A 
Tehn. ecolog  şi prot.calit.mediului 

4 16 9 16 9 16 9   100 

XII B  
Tehnician în administraţie 

4 18 11 18 11 18 11   100 

XII D 
Tehnician electromecanic 

4 16 0 13 0 13 0   100 

 4          

 

Total niv.4 

4 50 20 47 20 47 20    

 

 

SPECIALIZARE 

 

niv.3 

Nivel Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Total Fete  Total Fete  Total Fete   

XI D 
Mecanic auto 

3 17  16  16  -  100 

 

 

SPECIALIZARE 

 

niv.5 

Nivel Înscrişi  Prezenţi  Admişi  Respinşi  % 

 prom. 

Total Fete  Total Fete  Total Fete  Total Fete   

II postliceal 
Tehnician laborant pt.protecţia 

calităţii mediului 

5 8 5 8 5 8 5 0 0 100 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

  SESIUNEA IUNIE-IULIE  2018 

 

CLASA Total 

Abs. 

Prezentaţi  Reuşiţi Din care după media 

obţinută 

 

%promo- 

vabilitate Total Fete  Total  Fete  6-

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9  

10 

XII A 

Tehn. ecolog  şi 

prot.calit.mediului 

15 13 8 6 2 4 2   46,15 

XII B  

Tehnician în administraţie 

18 18 11 10 7 7 2 1 
 

55,56 

XII C  

Telecomunicatii 

10 9 8 0  
 

   0 

XII D 

Tehnician 

electromecanica. 

16 7 0 0      0 

TOTAL: 59 47 27 16 9 11 4 1  34,04 
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Direcţii de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional pentru anul scolar urmator: 

Ca masuri acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional pentru anul scolar urmator, 

sunt propuse: 

- stabilirea unor relaţii de lucru eficiente, cu elevii; 

- proiectarea activităţii didactice în raport cu stilul de învăţare al elevilor; 

- sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de învăţare, prin pregătire suplimentară; 

- încurajarea elevilor să pună întrebări, să înveţe să descopere; 

- pregătirea elevilor claselor terminale pentru susţinerea examenului de competenţe digitale 

şi examenul pentru certificarea competenţelor profesionale; 

- derularea graduală a activităţilor, de la simplu la complex, împărţirea sarcinii de învăţare în 

paşi mici de realizare, facilitând elevilor înţelegerea conţinuturilor parcurse şi dobândirea 

abilităţilor practice conform SPP-urilor; 

- utilizarea unor metode moderne de evaluare bazate pe executarea de lucrări practice,  

proiecte, simulare, studiu de caz, referate, activităţi de învăţare care în prezent sunt folosite 

doar izolat şi de un număr mic de cadre didactice; 

- perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare. 

Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei, până la data respectivă, aceasta s-a desfăşurat 

în bune condiţii, membrii comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului 

de învăţământ la modulele şi disciplinele de specialitate. 

 

 

Director 

Prof. Păcurar Viorel 


