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RAPORT 

privind starea învăţământului  

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto  

An şcolar 2012 – 20123 
 

ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

A. CONTEXTUL NORMATIV - INSTITUŢIONAL ŞI REFORMATOR CU CONEXIUNI ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 

În perioada anului şcolar 2012 -2013, activitatea din Colegiul Tehnic de Transporturi 

Auto s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi anume: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

- O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu modificările ulterioare); 

- LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

- Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 5635/2012 cu privire la structura anului şcolar 2012-2013; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 5610/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 

bacalaureat 2013 şi anexele; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 5606/31.08.2012 cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 

2013 pentru elevii clasei a VIII-a şi anexele; 

- O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar; 
- Programul de Guvernare - 2012, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 

- O.M.E.C.T.S. nr.5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea 

competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice 

care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-

instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul 

preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor- 

antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor; 

- Raportul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto privind starea învăţământului în anul şcolar 

2011/2012; 

- Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007-2013: Comenius, Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet - Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 

Europene, 14 iulie 2004; Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

Organismul intermediar POSDRU - Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică 

şi Socială a Uniunii Europene; 

- Proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” (POSDRU) 

2007-2013, finanţat de FSE; 
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- O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005, privind aprobarea standardelor de pregătire profesionala pentru 

nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului PHARE TVET RO 2002/000 - 

586.05.01.02.01.01, de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic; 

- O.M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

Obiectivele strategice pe care s-a bazat activitatea in anul şcolar 2012 - 2013 derivate din 

Programul de guvernare au fost: 

• aplicarea etapizată a prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

• modernizarea curriculară prin centrarea curricumului pe cele 8 domenii 

de competenţe cheie: 

• promovarea educaţiei timpurii prin susţinerea autorităţilor locale in efortul 

de a oferi servicii educaţionale prin intermediul creşelor: 

• creşterea performanţei prin formare iniţială şi continuă: 

• sporirea accesului la o educaţie de calitate şi asigurarea excelenţei 

pentru elevii capabili de performanţă: 

• alocarea resursei financiare sporite in paralel cu creşterea eficienţei 

utilizării ei: 

• accesul egal şi sporit la invăţămantul in limbile minorităţilor naţionale: 

• descentralizarea instiţutională şi restructurarea reţelei şcolare in funcţie 

de densitatea elevilor in zonă şi severitatea dezavantajelor. 

. 

 
A.1. Contextul politic 
Guvernul României a susţinut, la începutul anului şcolar, următoarele programe: 

- acordarea suplimentului gratuit de hrană, constând din produse lactate şi de panificaţie, pentru 

elevii din clasele I-VIII; 

- asigurarea de manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu; 

- acordarea de rechizite şcolare gratuite pentru elevii din clasele I-VIII cu venituri mici; 

- acordarea burselor de ajutor social; 

- programul guvernamental „Bani de liceu”; 

  

A.2. Contextul economic 

- nivelul mediu de dezvoltare a judeţului; 

- accentul pus de piaţa muncii pe dezvoltarea, prin învăţământul tehnologic, de competenţe şi 

abilităţi; 

- legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul 

unităţilor de învăţământ; 
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- interes scăzut al agenţilor economici pentru sponsorizări şi donaţii făcute către instituţii de 

învăţământ; 

- interes crescut al unităţilor şcolare pentru încheierea unor protocoale de colaborare cu agenţii 

economici din anumite domenii de activitate; 

- o piaţă a forţei de muncă în continuă schimbare. 

 

A.3. Contextul social 

- scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare; 

- schimbarea atitudinii faţă de şcoală a elevilor şi a părinţilor; 

- impactul social al schimbării continue în modul de evaluare finală a absolvenţilor; 

- deteriorarea mediului socio-economic şi familial; 

- situaţie materială precară a unui număr mare de susţinători ai elevilor (părinţi, bunici, etc); 

- comunitate locală care manifestă interes pentru şcoală şi o susţine material ( mai puțin naveta); 

 

A.4. Contextul tehnologic 

- dezvoltarea mijloacelor şi modalităţilor de informare, conectarea unităţii şcolare la Internet; 

- utilizarea pe scară largă a echipamentelor informatice, dotarea unităţii şcolare cu astfel de 

echipamente; 

- dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional, achiziţiile din ce în ce mai numeroase 

de soft educaţional de către profesori, elevi şi unităţile şcolare; 

- utilizarea în mică măsură a acestor laboratoare în procesul didactic; 

- insuficienta pregătire a cadrelor didactice în privinţa utilizării programelor de calculator, chiar şi 

a suitei Microsoft Office; 

- un număr mare de programe europene adresate învăţământului profesional şi tehnic. 

 

 

B. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUI  TEHNIC DE 

TRANSPORTURI  AUTO BAIA SPRIE 
 

Propunem această analiză din următoarele două perspective: 

 

B.1. Analiza calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare ,a fost planificată şi organizată 

pornind de la funcţiile sale: 

- funcţia de diagnoză, prognoză şi prospecţiune a sistemului de învăţământ pe o perioadă 

determinată; 

- funcţia de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ; 

- funcţia de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de predare-învăţare-evaluare; 

- funcţia de monitorizare a eliminării disfuncţiilor; 

- funcţia de reglare/autoreglare atât a sistemului de învăţământ, cât şi a procesului de învăţământ; 

Obiectivele urmărite au fost : 

- evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii activităţii de predare-

învăţare-evaluare; 

- evaluarea calităţii ofertei educaţionale realizată de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor; 
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- evaluarea calităţii procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

- evaluarea elevilor din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu noile reglementări; 

- evaluarea calităţii proiectelor şi a programelor realizate de către şcoală, prin parteneriatul 

educaţional; 

Prin acestea s-a verificat aplicarea actelor normative elaborate de M.E.N. şi comunicărilor 

realizate de I.S.J.MM 

Conţinutul acestor activităţii s-a axat în principal pe: 

- calitatea documentelor de proiectare şi planificare managerială; 

- cunoaşterea şi aplicarea componentelor curriculare; 

- respectarea noutăţilor apărute prin legislaţia secundară; 

- frecvenţa elevilor şi preocupările directorilor şi ale cadrelor didactice pentru prevenirea şi 

diminuarea abandonului şcolar; 

- nivelul de pregătire a elevilor în raport cu standardele educaţionale şi atitudinea acestora faţă de 

şcoală; 

- realizarea şi aplicarea planurilor de măsuri elaborate în urma inspecţiilor sau a controalelor 

efectuate de către I.S.J. Maramureş 

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- relaţia şcolii şi a cadrelor didactice cu familiile elevilor; 

- asigurarea şi utilizarea resurselor informaţionale (auxiliare curriculare, ghiduri, culegeri etc.) şi 

a resurselor materiale; 

- capacitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a comunica, analiza, diagnoza, prognoza, 

controla şi de a evalua procesul de învăţământ; 

- capacitatea cadrelor didactice de a se adapta la situaţii atipice în procesul didactic. 

Constatări / aprecieri 

- competenţele ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice ale majorităţii cadrelor didactice titulare 

pot conduce spre obţinerea de performanţă; 

- perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management 

şcolar, utilizarea calculatorului; 

- oferta bogată şi variată de programe de formare prin Casa Corpului Didactic; 

- derularea unor programe de formare cu finanţare din fonduri europene; 

- o bună colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale; 

- creşterea gradului de implicarea a consiliilor locale şi a părinţilor în activitatea şcolilor prin 

cooptarea acestora în Consiliul de Administraţie; 

- existenţa planului unic de colaborarea între ISJ Maramureş şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

şi Jandarmerie pentru creşterea siguranţei în zona unităţilor de învăţământ, care a condus la 

diminuarea fenomenului violenţei în şcoli; 

- organizarea de activităţi educative în şcoli şi încurajarea derulării de programe proprii în 

şcoală,; 

- colaborarea eficientă cu partenerii sociali şi Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş; 

- existenţa documentelor de planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată 

la toate nivelurile decizionale PLAI; 

- aplicarea sistemului de credite profesionale transferabile la cursurile de formare, determinând o 

mai mare flexibilitate a sistemului de perfecţionare; 
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- implicarea Consiliului Elevilor în realizarea unor proiecte şi campanii în şcoală; 

- existenţa calculatoarelor  utilizate în activităţi administrative; 

- acces la Internet; 

- existenţa de pagină web; 

- creşterea numărului de calculatoare / elev; 

- proiecte comunitare şi parteneriate educaţionale; 

Aspecte care suportă ameliorare 

- existenţa unui număr mic de baze sportive care pot atrage în activităţi de educaţie fizică şi sport 

un număr mare de copii şi de tineri; 

- atragerea unor sume, relative reduse, din resurse extrabugetare; 

- înregistrarea incă a unei rate mari a absenteismului; 

- evaluarea permisivă a cadrelor didactice în acordarea calificativelor; 

- există un număr mare de elevi cu deprinderi slabe de muncă intelectuală şi independentă, 

datorită organizării predominant frontale a activităţii didactice; 

- în multe cazuri notarea nu este ritmică, lipsind notele din cataloage, iar elevii nu sunt informaţi 

despre notele primite; 

- diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copilului şi de a-i 

monitoriza timpul liber; 

- tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional şi de cultură, precum şi 

implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii; 

- slaba motivaţie a învăţării la elevi; 

- lipsa informaţiilor privind evoluţia pieţei de muncă, a cererii viitoare de educaţie; 

- lipsa de interes din partea elevilor şi a părinţilor privind educaţia pentru o viaţă sănătoasă 

(alimentaţie corectă şi susţinerea de efort fizic); 

- declinul demografic şi, prin urmare, reducerea efectivelor şcolare; 

- interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de 

strategie educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului 

educaţional; 

- inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului 

profesional; 

 

B.2. Propuneri, soluţii de îmbunătăţire a calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, 

progrese în managementul instituţiilor de învăţământ pe această componentă 

- dezvoltarea, prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, a unei strategii clare a M.E.N.privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională, facilitarea 

accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională, deschiderea sistemelor de 

educaţie şi formare profesională către societate, programe de formare continuă la nivel local, 

regional, naţional şi european; 

- descentralizarea sistemului de învăţământ; 

- colaborarea cât mai eficientă cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia 

Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Primăriile, Prefectura, mass-media centrală şi locală 

etc.; 

- utilizarea eficientă a proiectelor şi programelor pentru orientarea carierei; 
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- determinarea intereselor părinţilor faţă de şcoală şi implicarea lor în viaţa şcolii prin participarea 

la proiecte de voluntariat; 

- identificarea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate în susţinerea învăţământului 

tehnologic – formarea grupelor de studiu din şcoala profesională după clasa a IX-a; 

- creşterea gradului de cunoaştere de către personalul din învăţământul preuniversitar a 

oportunităţilor oferite de proiectele de cooperare europeană în educaţie şi de alte linii de finanţare 

pentru proiecte; 

- identificarea domeniilor în care elevii, părinţii şi cadrele didactice au nevoie de sprijin şi 

consiliere psihopedagogică. 

 

 

Obiectivul II:Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării 

 
 conceperea planului operaţional  

 organizarea şi monitorizarea  evaluărilor iniţiale; 

 asistenț la ore orientată către parcurgerea adaptată a programei precum şi  evaluarea obiectivă 

a elevilor 

 analiza rezultatelor de la testele naţionale, pe discipline, la cercurile pedagogice, a planului 

educaţional individualizat al elevului, a exemplelor de bună practică 

 analize comparative între notele obţinute de elevii claselor VIII-a şi a XII-a la examenele 

naţionale şi cele de la clasă. Concluziile s-au materializat în măsuri la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

 

Obiectivul III: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură 
 intervenţie imediată şi unitară pentru ameliorarea competenţelor de lectură, lectura înţeleasă 

atât în dimensiunea sa tradiţională  cât şi ca alfabetizare  în înţelegerea textului scris 

 plan de măsuri pentru susţinerea şi monitorizarea claselor de elevi 

  inspecţie şcolară cu tema„Exploatarea valentelor textului nonliterar in lectiile de lectura la 

ciclul primar”; Constatari: 

 

-Asistente la ore  

-imbinarea armonioasa a metodelor  traditionale cu cele activ participative 

-se respecta particularitatile psiho-individuale ale elevilor 

-planificarile  sunt intocmite  in conformitate  cu prevederile  metodologiei in vigoare 
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B . ASPECTE CALITATIVE ALE INVĂŢĂMÂNTULUI . RESURSE 

CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

Constatările prezentate în materialul de analiză a stării învăţământului pe  anul şcolar 

2012-2013 au avut la bază rapoartele de inspecţie şcolară ale inspectorilor şcolari de specialitate 

şi ale directorilor 

Inspecţie tematicã 

 

               În anul şcolar 2012-2013 a fost efectuată inspectia tematica din data de 

03.10.2012 conform Notei ISJMM nr. 8295/19.09.2012.  

               Obiectul principal al inspecţiei şcolare generale îl reprezintă întreaga 

activitate a unităţii de învăţământ preuniversitar, în calitate de furnizor direct de 

servicii educaţionale 

                În urma inspecţiei şcolare generale a fost realizat şi aprobat in Consiliul 

de Administraţie al şcolii un plan de îmbunătăţire al activităţii care a fost   aplicat 

în anul şcolar 2012-2013: 

               Inspecţia şcolară generală a vizat următoarele: 

1. Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, 

eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi 

informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 

2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea 

curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor 

extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de 

personal didactic auxiliar; 

3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare / învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional); 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare); 

5. Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea 

personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare 

şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive 

şi asigurarea egalităţii de şanse; 

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de 

învăţământ 
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De asemenea in data de 13.03.2013 a fost efectuată inspectia tematica  

„Verificarea documentelor necesare cabinetelor logopedice interscolare din 

judetul Maramures” , efectuata de catre CJRAE Maramures 

 

Inspecţie de specialitate 

 

INSPECTII 

SCOLARE 

TIPUL 

INSPECTIEI 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CADRULUI 

DIDACTIC 

Data 

 

INSPECTIE  DE 

GRADUL I 

CURENTA (C 1) Balogh Eniko 

Ṭicală Delia 

21.05.2013 

24.05.2013 

SPECIALA Maticu Călina 29.01.2013 

Lauran Vasile 

Cristian 

26.03.2013 

 

Smiedt Mihaela 18.04.2013 

INSPECTIE DE 

GRADUL II 

CURENTA (C1) Şindreştean Adina 22.04.2013 

 

Pop Anamaria 

Gabriela 

 

 

30.04.2013 

 

 

Czompa Raul 

Florin 

27.05.2013 

CURENTA (C2) Udrescu Adina 14.02.2013 

 

 

Comentariu: 

Puncte tari: 
 proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în concordanţă cu prevederile programei; 

 documentare de specialitate; 

 deschidere fată de schimbările care au loc în didactica disciplinei; 

 concepte moderne  de educaţie  complexă, interdisciplinară; 

 asigurarea selecţiei, esenţializării conţinuturilor informaţionale; 

 relaţionarea logică şi eficientă a aspectelor informative cu cele formative; 
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 focalizarea actului didactic pe achiziţii finale  ale învăţării, având în vedere evaluarea 

naţională la clasa aVIII-a şi examenul de bacalaureat; 

 deschiderea spre educaţia permanentă; 

 urmărirea idealului naţionl prevăzut în Legea Educaţiei ; 

 elaborarea curriculumului , în unele cazuri, diferenţiat, individualizat şi personalizat; 

 centrarea activităţii pe obiectivele stabilite şi comunicate elevilor. 

 

Puncte slabe: 
 adaptarea parţială a strategiilor didactice la particularităţile individuale ale elevilor; 

 preocupări scăzute pentru familiarizarea elevilor cu tehnici de învăţare; 

 predominanta demersurilor tradiţionale în derularea procesului educativ; 

 uniformizarea condiţiilor de timp şi cadru de instruire; 

 depersonalizarea instruirii; 

 planificarea calendaristică tributară ofertei de instruire  din manualul ales; 

 proiectare centrată pe conţinuturi; 

 tendinţe conservatoare la nivelul strategiilor didactice; 

 în sfera evaluării nu s-a optimizat  relaţia dintre evaluarea internă  şi cea externă, dintre cea 

formativă  şi cea sumativă; 

 fluctuaţiile cadrelor didactice datorită mobilităţii actuale care nu oferă continuitate procesului 

instructiv; 

Pot fi precizate următoarele soluţii de remediere: 
 demersuri educaţionale integrate, inter şi transdisciplinare, orientate către dezvoltarea 

competenţelor  solicitate de societatea modernă, economia inteligentă; 

 modele de lucru, la clasă, care să genereze:  

1.  stimularea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, inclusiv aptitudinea acestora de 

comunicare  şi lucru în echipă, gândirea creativă, gradul de adaptare la situaţii diferite; 

2.  dezvoltarea capacităţii de investigare  şi de valorizare a propriei experienţe; 

3.  alfabetizarea digitală; 

4.  formarea capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială 

armonioasă ; 

5.  sporirea şanselor de a urma cursuri de învăţare ulterioare  care facilitează găsirea unui 

loc de muncă  într-o piaţă a muncii modernă , flexibilă şi incluzivă. 

6.  la toate disciplinele de studiu trebuie dezvoltate competenţele de lectură, de înţelegere 

şi interpretare a textului scris. 

 proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii care schimbă 

viziunea asupra unei ore de curs prin: 

1. abordarea integrată , inter şi transdisciplinară; 
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2.  integrarea domeniilor de cunoaştere din perspectiva economiei inteligente; 

3. extinderea învăţării bazată pe proiecte şi creşterea rolului portofoliului individual al 

elevului în evaluare; 

4. utilizarea noilor tehnologii didactice; 

5. redefinirea rolurilor pentru cadrele didactice începând de la proiectare, continuând cu 

predarea, evaluarea şi reabilitarea autorităţii; 

6. relaţia dintre educaţia şcolară şi parcursul educaţional ulterior al elevilor. 

 provocări actuale ale procesului de predare-învăţare-evaluare: 

1. reorganizarea cunoaşterii şcolare prin abordări integrate, deschise către valorificarea  

deopotrivă a achiziţiilor învăţării dobândite  de elevi în mediul formal , dar şi in cel 

informal; 

2. dobândirea de către elevi a unor achiziţii  complexe, care decurg din domeniile de 

competenţe cheie, dar şi din alte  sisteme referenţiale  care deschid lumea şcolii către 

viaţa reală; 

3. transferabilitatea  competenţelor şi implicaţiile acestora asupra predării-învăţării-

evaluării; 

4. utilizarea metodei proiectului în cadrul procesului didactic, ca demers eficient de 

învăţare şi evaluare; 

5. dezvoltarea integrată a competenţelor digitale în cadrul diferitelor discipline de studiu; 

6. oferirea unei modalităţi de generare a conţinuturilor  învăţării, care ia în considerare 

variabile precum interesele elevilor, nivelul de performanţă, diferenţierea şi 

personalizarea învăţării, măsuri remediale, resursele didactice de care dispune şcoala, 

modalităţi flexibile de abordare. 

 

 

C. STATISTICA REZULTATELOR LA EXAMENELE NAŢIONALE 

EVALUARE NAŢIONALĂ 

 

 
Disciplina elevi  elevi      NOTE  OBTINUTE intre      

  inscrisi prezenti sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba romana 41 41 9 6 8 6 7 5 0 

Limba 
maghiara 12 12   2 1 1 5 2 1 

Matematica 41 41 10 5 2 7 9 7 1 
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BACALAUREAT   
  BACALAUREAT    

       

sesiunea iunie-iulie 2013 total  admisi respinsi neprezentati  

  inscrisi        

  45 5 31 9  

       

       

sesiunea august 2013 total  admisi respinsi neprezentati  

  inscrisi        

  36 1 29 6  

 

 

Situaţia statistică a rezultatelor la Bacalaureat pe unităţi de învăţământ 

Sesiunea iunie-iulie 2013  Procent promovare: 61,10% 

35 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE 13,89% ( 11,11) 

 

BACALAUREAT  

 Sesiunea august-septembrie 2013 Procent promovare: 20,01% 

 

43 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE 3,33% ( 2,77) 
 

ACŢIUNI DESFĂŞURATE DE COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE 

A CALITĂŢII 

 
 Întocmirea raportului de autoevaluare a procesului de învăţământ pe anul şcolar anterior; 

 Realizarea planului de îmbunătăţire pentru punctele slabe din raportul de autoevaluare; 

 Efectuarea de interasistenţe la ore, cu completarea de fişe de observare la lecţie, în cadrul 

fiecărei catedre din instituţia de învăţământ; 

 Întocmirea de fişe de monitorizare internă pe cele trei perioade de monitorizare şi 

transmiterea acestora la departamentul CEAC al Inspectoratului Şcolar Maramureş; 

 Întocmirea de proceduri noi, precum şi revizuirea unor proceduri deja existente. 

 

 

SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR 2011-2012. 

 

RESURSE UMANE 

 

1.Personalul didactic: 
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Nr. Total total Din care: 

 

Titulari: Suplinitori: 

Sta 

giar 

def Grad 

II 

Grad 

I 

Sta 

giar 

def Grad 

II 

Grad 

I 

INVATATORI 11 - - - 8 - - 2 1 

PROFESORI 50 - 7 9 22 1 7 2 - 

MAISTRII 

INSTRUCTOR

I 

2    2     

 

2. Personalul didactic  auxiliar 

 

Categoria de 

personal 

Nivel  

studii 

Treapta 

Profesionala 

Nr. 

persoane 

Secretar  sef  S I  1 

Secretar S I 1 

Secretar M I 1 

Ad-tor 

financiar 

(Contabil sef) 

S I 1 

Ad-tor financ.si 

patrim. 

S I 1 

Ad-tor financ.si 

patrim. 

SSD I 1 

Ad-tor financ.si 

patrim. 

M I 1 

Inginer de 

sistem 

S IV 1 

Laborant II S II 1 

Tehnician SSD I 1 

Bibliotecar S II 0,5 norme =1 
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Total     10,5 norme 

=11persoane 

 

3.Personal nedidactic: 

 

Categoria de 

 personal 

Nivel  

studii 

Treapta  

profesionala 

Nr. 

persoane 

Casier M I 1 

Muncitor calificat M I 1 

Ingrijitor M I 9 

Portar M I 1 

Fochist M I 1 

Muncitor calificat M II 3 

Sofer    1 

TOTAL    17 

 

 

RESURSE UMANE 

AN ŞCOLAR 2011-2012 

 

 

 

I. TOTAL CADRE DIDACTICE 63: 

 

1. PROFESORI TITULARI 48 DIN CARE GRAD DIDACTIC I –      22 

        II  -       9                                                                                                                                                        

         DEF  -  7 

 

     2.   PROFESORI SUPLINITORI 8 DIN CARE GRAD DIDACTIC I -         0 

                                                                                                                    II -        2 

                                                                                                                   DEF.-    7 

                                                                                                                   DEB.-    1 
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II. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR  10,5 posturi si 11 persoane 

 

III. PERSONAL NEDIDACTIC                17 persoane 

 

 

POPULAŢIA  ŞCOLARĂ, FLUXURI DE ELEVI – TRANSFER ELEVI 

ANALIZA  POPULATIEI SCOLARE, PROMOVABILITATE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂN

T 

NR.CLS NR.ELEVI PROFIL/SPECIALIZARE 

  ÎNSCRIŞI RĂMAŞI  

TOTAL 

LICEU 

12 254 246  

X 1  27 27 UMAN/STIINTE  SOCIALE 

IX 2 54 53 TEHNIC/MECANICĂ 

X Prof. 1 28 

 

26  

X 1 24 24 TEHNIC/MECANICĂ 

Nr. Forma de 

invatamant 

Nr.clase 

 

 

Numar elevi 

Inscrisi Ramasi 

inscrisi 

1 Total primar, din care: 

 
 

11 

 

194 

 

191 

 Clasa pregatitoare 1 25 25 

  Clasa I 3 52 53 

  Clasa a II-a 2 36 32 

  Clasa a III-a 3 52 52 

  Clasa a IV-a 2 29 29 

2 Total gimnazial ,din 

care: 
11 158 160 

  Clasa a V-a 3 44 46 

  Clasa a VI-a 3 40 40 

  Clasa a VII-a 2 33 33 

  Clasa a VIII-a 3 41 41 
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XI 1 17 17 TEHNIC/TEHNICA DE 

CALCUL 

XI 1 20 18 TEHNIC/TEHNICIAN IN 

TRANSPORTURI 

XII 1 16 16 SPORTIV/INSTRUCTOR 

SPORTIV 

XII 1 20 18 TEHNIC/TEHNICĂ DE 

CALCUL 

XII 1 14 13 ELECTRIC/TEHNICIAN 

ELECTRICIAN 

ELECTROTEHNIST AUTO 

 

XII 1 17 17 TEHNIC/TEHNICIAN ÎN 

TRANSPORTURI 

XIII 1 17 17 TEHNIC/TEHNICIAN ÎN 

TRANSPORTURI 

 

Situatia la invatatura la sfarsitul anului scolar 2012 – 2013 

 

Nivel de 

invatamant 

Numar elevi Cu situatia 

neincheiata 

Corigenti Promova 

bilitate 1 

obiect 

2 

obiecte 

3 

obiecte 

Primar 162 - - - - 100% 

Gimnazial 160 - 2 4 2 95% 

Liceal 292 19 89 33 5 50% 

Total 614 19 91 37 7  

 

Situatia absentelor si a notelor scazute la purtare pe motive de absente, 

indisciplina,si dezinteres fata de invatatura 

Nivel de 

invatamant 

Total 

absente  

Total 

absente 

nemotivat

e 

Nr. Absente / 

elev 

Note scazute la purtare 

Total Nem

otivat

e 

To

tal 

9 8 7 6 5 

Primar 252 - 1,555 - - - - - - - 

Gimnazial 3779 1415 23,618 8,843 8 8 - - - - 
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Liceal 22943 7392 86,86 23,24 11

4 

64 27 10 7 6 

Total  8807 43,93 14,34 12

2 

72 27 10 7 6 

 

 Numarul mediilor generale peste 7 

 

Nivel de 

invatamant 

Medii generale intre 

 

7-7,99 8-8,99 9-10 

Primar 21 30 72 

Gimnazial 30 55 58 

Liceal 55 35 15 

Total 106 120 145 

 

PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR) 

Programe sociale (2012-2013) 
     1. Manuale şcolare 

Comanda de manuale şcolare s-a făcut conform Ordinului MECTS 3380 /17.02.2012 

privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu pentru 

anul şcolar 2012-2013, prin adresa nr. 1271 / 24.02.2012 

2. Rechizite şcolare; 
Pentru copiii din învăţământul obligatoriu, conform Legii 126/2002, privind aplicarea 

OG33/2001, s-au comandat următorul număr de pachete 

Clasa pregătitoare - 4 pachete 

Clasa I-  14 pachete 

Clasa II-IV - 31 pachete 

Clasele V-VII –28 pachete 

Clasa VIII - 13 pachete 

Suma totala 2.169,13 lei 

    2. Programul BANI DE LICEU 
În anul şcolar 2012-2013 au fost înscrişi în cadrul Programului Naţional BANI DE 

LICEU 46 de elevi  

      3. Programul Bursa profesionala În anul şcolar 2012-2013 au fost înscrişi în cadrul 

Programului 28 de elevi. 

      4. Burse sociale În anul şcolar 2012-2013 au fost depuse 88 dosare care au fost avizate 

favorabil toate. 

       5. Burse medicale În anul şcolar 2012-2013 au fost depuse 9 dosare care au fost avizate 

favorabil toate. 
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Total suma burse ( sociale, medicale, merit) = 20114 lei 

       6. Programul LAPTELE, CORNUL ŞI MĂRUL 
 253 de elevi ai claselor I-VIII ( I-IV =194, V-VIII = 159) au beneficiat de Programele 

Guvernamentale „Lapte şi Corn”, dar şi de programul “Încurajarea consumului de fructe” 

începând cu luna februarie 2013; 

    FINANŢARE 

 

In  anul financiar 2012 – 2013 unitatea noastra a beneficiat de 2.996.297 lei din care de la 

bugetul de stat 127.503 lei, de la bugetul local 2.852.383 lei si a atras resurse extrabugetare in 

valoare de 16.411 lei. Sursele de venit extrabugetar au fost taxe scoala de soferi cat. B.  

 Raportand sumele alocate la numarul de elevi a rezultat un cost mediu pe elev,  de 

4968,983 leipentru anul 2012-2013 
 

 

    SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA 

 

Nr.Crt Denumirea 

Spaţiului 

Nr. 

Spaţii/buc. 

Suprafaţa Nr. Locuri pe 

serie 

1 Laboratoare şcolare 5 289,75 25 

2 Ateliere şcolare 5 334,46 15 

3 Săli de gimnastică 1  83,08  

4 Cabinete şcolare 4 220,57 25 

5 Biblioteca 2 64,10  

6 Săli profesorale 3 86,62  

7 Cabinete medicale 1 36,3  

8 Birouri 13 257,19  

9 Utilaje in ateliere 

şcolare 

20   

10 Alte spaţii  5384,82  

11 Curtea şcolii  7566  

12 Puncte termice 3 104,85  

13 Centru de 

documentare şi 

informare 

1 104,44 18 
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14 Puncte pază 1 5  

15 Calculatoare 129   

16 Alei  716  

17 Autovehicule 6   

 

 

Proiectul de reabilitare a infrastructurii şcolare :  

 

 mediu urban – 2011-2012 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară Stare 

1 Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Baia Sprie 
Finalizata 01.2012, receptie 

septembrie 2013 

 

         FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

 

Activitatea de perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea resursei umane s-a 

desfăşurat în concordanţă cu obiectivele stabilite în Planul managerial .  

Pornind de la premisa că formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi 

cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate pe conceptul educaţiei 

permanente, cadrele didactice au derulat acţiuni / programe de formare continuă care să dezvolte 

capacităţi şi competenţe psihopedagogice şi manageriale.  

 

 

ACTIVITATEA  DE PERFORMANŢĂ 

Invatamant primar  

O parte din această activitate de performanţă se regăseşte în premiile obţinute de elevi la 

olimpiade şi concursuri, premii  ilustrate în cont 

 În anul şcolar 2012– 2013, în Comisia metodică a claselor primare şi-au desfăşurat 

activitate 11 cadre didactice într-un număr de 7 clase secţie română şi 4 clase secţia maghiară. Pe 

parcursul anului şcolar s-a urmărit parcurgerea integrală a programei şcolare, implementarea 

noutăţilor apărute prin aplicarea LEN. 
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Începând cu testele iniţiale şi până la cele finale s-a urmărit verificarea însuşirii 

cunoştinţelor aferente fiecărui nivel de clase luându-se măsuri de remediere ( acolo unde a fost 

cazul ) prin consultaţii, activităti diferenţiate. 

Realizarea planificarilor calendaristice-anuale si semestriale- in conformitate cu programa scolara 

si a Curricumului National, proiectarea si realizarea unor materiale specifice temei de lucru zilnic 

,au stat permanent in atentia cadrelor didactice din invatamantul primar. 

In predarea activitatilor la clasa s-au folosit metode noi, fapt dovedit si de testele de 

evaluare ale elevilor care au achizitionat toate componentele, capacitatile si subcapacitatile 

specifice disciplinelor de invatamant prevazute in planificarea calendaristica si tematica, in 

concordanta cu obiectivele cadru de referinta cuprinse in curriculum. 

La fiecare clasa ,evaluarea a fost continua, la fel si notarea elevilor, asigurarea 

transparentei criteriilor si a procedurilor de evaluare fiind facuta prin intermediul fiselor de 

evaluare indosariate in portofoliile elevilor. 

O preocupare majora au manifestat-o doamnele invatatoare pentru dezvoltarea 

profesionala profesionala , fapt pentru care au participat la numeroase cursuri de perfectionare: 

 - Competenta,profesionalism si dimensiune europeana prin integrarea TIC in actul 

educational:Titu Rodica, Avram Delia, Serban Monica,    Lauran Angela, Sovre Victoria, Stavila 

Alina, Vencel Piroska, Majdik Ecaterina, Molnar Klara 

 - Integrarea copiilor cu ADHD in invatamantul de masa: Titu Rodica, Avram Delia, Serban 

Monica, Majdik Ecaterina, Sovre Victoria 

- Cursul de formare pentru clasa pregatitoare-Titu Rodica 

- Incluziunea scolara a copilului cu autism- Titu Rodica 

 - Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale la clasa pregatitoare-Titu Rodica                          In 

cadrul activitatilor extracurriculare s-au realizat activitati diverse: 

-serbari scolare inchinate diferitelor evenimente: 

-Carnavalul toamnei :II A, IIIA, IVA 

-Ziua nationala a Romaniei- 1 Decembrie: IVA, IIIA 

-Iata vine Mos Craciun- CP, IA,IB, IIA, IIIA. I-IV sectia maghiara 

-E ziua ta, mamico! CP, IA, IB, IIIA 

-Serbari de sfarsit de an scolar: 

  Serbarea abecedarului IA, IB 

  Bun ramas clase primare IVA, IVB 

 -Carnavalul verii  IVA 

O buna colaborare au avut-o doamnele invatatoare cu CDI,realizand diverse activitati tematice; 

-lectii 

-expozitii;TOAMANA(IIIA,IVA) 

                 1 DECEMBRIE (IIIA, IVA) 

                  MARTISORUL ROMANESC (IIIA, IVA) 

-ore de lectura  

Fiecare clasa aparticipat la activitatile CDI. 

O preocupare intensa au manifestat-o doamnele invatatoare in pregatirea elevilor pentru diversele 

concursuri scolare.,fapt care a adus numeroase locuri fruntase scolii noastre.  

Astfel la concursul SMART – s-au obtinut numeroase premii; 
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Locuri I –clasa IA, IIA, IIIA 

Locuri II-clasa IA,IB, IIA,IIIA, IIIB, IVA 

Locuri III-clasa IA, IB, IIA, IIB, IIIA,IIIB IVA                                                                              

            Concursul Evaluare in educatie Limba romana si Matematica a adus de 

asemenea rezultate frumoase ; majoritatea elevilor participanti au realizat peste 80 de 

puncte unii chiar peste 95 clasandu-se pe ,locurile fruntase, un elev din clasa IIIA s-a 

calificat la faza nationala  

Concursul Cangurul a adus de asemenea rezultate fruntase pentru elevii nostri 

Elevii de la clasele cu predare in limba maghiara au participat la urmatoarele concursuri: 

-recitari de poezii „Csak tiszta forrasbol” 

-Mesek szarnyan –Oradea unde au obtinut locurile:  I-1elev, II-3 elevi si 3 mentiuni 

-Szamok szarnnyan-concurs de matematica- Oradea :loc I-1, locII-2, si o 

mentiuneConcurs de desen ‚”Szent Laszlo 

-Concursurile Cangurul 

În cadrul Şedinţelor Comisiei Metodice s-au dezbătut obiectivele urmărite 

- implementarea lecturii la Limba Română 

- metodologia înscrierii elevilor în clasa pregătitoare şi clasa I 

 

Pentru bunul mers al înscrierilor elevilor, în prealabil, doamnele învăţătoare au efectuat 

recensământul elevilor cuprinşi între 1 şi 7 ani asftel având situaţia statistică clară. 

O activitate importanta pentru invatamantul primar a fost organizarea „Zilei portilor deschise” 

pentru constientizarea parintilor cu beneficiile si importanta clasei pregatitoare si realizarea 

acesteia in scoli. 

S-au realizat proiecte de parteneriat intre scoala si diferite institutii: politie, biblioteca,teatru de 

papusi. 

In cadrul comisiei metodice doamnele invatatoare au sustinut lectii, secvente de lectii, referate si 

dezbateri pe diferite teme de interes comun 

 

 

CATEDRA “ LIMBA SI COMUNICARE” 
 

 

 

COMPONENTA CATEDREI 2012/2013 
RESP. prof. Bojan Victoria 

Prof. Smiedt Mihaela 

Pof. Maticu Calina 

Prof. Mare Tosca 

Prof. Sztrelenczuk Iolanda 

Prof. Tirean Ancuta 

Prof. Chencean Mariana 

Prof. Balint Beata 

Prof. Documentarist Udrescu Adina 
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Prof. Sindrestean Adina 

Prof. Rus Alina 

Prof. Motisan Laura 

 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

Membri Catedrei Limba si Comunicare au intocmit in anul scolar 2012/2013 planificarile 

calendaristice si pe unitati de invatare cf. programelor in vigoare. Deasemenea, s-au intocmit 

programe de optional la limba engleza si limba franceza, prof. Bojan Victoria si prof. 

Sindrestean Adina.  

În planificarea activităţilor extraşcolare şi parteneriate de la clasă s-a ţinut cont de nevoile 

copiilor, de activităţile realizate la nivel naţional, mondial (Ziua tolerantei 16 noiembrie,, 

Ziua pământului, Ziua  francofoniei,Ziua copilului Ziua educatiei etc.) In cadrul activitatilor 

derulate in CDI s-au folosit mijloacele existente si resursele oferite de catre unitatea de 

invatamant pentru marcarea diferitelor manifestari organizate. 

Membri Catedrei au participat activ proiectarea activitatilor programate in cadrul 

programului national “ Sa stii mai multe, sa fii mai bun”, punandu-se accentul de activitati 

alternative de invatare : joc, muzica, experimente, joc de rol, activitati comune 

transdisciplinare 

 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

      În proiectarea didactică s-a incercat sa se realizeze concordanţă între competenţele 

specifice ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice.  S-au conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le 

deţineau deja elevii şi s-a stabilit astfel şi modul diferenţiat de predare.                   

Majoritatea membrilor lucreaza diferentiat la clasa, tinand cont de capabilitatile elevilor. 

Metodele traditionale de predare si evaluare s-au imbinat cu cele alternative, iar notarea s-a 

desfasurat ritmic, cu unele rezerve care au fost observate si vor fi remediate.  

Odata cu aplicarea, notarea si interpretarea testelor initiale s-a incercat ameliorarea 

acestora prin testele de evaluare sumativă, de progres si finale, elaborate de către profesorii 

Comisiei. In cadrul portofoliilor personale cadrele didactice exista instrumentele necesare 

activitatilor de evaluare, rezultatele obtinute fiind reper in pregatirea ulterioara. Rezultatele au rol 

reglator si vin in inatampinarea nevoilor elevilor. Testelor au fost elaborate pe baza itemilor si 

subiectelor propuse de CNEE la nivel national, iar Lucrarile Semestriale s-au propus pe subiecte 

din baza nationala de subiecte cu scopul de a familiariza elevul cu cerintele generale, tipul de 

exercitii si modul de notare in viitoarele Examene Nationale. In f-tie de nivelul clasei, exista intr 

un grad mai mare sau mai mic, un portofoliu al clasei, lucrari reprezentative care ilustreaza 

activitatea elevilor si a cadrelor didactice. 
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Cu scopul pregatirii Examenelor Nationale/Bacalaureatului 2013 s-au organizat Simulari 

dupa urmatorul grafic din adresa transmisa ISJMM in 11.12/2012: 

 

 

DISCIPLINA SIMULARE 1 SIMULARE 2 CLASELE 

LIMBA ROMANA 05.02.2013 23.04.2013 VIII, XII, XIII 

LIMBA 

MAGHIARA 

12.02.2013 30.04.2013 VIIIC 

 

 

Lucrarile semestriale si simularile la cls a VIII a la Limba si Literatura au reflectat in 

2012/2013 nivelul real de pregatire al elevilor, comparabil cu:  

Notele obtinute la Examenele Nationale media pe clase :  

cls. a VIII a A Media 4,80  - procentaj de promovabilitate 29%  prof. Mare Tosca 

cls. a VIII a B Media 6,33 - procentaj de promovabilitate 80%  prof. Rus Alina 

cls. VIII a C sectia maghiara Media 6,00 - procentaj de promovabilitate 73 %  prof. Rus 

Alina 

 

Bacalaureat 2013 

 

Sesiunea iunie-iulie 2013  

Total inscrisi admisi respinsi neprezentati 

45 5 31 9 

 

Sesiunea august 2013-10-02 

Total inscrisi admisi respinsi neprezentati 

36 1 29 6 

 

 

 

   Rezultatele obtinute la Bacalaureat nu sunt deloc meritorii de aceea remarcam necesitatea 

unui PLAN DE REMEDIERE a promovabilitatii la Examene Nationale – Bacalaureat 2014 

indeosebi, plan care va fi discutat in cadrul catedrei si va fi inaintat spre aprobare directorului.  

 

  Marcam ca punct slab nerealizarea de lectii in Ael si inexistenta unei dotari minimale ( CD 

player , Laptop, Calculator) absolut necesar in procesul de predare/invatare a unei limbi starine, 

indeosebi la nivel primar si gimnazial.Consideram necesara o mai buna dotare audio si video 

justificata de examenele din limba straina in cls a IVa, a VIa si a VIII a, cf. LEN 2011, precum si 

competente Lingvistice la Examenul de Bacalaureat. 
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3. MANAGEMENTUL CLASEI 

 

 

Majoritatea membrilor catedrei Limba si Comunicare au indeplinit calitatea de prof. 

Diriginte : prof. Bojan Victoria cls. a Va A, prof. Maticu Calina cls a Va B, prof. Sindrestean 

Adina, cls. a VIa B, prof. Balint Beata cls. a VIIIa C, prof. Mare Tosca cls. a VIIa B, prof. Rus 

Alina cls. a VIIIa B, prof. Chencean Marinana, cls a XIIIa C, prof. Smiedt Mihaela cls. a XIIa B. 

In calitate de diriginte au desfasurat activitati specifice in conformitate cu nevoile colectivului de 

elevi. 

In cadrul orelor de specialitate membri catedrei au identificat grupuri de lucru constituite 

din elevi capabili de performante, elevi care au marit prestigiul unitatii dupa cum observam in 

tabelul de mai jos.S-a intocmit un program de consultatii, atat pentru elevii cu rezultate slabe la 

invatatura cat si pentru cei foarte buni, pentru obtinerea de rezultate buna si foarte bune la 

olimpiade si concursuri. 

 

  

        4. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE, PARTENERIATE SI PERFECTIONARI 

 

 

SEMESTRUL I 

 

NR 

CRT 

ACTIVITATE 

 

DETALII 

 

1. Concurs SMART   25 elevi – 8 lb engleza; 

17 lb romana 

Prof. Mare Tosca 

Prof. Tirean Ancuta 

2. Evaluare Nationala in Educatie – lb. si lit. 

romana  

Locul II Pop Ioana etapa judeteana – 

prof Mare Tosca 

3. Festivalul Datinilor  Sceneta Viflaimul  – prof Mare 

Tosca 

4. Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie – 

participare festivitate depunere de coroane 

Montaj artistic “ 1 Decembrie in 

suflet si-n simtire” cls a VIII A – 

prof Mare Tosca 

5. Natura si Iubirea in opera Emnesciana 

23.10.2012  

Parteneriat biblioteca V-VIII ptof 

Mare Tosca / prof bibliotecar Timis 

Maria 

6. Ziua Educatiei 05.10.2012  

 

Vizita la cls I a B, inv Bako Gabriela 

- diriginte prof. Sindrestean Adina si 

colectivul de elevi ai clasei a VI a B 

7. Ziua Limbilor Moderne 26.09.2013 Activitate CDI cadre didactice lb 

moderne ( Lb Engleza si lb. 

Franceza)Limba si Comunicare – 

prof coord. Strelenczuk Ionlada 
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8. Concurs regional de creatie literara si 

plastica “ Ziua Multumirii” oct/nov 2012  

 

Prof. Sindrestean Adina 

 

 

9.  

Halloween – activitate  CDI  30.10.2012 Prof. Tirean Ancuta 

10.  Halloween Ball    31.10.2012 Prof. Bojan Victoria, prof. Tirean 

Ancuta, prof. Mociran Dana 

11. Vine Mos Craciun!  Activitate cls a Va A 

Christmas Carols  

Prof. Bojan Victoria 

12 Teacher Trainig Peace Corps Biblioteca 

Judeteana, ISJMM  

 

 

 

Prof Tirean Ancuta 

13.  Inscriere grade didactice  I – prof. Bojan Victoria; II – prof 

documentarist Udrescu Adina 

14.  Derularea proiectului interdisciplinar “ The 

Day/ Le Jour”  

Prof. Coord. Strelenczuk Ionalnda, 

Prof Coord. Chencean Maria 

15. Proiect pentru stimularea lecturii. Marii 

clasici” propunator prof. documentarist 

Udrescu Adina 

 

Prof. Coord. Smiedt Mihaela, Rus 

Alina, Pop Ramona Cristina, prof. 

Bibliotecar Timis Maria,  

 

16. 

„ Ne pregătim pentru Bacalaureat!”proiect 

demarat in 18.10.2012  

Coord prof. Mihaela Smiedt 

17. Festivalul Sanselor Tale!  

La Taifas cu vecinii – Povestea 

VecinilorParticipanti elevi, cls, XA, XB, 

VB 22.11.2012 

Prof . Mihaela Smiedt  

Prof. Maticu Calina 

 

18.  Aplicarea de teste initiale la inceputul 

anului scolar. 

Efectuarea de Interasistente 

Intalniri tematice in cadrul catedrei 

Membri Catedrei Limba si 

Comunicare 
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SEMESTRUL II 

 

NR 

CRT 

ACTIVITATE 

 

DETALII 

 

1. Perfectionare cursuri : “ Analiza 

comportamentala aplicata ” COR 242401 

“ Integrarea copiilor cu autism in scolile de 

masa” CCD 

“Interventia ABA- primii pasi” Rotary Baia 

Mare 

 

Concurs Judetean Shakespereance” 

Cenaclu Literar in Limba Engleza ed II 

Org. : CTTA, Colegiu Economic Pintea 

Viteazu Cavnic, Biblioteca Judeteana Petre 

Dulfu 

 

Concurs de Limba Engleza Quest ed IV 

Premiul III Baliban Ionut  sub egida ISJMM 

si MEN  

 

Concurs Scolar Smart 

 

Prof. Sztrelenczuk Iolanda 

 

 

 

 

 

 

Coord.:Prof. Sztrelenczuk Iolanda; 

Prof. Tirean Ancuta 

Premiul I castigat de echipa elevilor 

de la Colegiul Tehnic de 

Transporturi Auto Baia Sprie 

 

Prof. Sztrelenczuk Iolanda 

 

2. Colaborare psih. scolar – dirigentie cls. A 

Va B 

Colaborare prof. inv. Primar Titu Rodica :  

“ Sunt un ajutor “ 

Gazeta de Maramures – dialog cu jurnalistii 

Teatru scolar – colab. Clasa pregatiroare 

Participare Targul Ofertelor Educationale 

 

Prof. Maticu Calina 

3. Limba si Literatura Romana 

Simulare Bacalaureat cls a XII a  

Evaluare in Educatie cls a Va B 

Olimpiada locala si judeteana  

+ Poezie concurs Interdisciplinar 

Sustinere Lucrare Grad I  

Absolvire curs ISJMM CIPTIC 

 

 

 

 

Prof. Maticu Calina 

4. Anul I.L.Caragiale – spectacol gimnaziu Prof. Mare Tosca 
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Spectacol 8 Martie  

Spectacol “La Revedere Clasa a VIII a “ 

Participare Simulari Testari Nationale 

Colaborari Biblioteca Scolii, CDI, 

Biblioteca Judeteana 

 

5. Perfectionare 

Integrarea TIC in actul educaţional  

Noul cadru de referinţă al curriculumului 

naţional 

Profesorul de Limba şi literatura română în 

societatea cunoaşterii 

Administrarea reţelelor de calculatoare şi a 

laboratoarelor informatice SEI 

 

Proiect pentru stimularea lecturii MARII 

CLASICI  

 

 

 

 

 

Proiect educațional  APA-SĂRUTUL  

PĂMÂNTULUI  

 

 

 

Proiect antidrog Fii conștient, nu dependent  

 

Concursul EVALUARE ÎN EDUCAȚIE 

Constantin Năstăsescu  

 

Participare la simpozioanele: 

 

Simpozionul Internaţional Consilierea şi 

orientarea elevilor – în context european, 

Petroşani; 

 

Simpozionul Naţional Interferenţe 

culturale, Baia Mare; 

 

Festivalul Regional de Teatru pentru elevii 

de liceu Teatrul şi literatura – expresie a 

Prof. Smiedt Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. coord. director Mățan Ionel; 

colaboratori: prof. Smiedt Mihaela, 

prof. Rus Alina, prof. Pop Ramona, 

bibliotecar Timiș Elena, prof. 

Udrescu Adina; 

 

prof. Adina Udrescu, prof. Smiedt 

Mihaela, prof. Arba Susana, prof. 

Marcela Olaru; 

 

 

prof. Smiedt Mihaela, prof. Udrescu 

Adina, prof. Damian Flavia; 

 

 

 

 

 

 

Prof. Smiedt Mihaela 

 

 

 

Prof. Smiedt Mihaela 

 

 

Prof. Smiedt Mihaela 
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sensibilităţii fiinţei umane, Satu Mare. 

 

 

6. Activitati specifice CDI 

Organizare Valentine‟s Day 

 

Concurs Judetean Shakespereance” 

Cenaclu Literar in Limba Engleza ed II 

Org. : CTTA, Colegiu Economic Pintea 

Viteazu Cavnic, Biblioteca Judeteana Petre 

Dulfu 

 

 

Concurs Scolar Smart 

 

Prof. Tirean Ancuta 

 

 

Prof. Tirean Ancuta; Prof. 

Sztrelenczuk Iolanda 

 

Premiul I castigat de echipa elevilor 

de la Colegiul Tehnic de 

Transporturi Auto Baia Sprie 

7. 20 Martie – Ziua Francofoniei activ CDI cls 

VII A, VIII a, VIII B 

Participare Festival Chants, Sons sur Scene  

cls. a VII a  

Parteneriat CTTA / Penitenciar Baia Mare 

Participare donatii Casa de copii Baia Mare 

Integrare TIC la orele de lb. Franceza – 

ISJMM 

Curs CIPTIC – ISJMM 

Concurs Smart 

 

Prof. Sindrestean Adina 

8. Derularea proiectului interdisciplinar “ The 

Day/ Le Jour” 

Activitati CDI 

 

 

Prof. Chencean Mariana 

9. Anul I.L.Caragiale – spectacol gimnaziu 

Spectacol 8 Martie  

Spectacol “La Revedere Clasa a VIII a “ 

Participare Simulari Testari Nationale 

 

Prof. Motisan Laura 

10. Proiect  CJAPP Paleta de Culori  - sectia 

maghiara  

Traditii de Paste- vopsirea oualor  

Olimpiada faza judeteana si nationala 

Concurs de ortografie “ SIMONY 

ZSIGMOND” 

Concurs de recitari poezie si basme 

Prof. Balint Beata 
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populare 

Consultatii elevi calificati la Comcursuri si 

Olimpiade – saptamanal joi 7:00-8:00 

 

 

 

 

11. Absolvire curs CIPTIC 

Organizare Simulari Teste Nationale 

gimnaziu 

Pregatire suplimentara  limba si literatura 

romana cls a VIII B 

Premiul 3 Olimpiada Judeteana  de Limba si 

Literatura Romana  

Prof. Rus Alina 

12. Smart Limba Engleza cls a IIIa A, B, C 15 

elevi, max. 98 p 

Cangurul Lingvistic cls. V-VIII 12 elevi  

Valentine‟s Day panotaj Internat  

Pregatiri testari lmba engleza admitere liceu 

clase intesiv engleza –  4 elevi admisi la CN 

V. Lucaciu,CN M. Eminescu  

Colaborari prof. Mociran Dana Ed. Plastica 

– cls. a Va A – Parteneriate Biblioteca 

Judeteana Petre Dulfu, Muzeul de Arte, 

Muzeul de Istorie 

Inscriere grad I 

Activitate comisii scolare, CA si Catedra de 

Limbi 

 

 

Prof. Bojan Victoria 

13.  Intocmire calendar activitati CDI 

Initiere in cercetare documentara – cls. I-

VIII 

Activitati programe de recuperare elevi 

Gestionare functionare CDI 

Administrare pagina web  

 

 

 

Prof. documentarist Udrescu Adina 

 

 

 



   COLEGIUL TEHNIC 

DE TRANSPORTURI  

AUTO BAIA SPRIE 
 

 

(Datele de contact ale unităţii şcolare)   

Baia Sprie, Str.Aleeea Minerilor, nr.1/A 

Tel. 0262262355, fax. 0262261440 

office@grupscolarauto.ro 

 

30 

  

5. Evaluare/Punctaj/Calificative an scolar 2012/2014 cadre didactice catedra Limba si 

Comunicare 

 

RESP. prof. Bojan Victoria – 96p - FB 

Prof. Smiedt Mihaela – 94 p - FB 

Pof. Maticu Calina – 88 p - FB 

Prof. Mare Tosca – 89 p- FB 

Prof. Sztrelenczuk Iolanda – 91 p - FB 

Prof. Tirean Ancuta – 89 p - FB 

Prof. Chencean Mariana – 85 p - FB 

Prof. Balint Beata – 100 p - FB 

Prof. Documentarist Udrescu Adina – evaluare realizata de catre director 

Prof. Sindrestean Adina – 91 p - FB 

Prof. Rus Alina – 95 p - FB 

Prof. Motisan Laura – 86 p - FB 

 

 

Catedra de matematica si stiintele naturii    

 

         Prezentul Raport de activitate a fost elaborat in urma fiselor completate de colegii de 

catedra, pe baza analizei activitatilor propuse si realizate in 2012/2013. 

ACTIVITATI DIDACTICE 

         In perioada 15- 30 septembrie 2012, toti membrii catedrei au elaborat documentele de 

planificare a activitatii , in conformitate cu planurile- cadru si cu programele scolare in vigoare 

si cu respectarea obiectivelor , competentelor si continuturilor din programe . 

         S-a tinut cont in acelasi timp de descriptorii de performanta prevazuti de principiul 5 ( 

implementare : predare si invatare ) din manualul pentru asigurarea calitatii in invatamantul 

preuniversitar . 

         Elevii claselor V-X au intrat in posesia manualelor scolare asigurate gratuit , iar pentru 

elevii claselor XI-XIII , profesorii au facut recomandari cu privire la manualele care urmau sa fie 

folosite ; s-au constatat diferente semnificative de la o clasa la alta in  privinta numarului de 

manuale   achizitionate , ceea ce a dus la dificultati in desfasurarea activitatilor .  

         Proiectele didactice elaborate de catre membrii catedrei pentru unitatile de invatare si 

schitele de lectie au tinut cont de nivelul initial de cunostinte si deprinderi al elevilor , ce au 

reiesit in urma testarilor initiale precum si conditiile concrete existente in scoala  ( dotarea 

laboratoarelor cu mijloace didactice in mare parte noi , functionarea laboratoarelor AEL , 

activitatea laborantului ). 

         Majoritatea elevilor si-au intocmit portofolii personale , care contin testele initiale , teste de 

progres si teste finale , precum si toate materialele elaborate in timpul anului scolar care pot fi 

indosariate . 

         Pe parcursul desfasurarii activitatilor didactice, profesorii si-au adaptat intreg demersul 

didactic pentru realizarea progresului scolar al tuturor elevilor , utilizand o gama variata de 

metode si precedee didactice , care sa raspunda nevoilor majoritatii elevilor . A fost acordata o 
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mare atentie activitatilor experimentale in laboratoarele de fizica , chimie si biologie . Au fost 

utilizate intens si mijloacele IT din dotarea laboratoarelor . 

         Au fost elaborate subiectele pentru teze la matematica, fizica, biologie si s-a facut 

planificarea tezelor in perioada de o luna – nu mai mult de 2 teze pe saptamana. 

         In ceea ce priveste rezultatele elevilor , s-a constatat ca majoritatea si-au insusit un nivel 

corespunzator de cunostinte si deprinderi , concretizate in notele , mediile obtinute la sfarsitul 

semestrului.  

         Cei cu lacune mari in cunostinte au ramas corigenti la matematica, fizica, chimie, iar cei cu 

absente multe, au ramas cu situatii nefinalizate, urmand sa-si clarifice situatiile scolare in prima 

luna din sem.II.( rezultatele apar in fisele colegilor). 

         Activitati la nivelul catedrei  
Sedintele de catedra s-au desfasurat conform planificarii. Au participat toti membrii si au fost 

dezbatute teme de interes pentru aria noastra curriculara. 

         Activitatile mai importante realizate de membrii catedrei sunt: 

 Intocmirea catedrelor profesorilor ( prof. Arba Susana, prof. Muntean Rodica ) 

 Realizarea variantelor de orar ( prof. Arba Susana, prof. Laszlo Erika ) 

 Concursuri de matematica – SMART, Evaluare in educatie C. Nastasescu ( prof. 

Mark Ottilia, prof. Timar Maria, prof. Pop Ioan), Csillagszerzo matematika ( prof. 

Balogh Eniko) 

 Pregatirea examenelor finale – ( matematica , biologie )  

 Activitati in CDI pe specialitati si interdisciplinare – documentare,  elaborare si 

prezentare de referate ( profesorii: Marc Carmen, Balogh Eniko, Bartha Delia ) 

 Lectii interdisciplinare / interasistente 

ACTIVITATI DE DIRIGINTE 

 Membrii catedrei ,majoritatea sunt diriginti 

 Au fost intocmite documentele dirigintelui 

 Au fost organizate sedintele cu parintii 

 S-a tinut legatura cu parintii telefonic, prin corespondenta si prin intalniri la 

scoala 

 S-a facut lunar monitorizarea absentelor 

 Au fost intocmite dosarele pentru burse, pentru programul „ Laptele si cornul” si 

„ bani de liceu” 

 S-au derulat activitati stiintifice si cultural-artistice pentru marcarea sarbatorilor 

de iarna ( profesorii: Laszlo Erika, Balogh Eniko, Bartha Delia) 

          CURSURI DE FORMARE 

 CIP-TIC ( profesorii Bartha Delia, Lapsanszki Edith, Vlad Marian, Balogh Eniko, 

Muntean Rodica) 

 Finalizarea cursului „ e-Chimie ” ( profesorii Muntean Rodica, Arba Susana) 

 Managementul conflictului ( prof. Marc Carmen ) 

 Formarea continua a profesorilor de matematica in societatea cunoasterii ( Laszlo 

Erika) 
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Catedra: Om şi societate 

 

 

1.Proiectarea activitaţii 

 

 -întocmirea planificarilor anuale şi semestriale conform Legislaţiei în vigoare de toţi 

membrii catedrei; 

 -întocmirea ploanificarilor unhitaţilor de învăţareconform Legislaţiei în vigoare;  

 -existenţa portofoliului şi utilizarea eficienta a documentelor curriculare( programa, 

planificare, manuale, griduri, harţi,soft-uri educaţionale) conform didacticii moderne; 

 -redactarea şi aplicarea de chestionare şi alte instrumente de sondare a sazisfacţiei, a 

cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor; 

 -conceperea şi organizerea unui concurs pe teme  geografice „Geografia, prietena 

mea”(Pop Ramona), festivizăţi cu prilejul zilelor de: 1 Decembrie, 24 Decembrie, 24 Ianuarie, 8 

Martie; Pop Suărăşan Meda, Roman Vasile, Olaru Marcela,Kiss Luca Andeea; 

 - membru în diverse comisii: Pop Ramona 

 -redactarea documentelor de proiectare şi a altor documente folosind mijlioace TIC-toţi 

membrii catedrei; 

 -realizarea planului de activitate extracurriculară al catedrei- toţi membrii catedrei; 

 -contribuţie la elaborarea planului de activităţi : „Şcoala altfel”. 

 

2.Realizarea activităţilor didactice 

Toţi membrii catedrei au realizat: 

 -utilizarea metodelor activ-participative în activizazea de învăţare-predare-evaluare; 

 - activităţi de diferenţiere, aprofundare, remediere sau dezvoltare individuale sau de grup; 

 -asigurarea atractivităţii şi diversităţii activităţilor de învăţare, prin introducerea unor 

aspecte inter şi transdisciplinare; 

 -folosirea în cadrul lecţiilor experienţele şi achiziţiilor anterioare individuale; 

 -utilizarea în procesul instructiv-educativ a materialelor şi mijloacelor de învăţământ 

specifice disciplinei: hărţi, Atlase, dicţionare, enciclopedii, Biblia, Constituţia României: 

 -folosirea unor forme diverse de organizare a colectivului pe parcursul derulării activităţii: 

grupe, tabere opuse. 

 -folosirea metodelor şi a mijloacelor TIC în lecţie: videoproiector, calculatoare 

 - utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor existente în şcoală şi realizarea de ore în 

colaborare cu profesorul documentarist în CDI  . 

 -folosirea materialului bibliografic al CDI, pentru proiecte 

 - fişe de lucru care să asigure dezvoltarea intelectuală a elevilor; 

 -informarea regulată a elevilor şi părinţilor acestora privind evoluţia şcolară şi rezultatele 

testelor iniţiale sau sumative în vederea corectării anumitor greşeli sau lacune. 

 -prezentarea exemplelor de bună practică în cadrul comisiilor metodice 

 -furnizarea de feed-back prin aplicarea de chestionare 



   COLEGIUL TEHNIC 

DE TRANSPORTURI  

AUTO BAIA SPRIE 
 

 

(Datele de contact ale unităţii şcolare)   

Baia Sprie, Str.Aleeea Minerilor, nr.1/A 

Tel. 0262262355, fax. 0262261440 

office@grupscolarauto.ro 

 

33 

  

 -susţinerea de lecţii demonstrative la nivelul catedrei, istorie, logică, cultură civică, 

religie, geogtafie; 

 - activităţi extracurriculare propuse, în proporţie de 80%. 

 -organizarea unor acţiuni extracurriculare la nivel de şcoală- concursuri şi serbări; 

 - folosirea în lecţii a unor metode didactice moderne( proiecte, referate) care să-i 

stimuleze pe elevi să realizeze un studiu individual pentru a deveni autodidacţi „a învăţa să 

înveţi”; 

 -integrarea în lecţie a cel puţin o activitate de muncă independentă; 

 -proiectarea şi aplicarea la clasă a unor portofolii şi proiecte de învăţare; 

 -desfăşurarea de lecţii în CDI, geografie, istorie, cultură civică,religie 

 -derularea de proiecte de învăţare prin descoperire şi studiu individual. 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

Toţi membrii catedrei au realizat: 

-proiectarea şi stabilirea planului evaluării elevilor; 

 - bareme de notare pentru orice test şi comunicarea acestuia elevilor; 

 -analiza rezultatelor evaluării şi informarea elevilor cu privire la notele obţinute la data 

consemnării lor în catalog; 

 -notarea ritmică a elevilor; 

 -consemnarea curentă a notelor în carnetul de elev; 

 -întocmirea testelor predictive conform Metodologiei, pri formularea diferiţilor itemi; 

 -prezentarea baremelor de corectare şi notare; 

 -centralizarea, interpretarea rezultatelor testelor şi stabilirea planului de măsuri; 

 -aplicarea unor metode şi instrumente activ participative corelate cu particularităţile 

elevilor; 

 - folosirea unor fişe de lucru; 

 - utilizarea evaluării prin intermediul proiectelor şi referatelor pe lângă evaluarea orală şi 

scrisă; 

 - proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau interevaluare colegială; 

 -integrarea interevaluării în evaluarea unor produse ale activităţii elevilor: portofolii, 

proiecte referate; 

 -redactarea-aplicarea unor chestionare elevilor/părinţilor ; 

 -oferirea feed-backului obţinut din evaluare către părinţi, colegii de catedră sau comisia 

metodică; 

 

4 Managementul clasei de elevi 
 

 Toţi membrii catedrei în funcţie de situaţie au realizat: 

-cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de ordine interioară al şcolii, prezentarea 

normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs ; 

 -realizarea panourilor cu informaşii utile pentru clasă( responsabilităţi, structura anului 

şcolar, schema orară); 

 - comunicarea profesor elev urmărindu-se realizarea feed-backului bidirecţional în 

comunicare; 
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 - elaborarea documentelor specifice clasei la care  predarea sau sunt diriginţi; 

 - afişarea unor produse finale rezultate din activitatea cu elevii 

 - gestionarea eventualelor conflicte la nivelul clasei sau în şcoală 

 - verificarea frecvenţei la fiecare oră de curs şi notarea tuturor absenţelor în catalog; 

 - respectarea îndatoririlor de profesor de serviciu 

 - respectarea procedurilor de raportare a unor cazuri de indisciplină la oră sau în şcoală; 

 -activităţi diferenţiate în timpul orelor de curs; 

 - participarea la consilierea clasei în vederea rezolvării problemelor de consiliere în 

calitate de profesor sau diriginte; 

 -folosirea precizărilor din regulamentul şcolar privind acordarea de premii şi distincţii 

elevilor; 

 -afişarea produselor activităţilor elevilor, a diplomelor în clasă sau în şcoală; 

 - implicarea elevilor în activităţi de bună practică; 

 -popularizarea exemplelor de bună practică. 

 

 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 
 

 -participarea la un curs de perfecţionare în anul şcolar 2012-2013  Pop Ramona  curs 

POSDRU, organizat de ISJ Botoşani  CIPTIC; 

Toţi membrii  

 -prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică; 

 -susţinerea de activităţi în cadrul comisiilor metodice; 

 - prezenţă 90% la activităţile comisiei ; 

 -implicarea în coordonarea şi derularea unor concursuri şcolare la nivel de şcoală sau 

judeţ; 

 - coordonarea unor comisii la nivel de şcoală; 

 -existenţa portofoliului şi a dosarului personal; 

 - actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi a dosarului personal; 

 - limbaj verbal şi nonverbal care încurajează învăţarea, încrederea, respectul reciproc în 

relaţia cu elevii în cadrul lecţiei sau în afara acestuia 

 - comunicare permanentă, bună şi eficientă cu celelalte cadre didactice, elevi, părinţi şi 

conducerea şcolii; 

 -realizarea integrală a atribuţiilor; 

 - prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii; 

 -disponibilitate şi promtitudineîn realizarea sarcinilor cerute de isj, conducerea şcolii, 

responsabili ai comisiilor; 

 - colaborarea strânsă cu elevii şi părinţii în realizareacorespunzătoare a 

demersuluididactic şi a activităţilor extracurriculare, excursii Torkos Imre 

 -atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic; 

 - promovarea şi respectarea deontologiei profesionale şi a respectului faţă de ceilalţi; 

 -ţinuta  care impune respect la lecţie şi în afara acesteia; 

 - comportament care respectă regulile şi codul etic al şcolii. 
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6. Contribuţia la dezvoltarea imstituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 
 

 -implicarea în proiecte şi parteneriate prin activităţi ca membru a prof. Pop Ramona 

Cristina în echipa de proiect „România în context european” iniţiat de isjmm coordonat la nivel 

de şcoală de prof. Smiedt Mihaela şi „Mari clesici”, proiect interdisciplinar iniţiat de prof. 

Udrescu Adina; 

 -prezentareaofertei educaţionale; 

 - colaborarea la dezvoltarea site-ului şcolii; 

 - participarea cu propuneri dee activităţi extracurriculare la realizarea ofertei educaţionale; 

 - promovarea ofertei şcolii prin activităţi specifice Ziua porţilor deschise, articole, 

publicaţii; 

 - implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi prevenirea  şi 

combatereas comportamentelor nesănătoase la nivelul clasei sau unităţii; 

 -implicarea în tezolvarea unor situaţii de acest gen la nivelul şcolii; 

 -respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

 -respectarea regulamentului intern şi a procedurilor elaborate pe activităţi la nivel 

instituţiei şcolare şi a sarcinilor conform fişei postului. 

  

 

 

 

CATEDRA TEHNICĂ 

 

 

1. PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE 

 Definitivarea catedrelor profesorilor ingineri; 

 Şedinţă de catedră pentru prezentarea raportului de activitate pe anul şcolar trecut 

şi prezentarea  planului de activităţi pe anul şcolar 2012 – 2013; 

 Realizarea documentelor de proiectare didactică pe baza analizei curriculumului 

şcolar şi ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor. 

 Proiectarea s-a realizat ţinînd cont de rezultatele obţinute de elevi în semestrul I 

temele deficitare și a ţine cont de dorinţa de cunoaştere a elevilor. 

 Realizarea orarului şcolii  (Paşca N., comisie orar). 

  Intocmirea proiectării activităţilor de consiliere si orientare vocatională pentru 

orele de diriginţie. 

 Planificarea şi realizarea diferitelor activităţi extraşcolare în cadrul săptămânii 1-5 

Aprilie 2013 Programul Naţional ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!,, (vizite la 

Muzeul de Arta Baia Mare, la casa memoriala Vasile Lucaciu din Sisesti, 

vizionare de filme şi expuneri tematice, activităţi sportive, drumeţii,  karting etc.). 
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 Elaborarea planului operaţional de interasistenţe la ore şi efectuarea 

interasistenţelor între membrii catedrei conform graficului şi cerinţelor CEAC; 

 Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare pentru clasa a X-a învăţământ 

profesional (planuri cadru, programe şcolare, documente de proiectare didactică, 

soft educaţional, bibliografie); 

 Elaborarea Planului de acţiune al Şcolii, (PAS); 

 Elaborarea proiectului noului regulament de ordine interioară; 

 Reactualizarea documentaţiei pentru reautorizarea şcolii de şoferi; 

 Încheierea contractelor de parteneriat cu agenţii economici în vederea desfăşurării 

stagiilor de pregătire practică. 

 Elaborarea Planului de acţiune al Şcolii, (PAS); 

 Elaborarea proiectului noului regulament de ordine interioară; 

 Elaborarea temelor de proiect pentru absolventii claselor cu profil transporturi, 

electric, tehnică de calcul precum şi începerea activităţii de îndrumare în realizarea 

proiectelor pentru elevii acestor clase 

 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 Desfăşurarea de activităţi  didactice în CDI; 

 Participarea la consfătuirile cadrelor didactice în cadrul cercurilor pedagogice; 

 Elaborarea tematicii proiectelor de absolvire pentru anii terminali; 

 Selectarea şi pregătirea elevilor apţi de performanţă, pentru participarea la 

olimpiadele şcolare; 

 Participarea membrilor catedrei la şedinţele de consiliu profesoral,  în cadrul 

comisiilor metodice şi la şedinţele de catedră; 

 Folosirea unor materiale didactice produse în şcoală: prezentări power point, 

planșe, piese secţionate, alte materiale necesare desfăşurării în cele mai bune 

condiţii a activităţilor didactice. 

 Integrarea şi utilizarea TIC în activităţile didactice. 

 Elaborarea materialelor necesare pentru panoul Comisiei de Evaluare şi Asigurare 

a Calităţii. 

    Finalizarea şi predarea proiectelor, în vederea susţinerii examenelor de 

certificare a competenţelor profesionale nivel III. 

  

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 Elaborarea tematicii pentru susţinerea testelor iniţiale; 

 Elaborarea testelor iniţiale, de progres şi de evaluare finală; 

 Stabilirea planului de evaluare a elevilor; 



   COLEGIUL TEHNIC 

DE TRANSPORTURI  

AUTO BAIA SPRIE 
 

 

(Datele de contact ale unităţii şcolare)   

Baia Sprie, Str.Aleeea Minerilor, nr.1/A 

Tel. 0262262355, fax. 0262261440 

office@grupscolarauto.ro 

 

37 

  

 Utilizarea de fişe de evaluare, autoevaluare; 

 Realizarea baremului de notare pentru orice test şi comunicarea acestuia 

elevilor 
 Analiza rezultatelor evaluarii şi informarea elevilor cu privire la notele obţinute la 

data consemnării acestora în catalog; 

 Realizarea unei notări ritmice; 

 Consemnarea curentă a notelor în carnetul de elev; 

 Centralizarea interpretarea rezultatelor testelor şi stabilirea planului de măsuri de 

remediere a situaţiilor acolo unde este cazul; 

 Realizarea evaluării prin activităţi practice, proiecte ,referate etc; 

 Elaborarea şi utilizarea unor instrumente de autoevaluare şi inter-evaluare 

colegială; 

 Organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a competenţelor 

profesionale nivel III la specializările: Tehnician în transporturi, Tehnician 

operator tehnică de calcul, Electrician electronist auto. 

 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 Participarea membrilor catedrei în comisia de acordare a burselor profesionale.  

 Intocmirea proiectării activităţilor de consiliere si orientare vocatională pentru 

orele de diriginţie. 

 Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de ordine interioară; 

 Afişarea unor produse finale rezultate din activitatea cu elevii; 

 Gestionarea situaţiilor conflictuale la nivelul clasei sau şcolii; 

 Realizarea caietului dirigintelui cu datele personale ale elevilor şi completarea 

fişei de observare a comportamentului elevului; 

 Acordarea de diploma şi distincţii elevilor merituoşi şi popularizarea exemplelor 

de bună practică a elevilor; 

 Activităţi realizate în colaborare cu psihologul şcolii pentru evaluarea 

competenţeleor psihologice ale elevilor şi stilurilor de învăţare a acestora; 

 S-au organizat lectorate şi şedinţe de consiliere cu părinţii elevilor; 

 Monitorizarea săptămânală şi lunară a absenţelor elevilor; 

 

5. MANAGEMENTUL CARIEIREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

 Participarea membrilor catedrei în comisia de examinare pentru concursul de 

ocupare a postului de conducător auto pe microbuzul şcolar; 

 Elaborarea documentaţiei necesare pentru autorizarea provizorie în vederea 

înfiinţării în cadrul Colegiului a unei clase de învăţământ postliceal nivel 3 avansat 

cu specializarea electromecanic auto; 

 Participarea la consfătuirile cadrelor didactice în cadrul cercurilor pedagogice; 

 Efectuarea de interasistenţe între membrii catedrei . 
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 Participarea la şedinţele Consiliului profesoral / Consiliului de Administraţie. 

 Managementul carierei şi al dezvoltării personale: Participarea la activităţi 

metodice, cursuri de perfecţionare organizate de C.C.D., aflate în desfăşurare: 

“Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în 

actul educaţional”. 

   Susţinerea inspecţiei finale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în vederea 

obţinerii gradului didactic I de către prof. ing. Lauran Cristian. 

 Activităţi specifice desfăşurate în cadrul comisiilor din unitatea şcolară 

  

 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

 Participarea la proiectul Tineri absolvenţi competitive şi bine orientaţi pe piaţa 

muncii în domeniul auto. Proiect cofinanţat din Fondul Social European.  

 Pregătirea  elevilor pentru Olimpiada Tehnică şi participarea la etapa județeană, 

unde şcoala noastră a obținut un loc III la clasa a XII-a, și două mențiuni la clasa a 

XI-a .  

 Elaborarea de subiecte pentru etapa județeană a Olimpiadei Tehnice şi participarea 

ca membru în Comisia de Evaluare. 

 Demararea activităţii de karting în şcoala noastră,  1-5.04. 2013; 

 Parteneriat cu Palatul copiilor Baia Mare, în desfăşurarea activităţii de karting.  

 Participarea la concursul internaţional de karting, Cupa Crisius, locul VII cadet, 

elevul Kulcsar Tamas, 10-12. 05. 2013. 

 Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii: Implicarea 

în realizarea ofertei educaţionale, a materialelor promoţionale, pregătirea Târgului 

ofertelor  şcolare; 

 Contribuţii la recrearea ambientului acestei şcoli, prin redecorarea culuarelor. 

 Participarea împreună cu elevii la simpozionul regional Ştiinţă şi tehnică – între 

ficţiune şi realitate, simpozion organizat de Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan 

Bălănescu” Giurgiu în cadrul proiectului cu acelaşi nume . 

 În cadrul proiectului ,,Valori umane”, s-au desfăşurat activităţi în C.D.I. împreună 

cu elevii clasei XI-B (dirig. prof. Leşe S.)  

 Participare la concursul judeţean  Start în afaceri; 

 Participare  la simpozionul naţional Protecţia mediului, Baia Sprie; 

 Participare la Concursul regional Auto Start, Cluj Napoca 12. 05.2013, cu tema 

Maşina Viitorului. Premiul I, Turc Raul şi Bercea Radu X C, premiul II, Lucuţ 

Adrian XII B; 
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1. Realizarea parteneriatelor între instituţia noastră şi următoarele instituţii şcolare (Damian F.):  

 Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”, Petroşani în cadrul proiectului Liceenii în 

concurs – ediţia a II a; 

 Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva" Petroşani în cadrul proiectelor: 

Tinerii şi provocările lumii contemporane – internaţional; Fă-ţi un prieten special 

– naţional; 

 Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu în cadrul proiectului Ştiinţă 

şi tehnică – între ficţiune şi realitate;  

 Universitatea Tehnică Culj Napoca, filiala Nord Baia Mare.  

 

 

 

 

 

Coordonator de proiecte și programe educative: prof. Mihaela Smiedt 

 

Obiective urmărite:  

1. motivarea pentru inițiativă a Consiliului Școlar al Elevilor, proiectarea de activități 

extrașcolare, extracurriculare cu specific cultural, artistic, sportiv etc.; 

2. atragerea elevilor în activități și programe de socializare și culturalizare şi încurajarea lor 

de a participa la concursuri și olimpiade școlare; 

3. identificarea unor metode de ameliorare a comportamentului școlar și comunitar al 

elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute 

la purtare, absenteism, violență verbală și fizică etc.; 

4. atragerea parteneriatelor și a schimburilor de experiență cu alte școli, instituții culturale, 

ONG-uri etc.; 

5. implicarea părinților în activitățile inițiate de elevi; 

6. monitorizarea activităţii profesorilor diriginţi. 

 

Consiliul Școlar al Elevilor a fost constituit în luna octombrie, în urma unor alegeri 

democratice. A fost ales președintele CȘE, eleva Dacher Alina din clasa a X-a A și vice-

președintele CȘE, elevul Beregi Emanuel din aceeași clasă. Totodată, s-a constituit BEX (Biroul 

Executiv) și eu fost repartizate sarcinile.  

 

Monitorizarea activității profesorilor diriginți a fost realizată pe parcursul anului școlar. Au 

fost verificate documentele din portofoliul dirigintelui (planificarea anuală și semestrială, 

stabilirea orei de dirigenție, a orei de consiliere părinți, stabilirea șefului de clasa, a locțiitorului, 

repartizarea sarcinilor, prelucrarea ROI si a documentelor care reglementează modul de 

desfășurare a examenelor naționale atât elevilor, cât și părinților, modul de monitorizare a 

absențelor, stabilirea lectoratelor cu părinții, procese-verbale de la ședințele cu părinții, 

programul de consultații etc.). Au fost realizate asistențe la orele de dirigenție. 
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Proiecte educaționale desfășurate 

1. Proiect pentru stimularea lecturii MARII CLASICI, semestrul I, elevi din clasele 

V-XII, prof. coord. director Mățan Ionel; colaboratori: prof. Smiedt Mihaela, prof. 

Rus Alina, prof. Pop Ramona, bibliotecar Timiș Elena, prof. Udrescu Adina; 

2. Proiect NE PREGĂTIM PENTRU BACALAUREAT!, elevi ai claselor terminale, 

coord. Smiedt Mihaela, prof. Udrescu Adina, prof. Pop Gabriela; 

3. Proiect ARMONIE ȘI MIȘCARE, 2012/2013, clasa pregătitoare, coordonator 

proiect prof. Țicală Delia; prof. înv. primar Titu Rodica; 

4. Proiect parteneriat SC. Tissavasnari – Ungaria, 25-26 oct. 2012, 12 elevi și 

părinții, prof. resp. Balint Beata; 

5. Proiect de orientare școlară – Lic. N. Laszlo, noiembrie 2012, 12 elevi și părinții, 

prof. resp. Balint Beata; 

6. Program național de prevenire a delincvenței juvenile, 25.09.2012; 17 elevi; prof. 

responsabil Țicală Delia; 

7. FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE, 19-23 noiembrie 2012: 

România în context european, prof. resp. Pop Ramona; La taifas cu vecinii-

Povestea vecinilor, prof. resp. Smiedt Mihaela și Maticu Călina; 

8. Proiect de colaborare educațional între Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia 

Sprie și Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare  ÎN LUMEA CĂRȚILOR 

– coord. prof. înv. primar Victoria Șovre, prof. documentarist Adina Udrescu, 

prof. Delia Bartha, bibliotecar Corina Span; 

9. Proiect SHAKESPEREANCE – prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. Tirean Ancuța; 

10. Proiect educațional  ECO-PRIMĂVARA – coord. prof. Adina Udrescu, prof. 

Susana Arba, prof. Delia Bartha, prof. Adina Șindreștean; 

11. Proiect educațional  UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ – coord. 

prof. Adina Udrescu, prof. înv. primar Victoria Șovre, prof. înv. primar Monica 

Șerban, prof. înv. primar Bako Gabriela; 

12. Happy Valentine‟s Day – coord. prof. Adina Udrescu; prof. înv. primar Victoria 

Șovre; 

13. Proiect educațional  ZIUA MONDIALĂ A APEI – coord. prof. Delia Bartha; prof. 

Tirean Ancuța; prof. Mociran Dana; 

14. Proiect educațional   UTILIZAREA BIBLIOTECII ON-LINE LA ORA DE 

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ – coord. prof. Balint Beata, 

prof. Adina Udrescu; 

15. Proiect educațional interdisciplinar BASME ȘI NUMERE  - coord. prof. Balint 

Beata, prof. Balogh Eniko, prof. Adina Udrescu; 

16. Proiect educațional  APA-SĂRUTUL PĂMÂNTULUI – prof. Adina Udrescu, 

prof. Smiedt Mihaela, prof. Arba Susana, prof. Marcela Olaru; 

17. Proiect educațional  COPILĂRIA REFLECTATĂ ÎN OPERA SCRIITORULUI 

ION CREANGĂ – coord. prof. Adina Udrescu, prof. Victoria Bojan, prof. Mare 

Tosca; 

18. Proiect antidrog FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT! – prof. Smiedt Mihaela, 

prof. Udrescu Adina, prof. Damian Flavia; 
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19. Proiect educațional  DE ZIUA MAMEI – coord. prof. înv. primar Șovre Victoria, 

prof. înv. primar Majdik Ecaterina, prof.înv. primar Bako Gabriela; 

20. Proiect educațional CU PAȘI MICI DE LA GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ - prof. 

înv. primar Stavilă Alina; prof. înv. primar Titu Rodica; prof. înv. primar Avram 

Delia; 

21. Proiect CJRAE – DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE - 

prof. înv. primar Titu Rodica; 

22. Proiect INTEGRAREA ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII – prof. Breban 

Ioan; 

23. Proiectul VALENȚE CULTURALE ALE SSM – prof. ing. Moș Dorel. 

24. Proiect educațional “ Inocenṭă fără violenṭă”- prof. Huluban Liviu, prof Muntean 

Rodica, prof. Şindreştean Adina 

25. Concursul naṭional interdisciplinar de chimie experimentală şi protecṭia mediului 

,,Jocul moleculelor! - Faceți totul pentru salvarea Terrei!“ Activitatea este înscrisă 
în CAEN 2013 al Ministerului Educației Naționale, anexa A9, poziția 14 şi s-a 

desfăşurat in perioada 5-8 August 2013 la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto 
Baia Sprie. 

 

Activitățile extrașcolare/extracurriculare organizate: 

1. 1 decembrie – spectacol desfășurat la Casa de Cultură Baia Sprie, 42 de elevi, 

prof. resp. Lupșe Codruța; înv. Majdik Ecaterina; 

2. Tradiții și obiceiuri de Crăciun, centrul orașului Baia Sprie, 5 soliste, Diplomă de 

participare, prof. resp. Lupșe Codruța; 

3. Colinde, colinde! – Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, 35 de elevi, 

prof. resp. Lupșe Codruța; prof. Huluban Liviu; înv. Avram Delia Meda; înv. 

Șovre Victoria; 

4. Tabăra de matematică, ianuarie 2012, 3 elevi, prof. Balogh Eniko; 

5. Viață pentru mediu- educație ecologică, 20 noiembrie 2012, ISJMM, prof. resp. 

Bartha Delia; 

6. Proiectul Emil Racoviță, Întâlnire cu urmașul…; 15 noiembrie 2012, elevii clasei 

a VIII-a B, prof. resp. Bartha Delia; 

7. Halloween Ball, 31 octombrie 2012, elevii claselor V-VIII, prof. resp. Bojan 

Victoria; prof. Balogh Eniko; 

8. 1 decembrie – depunere de coroane, prof. Bojan Victoria; 

9. Ziua limbilor europene, 26 noiembrie, activitate în CDI, prof. resp.Bojan Victoria 

și Șindreștean Adina; 

10. Vine Moșul!, 20 decembrie 2012, elevii clasei a V-a A, prof. resp. Bojan Victoria; 

11. Serbare de Crăciun; decembrie 2012, 12 elevi, prof. resp. Balint Beata; 

12. Excursie Kakastorily, septembrie 2012, 41 de elevi, prof. resp. Balint Beata; 

13. 1 decembrie în cuget și simțire, decembrie 2012, elevii clasei a VIII-a, prof. resp. 

Mare Tosca; 

14. Viflaimul, decembrie 2012, clasa a VI-a A, prof. resp. Mare Tosca; 
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15. Natura și iubirea eminesciene, octombrie 2012, elevii clasei a VIII-a A, prof. 

resp. Mare Tosca; 

16. Ziua armatei, 25 octombrie 2012, 60 de elevi, prof. resp. Roman Vasile, Macarie 

Ardelean Amalia; 

17. Ziua națională a României, 29 noiembrie 2012, 100 de elevi, prof. resp. Roman 

Vasile, Macarie Ardelean Amalia, Mociran Dana Raluca; înv. Șovre Victoria; 

18. Expoziție concurs Halloween, 31 octombrie 2012, 40 de elevi, prof. resp. Mociran 

Dana Raluca; 

19. Jocuri dinamice: role, biciclete, 24 octombrie 2012, 16 elevi, înv. Titu Rodica; 

înv. Lauran Angela; prof. resp. Czompa Raul; 

20. Serbarea de Crăciun, 19-20 decembrie 2012, prof. Czompa Raul; înv. Mihali 

Eniko; 

21. Drumeție, septembrie 2012, 31 de elevi, prof. resp. Kiss Luca-Andrea; 

22. Vizită C.D.I., noiembrie 2012, prof.  Kiss Luca-Andrea; prof. Șindreștean Adina; 

prof. Huluban Liviu; înv. Bako Gabriela; 

23. Serbare Uite, vine Moș Crăciun!, 14 decembrie 2012, resp. Bako Gabriela;  

24. Halloween, 30 octombrie 2012, 14 elevi, prof. resp. Huluban Liviu; 

25. Activitate meșteșugărească de Crăciun, 15 decembrie 2012, 10 elevi,  înv. Lauran 

Angela; înv. Molnar Klara; 

26. Serbare de Crăciun, 17 decembrie 2012, 10 elevi, înv. Lauran Angela; înv. Molnar 

Klara; 

27. Colinde, colinde… Bradul de Crăciun, 11 decembrie 2012, prof. Huluban Liviu; 

28. Noi umblăm a colinda, 20 decembrie 2012, 14 elevi, prof. Huluban Liviu; 

29. Ziua educației, 5 octombrie 2012, 16 elevi din clasa VI-a B, vizită la școala 

primară, clasa I, înv. Bako Gabriela, prof. resp. Șindreștean Adina; 

30. Ziua toleranței, 16 noiembrie 2012, elevii clasei a VI-a B, prof. resp. Șindreștean 

Adina; 

31. Ziua mulțumirii, oct-noiembrie 2012, eleva Tătar Andreea, clasa a VI-a B a 

obținut Certificat de participare; prof. resp. Șindreștean Adina; 

32. Colinde, 19 decembrie 2012, elevii clasei a VI-a B, prof. resp. Șindreștean Adina; 

33. Vizită la ISU MM, 12 octombrie, prof. resp. Huluban Liviu și Rus Alina; 

34. Excursie în împrejurimile orașului, octombrie, 15 elevi, prof. resp. Rus Alina; 

35. La săniuș, decembrie, 15 elevi, prof. resp. Rus Alina; 

36. Excursie la Stânci, septembrie 2012, 31 de elevi, prof. Balogh Eniko; 

37. Serată pentru elevii claselor V C, VI C, VIII C, noiembrie 2012, prof. Balogh 

Eniko; 

38. La derdeluș, decembrie, 8 elevi, prof. Balogh Eniko; 

39. În așteptarea Crăciunului, după-masă meșteșugărească, prof. Balogh Eniko; 

Venczel Piroska; înv. Mihali Eniko; 

40. Teatru Cenușăreasa, 13 decembrie 2012, înv. Șerban Monica, înv. Stavilă Alina; 

înv. Bako Gabriela; înv. Avram Delia Meda; înv. Titu Rodica; înv. Lauran 

Angela;  Venczel Piroska; înv. Mihali Eniko; înv. Molnar Klara; înv. Șovre 

Victoria; înv. Majdik Ecaterina; 
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41. Program de colinde Ocolul Silvic Baia Mare, 17 decembrie 2012, 22 elevi, resp. 

Avram Delia Meda; 

42. Miracolul Crăciunului, 7 decembrie 2012, 25 de elevi, înv. Șerban Monica, 

Stavilă Alina; 

43. Colinde la Poliția Baia Sprie și Sauro, elevii claselor VII A și VI A, 20 decembrie 

2012, prof. resp. Pop Suărăsan Meda și Bartha Delia; 

44. Culegerea strugurilor, 20 octombrie 2012, 10 elevi, înv. Lauran Angela;  înv. 

Mihali Eniko; înv. Molnar Klara; 

45. Vizită la Teatrul de păpuși: Rosszcsant Zena; Matyas kiraly; 10 elevi, oct-nov. 

2012, înv. Lauran Angela; înv. Mihali Eniko; 

46. Spectacol Roszcsont Zeno, 23 octombrie 2012, 2 elevi, resp. Venczel Piroska; înv. 

Molnar Klara; 

47. Lectura poveștilor, activitate în CDI, 24 septembrie 2012, 19 elevi, înv. Șovre 

Victoria; înv. Majdik Ecaterina: oct. 2012, 20 de elevi; 

48. Expoziție în CDI- Toamna harnică și darnică, 29 octombrie 2012, 19 elevi, înv. 

Șovre Victoria; înv. Majdik Ecaterina: 20 de elevi; 

49. Pregătirea elevilor pentru olimpiada de Educație tehnologică, 3 elevi, prof. resp. 

Huluban Liviu; 

50. Consultații pentru examenul de Bacalaureat: prof. Udrescu Adina; 

51. Consultații pentru Testarea Națională: prof. Rus Alina; prof. Balogh Eniko; 

52. Program de recuperare, 4 elevi, prof. Rus Alina. 

53. Excursie organizată la Salina Turda și Cheile Turzii – prof. înv. primar Stavilă 

Alina; 

54. Teatru de păpuși Domnul de ciocolată - prof. înv. primar Stavilă Alina; prof. înv. 

primar Titu Rodica; prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar Venczel 

Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Molnár Klára; prof. înv. 

primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar Avram 

Delia; 

55. Proiect CDI – Pinocchio - prof. înv. primar Titu Rodica; 

56. Excursii școlare  - prof. înv. primar Titu Rodica; prof. înv. primar Laurán Angéla; 

prof. înv. primar Venczel Piroska; prof. înv. primar Molnár Klára; prof. înv. 

primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar Avram 

Delia; prof. Balogh Enikő; prof. Balint Beata; prof. Bojan Victoria; prof. Huluban 

Liviu; prof. Vlad Marian; prof. Mociran Dana; 

57. Carnaval – 31 ianuarie – prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar 

Venczel Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Bakó Gabriela; 

58. Activitate meșteșugărească - – prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar 

Venczel Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Molnár Klára; 

59. Bal mascat - prof. înv. primar Molnár Klára; 

60. 1 decembrie- Ziua națională – prof. înv. primar Majdik Ecaterina; 

61. Primăvara, proiect desfășurat în colaborare cu CDI-ul - prof. înv. primar Majdik 

Ecaterina; 

62. De ziua mamei - prof. înv. primar Victoria Șovre; 
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63. Mărțișorul de altădată - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

64. Omul prieten sau dușman al naturii - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

65. Să circulăm corect - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

66. Cartea, izvor de înțelepciune - prof. înv. primar Victoria Șovre; 

67. Tinerii și provocările lumii contemporane – Prof. Arba Susana; 

68. Protecția civilă – arma vieții, prof. Arba Susana; 

69. Ziua mondială a apei - prof. Arba Susana; 

70. Eco – primăvara, prof. Arba Susana; 

71. Dezbatere pe teme economice – prof. Bota Ramona; 

72. Sănătate pentru viața de familie – prof. Udrescu Adina; 

73. Risc și alimentație - prof. Udrescu Adina; 

74. Cumpărător / consumator în lumea contemporană - prof. Udrescu Adina; 

75. Vizită la Muzeul de Mineralogie și o analiză a zonei vulcanice Oaș-Gutâi, din 

punct de vedere a răspândirii rocilor – prof. Pop Ramona; 

76. Vizită la Planetariu  – prof. Pop Ramona; 

77. Vizită la Muzeul de Istorie Baia Mare  – prof. Pop Ramona; 

78. Entre nous, les francophones, activitate dedicată Zilei Francofoniei – prof. 

Chencean Mariana; 

79. La cinématographie française – prof. Chencean Mariana; 

80. La gastronomie française – prof. Chencean Mariana; 

81. Les Français et leurs clichés - prof. Chencean Mariana; 

82. Le franglais dans le langage informatique - prof. Chencean Mariana; 

83. Vizită la Aeroport – prof. Maticu Călina; 

84. Întâlnire cu jurnaliștii Ioana Lucăcel, M. Crișan de la Gazeta de Maramureș - prof. 

Maticu Călina; 

85. Karting – prof. Breban Ioan; 

86. Omagierea dramaturgului I.L.Caragiale, 30 ianuarie – prof. Motișan Laura; prof. 

Rus Alina; 

87. Femeia oglindită în literatura română, 8 martie – prof. Motișan Laura; prof. Rus 

Alina; 

88. Celebrarea poeților Lucian Blaga și Nichita Stănescu - prof. Motișan Laura; prof. 

Rus Alina; 

89. Ziua revoluției din 1848 în Europa – prof. Kiss Luca-Andrea; 

90. La teatru – prof. Balogh Enikő; 

91. Bal mascat - prof. Balogh Enikő; prof. Balint Beata; 

92. Consiliere și orientare școlară (Șc. Tissavasvari- Ungaria și Colegiul Nemeth 

Laszlo – Baia Mare) – prof. Balint Beata; 

93. Halloween s Ball – prof. Victoria Bojan; 

94. Vopsirea ouălor de Paște – prof. Mociran Dana, prof. Victoria Bojan; 

95. Ziua francofoniei - prof. Adina Șindreștean; 

96. Violența în mediul școlar și în familie - prof. Adina Șindreștean; 

97. Ziua Europei - prof. Adina Șindreștean; 

98. Valentine s Day – prof. Tirean Ancuța; prof. Mociran Dana; 
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99. Concurs de șah, table, rummy - prof. Vlad Marian; 

100. Expoziție de 8 martie - prof. Mociran Dana; 

101. Mâini dibace- Ouă încondeiate - prof. Mociran Dana 

 

Participare la concursuri: 

 

Semestrul I: 

 

1. Simpozion internațional Oriunde ai fi…, ediția a II-a, Buzău, 11 noiembrie 2012, 

2 elevi, prof. resp. Bartha Delia, Premiul II, Premiul III; 

2. Concurs interjudețean CAERI nr. 992 P.C. Alexandria, Să iubim natura – postere 

ECO – TL- 10 octombire , 2 elevi, prof. resp. Bartha Delia, Premiul I, Premiul III; 

3. Concurs Național Să redescoperim România LPS Salva B.N., 15 decembrie 2012, 

4 elevi, Premiile I, II, III; 

4. Concurs SMART- Matematica, noiembrie 2012, 11 elevi, Locul II, înv. Șerban 

Monica;  

5. Concurs SMART- Limba română, noiembrie 2012, 7 elevi, Locul III, înv. Șerban 

Monica;  

6. Concursul Evalaure, octombrie 2012, 8 elevi, Locul II pe județ, eleva Pop 

Ioana,clasa a VI-a A; 

7. Recitare de poezii, Csak tiszla forrasbol, 29 noiembrie 2012, 1 elev, diplomă de 

participare, înv. Lauran Angela; 

8. Concurs Mesik szarnyan, nov.-dec. 2012, 5 elevi, înv. Lauran Angela; resp. 

Venczel Piroska; înv. Molnar Klara; 

9. Concurs Szamok szarnyan, nov.-dec. 2012, 3 elevi, înv. Lauran Angela; 

10. Concurs județean de creație literară, 5 octombrie 2012, 2 elevi participant, resp. 

Venczel Piroska; înv. Molnar Klara; 

11. Concurs de povești, faza județeană, Arduzel, 27 octombrie 2012, 2 elevi 

participanți, Mențiune, resp. Venczel Piroska; înv. Molnar Klara – Locul II; 

12. Concurs de recitări, faza județeană, Seini, 29 noiembrie 2012, 1 elev, Mențiune, 

resp. Venczel Piroska; înv. Molnar Klara – Locul II; 

13. Concurs Kismatematikus, 1 elev participant, resp. Venczel Piroska; înv. Molnar 

Klara; 

14. Concurs Kisnyelvesz, 19 octombrie 2012, 1 elev, resp. Venczel Piroska; 

15. Concursul Smart, noiembrie 2012, 3 elevi, prof. Balogh Eniko; 

16. Concurs Csillagszerzo Matematika, oct-noiembrie 2012, 3 elevi, prof. Balogh 

Eniko; 

17. Concurs SMART- Limba română și Matematică, decembrie 2012, 5 elevi, înv. 

Stavilă Alina; 

18. Concurs Evaluare în educație, Limba română, 13 octombrie 2012, 8 elevi, înv. 

Șovre Victoria; înv. Majdik Ecaterina, 5 elevi participanți, Mențiune; 
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19. Concurs Evaluare în educație, Matematică, 20 octombrie 2012, 8 elevi, înv. 

Șovre Victoria; Mențiune, 96 de puncte; înv. Majdik Ecaterina, 4 elevi 

participanți, Mențiune; 

20. Concursul Cangurul, noiembrie 2012, 15 elevi, prof. resp. Mare Tosca; 

21. Participare la concursuri nov.-dec. 2012, înv. Mihali Eniko; 

22. Concurs SMART- Matematica, noiembrie 2012, 14 elevi – înv. Șovre Victoria, 

Locul I – 5 elevi, Locul II- 2 elevi, Locul III- 4 elevi/ înv. Majdik Ecaterina: 8 

elevi, Locurile I, II, III; 

23. Concurs SMART- Limba română, noiembrie 2012, 21 noiembrie 2012, 13 elevi, 

înv. Șovre Victoria, Premiul I – 4 elevi, Premiul II- 3 elevi, Premiul III- 1 elev/ 

înv. Majdik Ecaterina: 7 elevi, Locurile II, III; 

24. Concurs SMART- Cultură generală, 27 noiembrie 2012, 6 elevi, înv. Șovre 

Victoria, Locul I- 3 elevi, Locul II- 2 elevi, Locul III- 1 elev/ înv. Majdik 

Ecaterina: 4 elevi, Locurile I, II; 

25. Cros Electro Sistem Baia Mare; 12.10. 2012, 4 elevi participanți; Locul II obținut 

de Bonto Diana, clasa a XI-a A, responsabil: prof. Țicală Delia 

26. Cupa Spria Baia Sprie; 26.10.2012, 15 elevi participanți; Locul I și Locul III, 

responsabil: prof. Țicală Delia;  

27. Cross – Cupa Spria, Baia Sprie, 10 elevi, prof. resp. Czompa Raul; 

28. Cupa Mihai Bodnar, fotbal, ediția a III-a, 1.11.2012-18.12.2012, 64 de elevi 

participanți, Locul II, clasa a IX-a B, responsabili: prof. Țicală Delia și Racolța 

Vlad. 

29. Concursul Național de Ecologie „ Ovidiu Bojor” Bistriṭa , premiul I – eleva 

Dacher Alina, prof . Muntean Rodica 

 

 

Semestrul II: 

 

1. Olimpiada tehnică, etapa județeană (locul III - elevul Lucuț Adrian, mențiune – eleva 

Bogje Mariana), prof. Damian Flavia; prof. Leșe Smaranda; 

2. Concursul Național Adolf Haimovici (locul I la faza județeană, mențiune la faza națională 

– eleva Petrușan Brigitta) – prof. Mark Ottilia; 

3. Concursul de Limba engleză Quest (locul III la faza județeană, locul 11 la faza națională – 

elevul Băliban Ionuț) - prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. Tirean Ancuța; 

4. Concursul Shakespereance (locul I la faza pe județ) - prof. Sztrelenczuk Iolanda; prof. 

Tirean Ancuța; 

5. Concursul Regional Transportul în viitor (locul I pe regiunea N-V) – prof. ing. Breban 

Ioan; 

6. Olimpiada de matematică - prof. înv. primar Majdik Ecaterina; prof. Balogh Enikő; 

7. Olimpiada de limba și literatura română (faza locală și județeană) – prof. Maticu Călina; 

8. Concursul EVALUARE ÎN EDUCAȚIE - prof. înv. primar Victoria Șovre; prof. Maticu 

Călina; prof. Smiedt Mihaela; 
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9. Concurs interdisciplinar PERFORMER LA ȘCOALĂ ȘI ÎN VIAȚĂ - prof. înv. primar 

Titu Rodica; prof. înv. primar Avram Delia; 

10. Concurs CANGURUL MATEMATIC, 28 februarie 2013- prof. înv. primar Laurán 

Angéla; prof. înv. primar Venczel Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. 

primar Majdik Ecaterina; prof. înv. primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Avram Delia; 

prof. Mark Ottilia; prof. Balogh Enikő; prof. Vlad Marian; 

11. Concurs CANGURUL ÎN LUMEA POVEȘTILOR, 24 mai 2013 - prof. înv. primar 

Laurán Angéla; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Majdik Ecaterina; prof. 

înv. primar Șerban Monica; 

12. Concurs MESEK SZARNYAN - prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar 

Venczel Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; 

13. Concurs SZAMOK SZARNYAN - prof. înv. primar Laurán Angéla; 

14. Concurs de recitări poezii - prof. înv. primar Laurán Angéla; prof. înv. primar Venczel 

Piroska; prof. înv. primar Mihali Enikő; prof. înv. primar Molnár Klára; 

15. Concurs Kisnyehesz – Lahiteleh - prof. înv. primar Venczel Piroska; 

16. Concurs de matematică - prof. înv. primar Molnár Klára; 

17. Concurs de literatură - prof. înv. primar Molnár Klára; 

18. Concurs SMART - prof. înv. primar Molnár Klára; prof. înv. primar Majdik Ecaterina; 

prof. înv. primar Bakó Gabriela; prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar 

Avram Delia; prof. înv. primar Victoria Șovre; prof. Mark Ottilia; prof. Sztrelenczuk 

Iolanda; prof. Timar Maria; prof. Tirean Ancuța; 

19. Concurs Național Mărțișor românesc - prof. înv. primar Șerban Monica; prof. înv. primar 

Victoria Șovre; 

20. Concursul Național  A SOSIT PRIMĂVARA PE MELEAGURILE NOASTRE - prof. 

înv. primar Victoria Șovre; 

21. Concursul Național CULOARE ȘI LIMINĂ DE PAȘTE - prof. înv. primar Victoria 

Șovre; 

22. Concursul Județean START ÎN AFACERI – locul II, prof. Leșe Smaranda și Damian 

Flavia; 

23. ± Poezie – prof. Maticu Călina; 

24. Concursul Internațional de muzică francofonă Chants, sons sur scène – prof. Adina 

Șindreștean; 

25. Concurs CANGURUL LINGVIST - prof. Tirean Ancuța; 

26. Concursul Micii fizicieni - prof. Vlad Marian; 

27. Olimpiada județeană de fizică - prof. Vlad Marian; 

28. Concurs Național COPILUL ȘI NATURA , Motru, Gorj - prof. Mociran Dana;  

29. Simpozionul internațional – Consilierea și orientarea elevilor în context european, ediția a 

VI-a, Petroșani – locul II elevul Țompa Gabriel, prof. Damian Flavia; 

30. Simpozionul Național Să redescoperim România – Salva BN – premiul I - eleva Pop 

Ioana,premiul II – eleva Făgărășan Andreea, premiul III – eleva Mancia Adina, prof. 

Bartha Delia; 

31. Simpozion Internațional Apa- un miracol- Buzău, premiul I elevul Iuhas Ronald, prof. 

Bartha Delia; 
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32. Concursul interjudețean Iubim natura, Alexandria, premiul I elevul - Iuhas Ronald, 

premiul III –elevul Stanci Edmond, prof. Bartha Delia; 

33. Simpozionul internațional Oriunde ai fi , Buzău – premiul II – elevul Stanci Edmund, 

premiul III elevul Iuhas Ronald, prof. Bartha Delia; 

34.  Concursul național Umbrela verde, Cîmpina, mențiune – elevul Titu Tatriciu, mențiune – 

eleva Cusco Delia, prof. Bartha Delia; 

35. Concursul național ECO verde în România, Piatra Neamț, premiul III – eleva Cusco 

Delia, eleva Juhasz Vivien, eleva Rist Marisia,  prof. Bartha Delia; 

36. ECO Fizica – Inventică și machete, Baia Mare, prof. Bartha Delia; 

37. Concurs Național de Educație Ecologică Târgu Neamț, premiul I – eleva Dacher Alina, 

premiul II – elevul Beregi Emanuel, premiul III – eleva Pavăl Georgiana, prof. Bartha 

Delia. 

38. Concursul Național de Educație Ecologică „Pămâtul e casa noastră” Sighişoara , premiul I 

– eleva Pătraşca Ioana, prof . Muntean Rodica 

39. Concursul Național de ecologie si protecṭia mediului „ Copilul şi natura” Motru, locul I 

elevele Pătraşca Ioana , Bran Giovana, prof . Muntean Rodica 

40. Concursul Național de Educație Ecologică şi informatică “FLOARE DE COLŢ” , locul I elevele 

Pătraşca Ioana , Bran Giovana, prof . Muntean Rodica 

41.  Concursul Naţional de ecologie şi protecţia mediului “Copii, promotorii vieţii ” Aleşd , 
Jud. Bihor locul I elevele Pătraşca Ioana , Bran Giovana, prof . Muntean Rodica 

42. Concursul Internaţional „ Valorile copilăriei„ Paşcani, locul I elevele Pătraşca Ioana, 

Dacher Lacrimioara, prof . Muntean Rodica 
43. Concursul Naţional de Chimie aplicată şi protecţia  mediului „ MICUL MAGICIAN, locul I 

elevele Pătraşca Ioana Dacher Lacrimioara, prof . Muntean Rodica 
44. Concursul Regional “Reciclam, nu poluam” Aiud locul I elevele Avram Natalia Andrada 

Dacher Lacrimioara, prof . Muntean Rodica 
45. Concursul Internaţional „ Copuu, salvaṭi planeta albastră! ?” Moreni, locul I elevele 

Pătraşca Ioana, Dacher Lacrimioara, prof . Muntean Rodica 
 
 

Colaborări: 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 

 Liceul Tehnologic Aurel Perșu din Tg. Mureș 

 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

 Universitatea de Nord Baia Mare 

 Asociația consult școlari din Satu Mare 

 Teatrul de păpuși din Baia Mare 

 Asociația Cultural Științifică Juventus - Pitești 

 CJRAE 

 Grădinița nr. 1 din Baia Sprie 

 Biblioteca Baia Sprie 
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 Biblioteca Județeană Petre Dulfu 

 Poliția orașului Baia Sprie 

 Grupul Școlar Surduc – Sălaj 

 Colegiul Nemeth Laszlo – Baia Mare 

 Școala Tissavasvari – Ungaria 

 Muzeul de Artă din Baia Mare 
 
 

CATEDRA DE ED.FIZICA SI ARTE 

 

 

- 25 septembrie , participare la    “  Programul National de Prevenire  a Delicventei Juvenile 

“  nr. de elevi participanti 17.  prof. Ticala Delia; 

- 26 octombrie 2012 Cupa “Spria” Baia-Sprie  , rezultate obtinute loc I loc III la clasa 

pregatitoare. Prof. Ticala Delia; Czompa Raul 

- 12.octombrie 2012 participare la crosul ELECTRO SISTEM , rezultate obtinute  un loc II. 

Prof. Ticala Delia; 

- Coordonator proiect educational “ARMONIE SI MISCARE” 2012-2013, elevi 

participanti , clasa pregatitoare. Prof. Ticala Delia; 

- 18 decembrie 2012 organizarea campionatului de fotbal ed. a-III-a “Cupa MIHAI 

BODNAR‟‟. Prof. Ticala Delia si Racolta Vlad; 

- 3 decembrie 2012  CERC PEDAGOGIC  tinut de prof. Ticala Delia si Racolta Vlad; 

- 10. octombrie 2012 concurs role , cls.I-IV, prof Czompa Raul; 

- 4.decembrie 2012 spectacol „‟ 1DECEMBRIE „‟ prof. Lupse Codruta si Mociran Dana 

-Campionat de fotbal pe liceu din 1.11.2012-18.12.2012 organizat de Ticala Delia si Racolta 

Vlad; 

-Activitate in C.D.I vizionare ora de sport clasa XI si XII –Ticala Delia Racolta Vlad si 

Czompa Raul; 

-27.02.2013-participare etapa zonala  fotbal;Racolta Vlad si Ticala Delia; 

-03.2013 participare etapa judeteana –tenis de masa-prof.Ticala Delia; 

-Bacalaureat 2013-asistent-Ticala Delia; 

-13.06.2013-excursie clasa pregatitoare si clasa a-I-a A la izvoare- Ticala Delia; 

-18.06.2013 CUPA 1 IUNIE clasele O-IV, organizatori :Ticala Delia, Racolta Vlad si 

Czompa Raul. 

 

 
 

  

Profesor consilier: Pop Anamaria Gabriela 
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1. Consilieri individuale 

a. Nr. elevi consiliaţi 90 Nr. de consilieri cu elevii 202 

b. Nr. părinţi consiliaţi 24 Nr. de consilieri cu părinţii 32 

c. Nr. cadre didactice consiliate 2 Nr. de consilieri cu cadrele 

didactice 
24 

d. Nr. cadre didactice care au solicitat materiale:  15 

 

    2. Consilieri de grup 

a. Nr. elevi consiliaţi 30 Nr. de consilieri cu elevii 14 

b. Nr. părinţi consiliaţi 8 Nr. de consilieri cu părinţii 24 

c. Nr. cadre didactice consiliate - Nr. de consilieri cu cadrele 

didactice 
- 

 

 

 3. Consilieri colective 

a. Nr. consilieri colective la orele de dirigenţie 59 

b. Nr. şedinţe/lectorate cu părinţii la care a participat consilierul 2 

c. Nr. activităţi  de formare/ workshop-uri pentru cadre didactice ţinute de 

consilierul şcolar 
3 

 

 

    4. Consiliere pentru carieră (OSP) 

a. Nr. elevi consiliaţi individual 70 Nr. de consilieri individuale cu 

elevii 
12 

b. Nr. elevi consiliaţi în grup 21 Nr. de consilieri în grup 2 

c. Nr. consilieri colective la orele de dirigenţie  /nr. total elevi:  10/120 

 

5. Număr de intervenţii în comisii metodice/consilii profesorale/(consemnate în procese 

verbale):      

 

6. Programe de prevenţie/intervenţie/dezvoltare personală/OSP:                           

 

Titlul programului 

 

Tipul  

programului 

Nr. 

Activităţi 

realizate  

Nr. 

Participanţ

i 

Educatie pentru viata de familie  
De preventie  13 23 

Tineri absolventi competitivi si bine orientati 

pe piata muncii in domeniul auto 

Orientare 

scolara si 

profesionala  

12 40 
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7. Nr. Activităţi în colaborare cu CJRAE/alte instituţii (activităţi metodice, activităţi în 

parteneriat cu alte instituții): ………… 

                                                  

Instituţiile  Denumirea programului: 

AJOFM Drumul catre succesul meu profesional 

Consult Scolari  Tineri absolventi bine orientati pe piata muncii 

in domeniul auto 

 

 

 8. Nr. recomandări/caracterizări psihopedagogice către alte instituţii (SEOSP, DGASPC, 

SPAS, Poliţie, Serviciul de Neuropsihiatrie, Tribunal, Autoritatea Tutelară, alte unităţi şcolare 

etc.:   

- 4 fise psihopedagogice DGASPC, 4 fise psihopedagogice catre Servicul de Orientare 

Scolara CJRAE  

 

9.  Activitatea de autoperfecţionare la care a participat consilierul (masterate, cursuri, 

seminarii, simpozioane, conferinţe regionale/naționale/internaționale, stagii de perfecționare etc.):  

Valorile familiei – workshop in formare adleriana  

Nr. de ore al cursului: 16 ore    

Cu ce s-a finalizat programul ? (adeverinţă, certificat, diplomă, credite) Credite COPSI 

Curs de interventii cognitiv comportamentale in autism    

Nr. de ore al cursului: 24ore 

Cu ce s-a finalizat programul ? (adeverinţă, certificat, diplomă, credite) Adeverinta de 

participare 

Curs practic de integrare a copilului cu autism in gradinite si scoli 

Nr. de ore al cursului: 16 ore  

Cu ce s-a finalizat programul? (adeverinţă, certificat,diplomă, credite)Adeverinta de participare 

CCD 

 

10. Nr. de activităţi intervizare/supervizare efectuate în această lună (prin CJAPP): 9 activităţi 

de supervizare in psihoterapie adleriană 

11. Nr. de elevi evaluaţi psihologic: 76 

12. Alte activităţi (se bifează în căsuţa corespunzătoare):  

 

Drumul catre succesul meu profesional 
Orientare 

scolara si 

profesionala  

8 60 

Dezvoltarea abilităţilor socio-emotionale la 

elevii de clasa pregătitoare 

Prevenţie  6 23 

Evaluarea psihosomatica 
Evaluare  31 31 
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a. Promovarea cabinetului (modalităţi de realizare) 

pliante 

 

b. Sondarea opţiunilor elevilor (pe diverse teme):  

                                       - aplicarea chestionarelor 

                                       - prelucrarea si interpretarea datelor 

                                       - prezentarea rezultatelor in consiliul profesoral/şedinţă cu 

părinţii 

 

 

 

c. Lecţii deschise de consiliere pentru profesorii consilieri/colegii din şcoală  

d. Participarea la implementarea Campaniilor iniţiate de CJRAE la nivelul judeţului:   

e. Activităţi în cadrul altor comisii din CJRAE (Comisia de Etică, Mobilitate, Comisie 

metodică etc.) 

 

f. Alte activităţi: lansare carte, proiecte specifice din cadrul CAEN şi CAERI  

 

 

 

 

 

MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

 
            În  anul şcolar 2012-2013, compartimentul descentralizare şi management instituţional a  

urmărit atingerea obiectivelor de referinţă propuse în Planul managerial pentru anul şcolar 2012-

2013 şi a priorităţilor din programul de guvernare şi anume:  

1. reducerea absenteismului şcolar, realizarea unui sistem educaţional echitabil  şi relevant,  

2. descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor din 

perspectiva Legii Educaţiei Naţionale 

3. îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca 

alfabetizare în înţelegerea textului,  

4. evaluarea cu scop de orientare şi scop a învăţării 

 Numărul total al elevilor consiliaţi in grup pe nivel de învăţământ  

Preşcolar Primar  Gimnazial Liceal 

Urban  Rural Urban  Rural Urban  Rural Urban  Rural 

TOTAL:         8 7 

 Numărul total al elevilor consiliaţi individual pe nivel de învăţământ   

Preşcolar Primar  Gimnazial Liceal 

Urban  Rural Urban  Rural Urban  Rural Urban  Rural 

TOTAL:   20  20  116 54 
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5. monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi 

predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul 

la educaţie 

6. educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi 

perfecţionării 

 

Activitatea directorilor  pentru implementarea descentralizării instituţionale a fost reprezentată 

prin: 

 Monitorizarea funcţionalităţii structurilor instituţionale, administrative şi manageriale din 

şcoală; 

 Monitorizarea şi evaluarea procesului de dezvoltare instituţională în vederea asigurării 

calităţii; 

 Monitorizarea progresului şi/sau disfuncţionalităţilor din activitatea de proiectare; 

 Medierea conflictelor. 

 

PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN 

 

Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European (fonduri structurale) 

- „Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi - CESPeT”/ POSDRU/91/2.2/S/60655    

    (partener principal Universitatea Iaşi)  

   - „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul 

educaţional” (partener principal ISJ Botoşani); 

    -  Integrare TIC la orele de lb. Franceza – ISJMM 

- Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor”-

POSDRU/ 87/1.3/S/62534 Cadru de referinta al curriculumului national pentru invatamantul 

preuniversitar : un imperativ al reformei curriculare POSDRU / 55/1.1/S/ 25088, derulat de 

CNEE  

- Integrarea copiilor cu ADHD in invatamantul de masa  

 - Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale la clasa pregatitoare  

    

 
In anul şcolar 2012-2013 s-au încheiat o serie de protocoale de parteneriat cu instituţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, în care au fost definiţi termenii colaborării şi domeniile de 

parteneriat educaţional în cadrul cărora s-au organizat si desfăsurat proiecte si activităţi comune.  

 

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT 

CLUBUL COPIILOR AIUD- 

ALBA 

CLUBUL COPIILOR 

SIGHIŞOARE – MUREŞ 

CLUBUL COPIILOR CLUBUL COPIILOR PAŞCANI- 
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HĂLĂUCEŞTI-IAŞI IAŞI 

CLUBUL COPIILOR MORENI-

DAMBOVIŢA 

CLUBUL COPIILOR MOTRU- 

GORJ 

CLUBUL COPIILOR ONEŞTI-

BACĂU 

CLUBUL COPIILOR TG. OCNA- 

BACĂU 

CLUBUL COPIILOR VICTORIA- 

BRAŞOV 

PALATUL COPIILOR SATU 

MARE 

PALATUL COPIILOR BISTRIŢA PALATUL COPIILOR IAŞI 

PALATUL COPIILOR ORADEA- 

BIHOR 

CLUBUL COPIILOR ALEŞD 

BIHOR 

CLUBUL COPIILOR TG. LĂPUŞ- 

MARAMUREŞ 

LICEUL „NICOLAE IORGA„ 

PAŞCANI- IAŞI 

ŞCOALA CU CLS.I-VIII NR.1 

BAIA SPRIE- MARAMUREŞ 

LICEUL TEORETIC „EMIL 

RACOVIŢĂ” BAIA MARE 

ŞCOALA CU CLS.I-VIII ”VASILE 

LUCACIU” ŞIŞEŞTI/BONTĂIENI 

ŞCOALA CU CLS.I-VIII” I 

SLAVICI” 

TĂUŢII DE SUS 

ŞCOALA CU CLS.I-VIII NISTRU 

MARAMUREŞ 

ŞCOALA GENERALĂ 

PETREŞTI/ BACĂU 

ŞCOALA  GRIGORE  ANTIPA  

TULCEA 

COLEGIUL AGRICOL 

FĂLTICENI- SUCEAVA 

ŞCOALA SPECIALĂ CREDII 

CLUJ NAPOCA 

LICEUL TEORETIC „ MARIN 

PREDA” TURNU MĂGURELE-

TELEORMAN 

 

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN   

VUIA” GALAŢI 

 

CLUBUL COPIILOR BIRLAD-  

FILIALA HUŞI- VASLUI 

ŞCOALA „LIVIU REBREANU” 

MIOVENI -ARGEŞ 

GRUP ŞCOLAR SURDUC –

SĂLAJ 

PALATUL COPIILOR PIATRA 

NEAMŢ- NEAMŢ 

ŞCOALA CU CLS.I-VIII ” 

GHEORGHE ŞINCAI” 

FLOREŞTI- CLUJ 

ŞC.GEN.”SPIRU HARET” 

PETROŞANI 

ŞC.„TUDOR TĂNĂSESCU” 

TIMIŞOARA 

ŞC. CU CLS. I-VIII RUSCA-

TEREGOVA / CARANSEBEŞ 

ŞC. CU CLS. I-VIII Nr.1 BUFTEA 

/ ILFOV 
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ŞC „ŞTEFAN CEL MARE” 

FOCŞANI 

LIC. TEORETIC„NICOLAE 

CARTOJAN ”GIURGIU 

COLEGIUL  NAŢIONAL de 

INFORMATICĂ”MATEI 

BASARAB”RM.VÂLCEA 

 

Poliţia Oraşului  Baia Sprie 

 Program partenerial de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării elevilor în unităţile 

şcolare din judeţul  Maramureş; 

 Desfăşurarea în parteneriat a unor activităţi de prevenire şi combatere a   violenţelor în 

perimetrul unităţilor de învăţământ şi în afara acestora, în care sunt implicaţi elevi.  

Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „  Ghe. Pop de Băseşti ” al judeţului Maramureş 

 Pentru asigurarea pregătirii elevilor pentru formarea unor comportamente adecvate în situaţii 

de urgenţă s-a asigurat pregatirea la nivel de scoala a Concursurilor Naţionale „Cu viaţa mea 

apăr viaţa” şi „Prietenii pompierilor; 

 S-a elaborat un plan de masuri  pentru asigurarea informarii corecte a elevilor si cadrelor 

didactice pe teme specifice.  

 

Programul Naţional ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!,, 1-5 Aprilie 2013 

   

 Au fost  pregătite cu mare responsabilitate activităţile din cadrul acestui unic proiect 

naţional  prin respectarea cu stricteţe a etapelor stabilite de MEN şi monitorizate, respectiv 

evaluate de ISJ Maramureş. La nivel de unităţi şcolare coordonarea a fost realizată direct de către 

conducere prin coordonatorii de proiecte si programe educative. Programul  ,prin unicitatea si 

complexitatea sa, a cuprins activităţi educative şcolare si extraşcolare , cu caracter  informal , 

formal si nonformal specifice unei educaţii inovative  în context  european. "Şcoala altfel" poate 

fi dovada că atât profesorii, cât şi elevii sunt în căutarea unei relaţii umane, prietenoase, relaxate, 

în care chiar şi cele mai grele lecţii pot deveni simple. 

 

 

ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM 

Absenteismul, abandonul şcolar si neşcolarizarea reprezinta un fenomen care se agravează 

şi  devine  astfel o problema a tuturor. 

Reducerea lui se poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin 

facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu performanţe 

slabe şi a absenţelor nemotivate . 

Absenteism 

Semestrul 1 

Septembrie 2012 Octombrie 2012 Noiembrie 2012 Decembrie 2012 
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Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total din care motivate 

Clasa 
pregătitoare 

0 0 80 80 12 8 32 32 

Clasa a I-a 0 0 145 57 72 32 11 0 

Clasa a II-a 0 0 44 34 56 56 80 80 

Clasa a III-a 8 0 180 73 103 103 108 90 

Clasa a IV-a 0 0 90 90 14 14 8 8 

Total primar 8 0 539 334 257 213 239 210 

Clasa a V-a 7 4 133 40 61 52 37 29 

Clasa a VI-a 31 9 168 88 104 81 59 21 

Clasa a VII-
a 

19 3 202 79 131 50 48 16 

Clasa a VIII-
a 

15 14 117 106 48 38 5 2 

Total 
gimnazial 

72 30 620 313 344 221 149 68 

Clasa a IX-a 93 7 1209 345 567 200 389 74 

Clasa a X-a 214 80 1464 793 1043 646 322 211 

Clasa a XI-a 373 272 653 463 534 362 475 370 

Clasa a XII-
a 

209 96 1586 771 990 348 678 354 

Clasa a XIII-
a 

85 19 648 394 219 90 229 180 

Total liceal 
zi 

974 474 5560 2766 3353 1646 2093 1189 

Total 2008 975 6719 3413 3954 2080 2481 1467 

 

Absenteism 

Semestrul 2 

Ianuarie 2013 Februarie 2013 Martie 2013 Aprilie 2013 Mai 2013 Iunie 2013 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Total 
din care 
motivate 

Clasa 
pregătitoare 

60 60 84 0 52 52 0 0 0 0 0 0 

Clasa a I-a 81 55 305 257 57 57 16 0 31 11 0 0 

Clasa a II-a 0 0 26 25 12 12 0 0 0 0 0 0 

Clasa a III-a 91 91 291 291 38 38 0 0 0 0 0 0 

Clasa a IV-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total primar 232 206 706 573 159 159 16 0 31 11 0 0 
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Clasa a V-a 74 60 162 137 177 119 55 44 60 35 75 55 

Clasa a VI-a 71 41 215 149 214 180 92 63 154 110 108 62 

Clasa a VII-
a 

128 100 235 100 289 146 104 67 219 144 119 91 

Clasa a VIII-
a 

33 31 69 68 44 40 10 9 33 24 0 0 

Total 
gimnazial 

306 232 681 454 724 485 261 183 466 313 302 208 

Clasa a IX-a 530 137 888 343 1152 564 901 278 1189 380 326 58 

Clasa a X-a 668 400 1351 850 1676 854 841 563 1680 921 733 475 

Clasa a XI-a 570 372 838 643 1081 379 496 374 460 349 220 108 

Clasa a XII-
a 

767 350 1284 755 1060 570 705 366 876 591 0 0 

Clasa a XIII-
a 

248 85 457 234 477 318 319 256 311 270 0 0 

Total liceal 
zi 

2783 1344 4818 2825 5446 2685 3262 1837 4516 2511 1279 641 

Total 3321 1782 6205 3852 6329 3329 3539 2020 5013 2835 1581 849 

 

 

Absenteism Total an Total an motivate 

Clasa pregătitoare 320 232 

Clasa a I-a 718 469 

Clasa a II-a 218 207 

Clasa a III-a 819 686 

Clasa a IV-a 112 112 

Total primar 2187 1706 

Clasa a V-a 841 575 

Clasa a VI-a 1216 804 

Clasa a VII-a 1494 796 

Clasa a VIII-a 374 332 

Total gimnazial 3925 2507 

Clasa a IX-a 7244 2386 

Clasa a X-a 9992 5793 

Clasa a XI-a 5700 3692 

Clasa a XII-a 8155 4201 

Clasa a XIII-a 2993 1846 
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Total liceal zi 34084 17918 

Total 41150 22602 

 

ROLUL ŞI GRADUL DE IMPLICARE A COMUNITĂŢII 

(ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ) ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ŞCOLII DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 Analiza legislaţiei în vigoare ne indică direcţii de acţiune ale colaborării dintre autorităţile 

locale cu atribuţii în domeniul educaţiei astfel: 

 în realizarea demersurilor  pentru participarea copiilor la învăţământul obligatoriu; 

 programe de combatere a absenteismului  şi reintegrare şcolară; 

 organizarea şi dezvoltarea unor posibilităţi de petrecere a timpului liber şi de odihnă; 

 iniţierea unor demersuri  necesare pentru prevenirea abandonului şcolar din motive 

economice; 

Impactul descentralizării generat de aplicarea Legii Educaţiei Naţionle evidenţiază  aspecte  

importante ale parteneriatului  şcoală – comunitate astfel: 

a) la nivel de şcoală: 

 democratizarea vieţii şcolare; 

 inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; 

 asumarea deciziilor privind  calitatea procesului instructiv –educativ şi a condiţiilor de 

realizare a acestuia; 

b) la nivelul comunităţii locale 

 implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului de educaţie; 

 asumarea de către consiliile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii 

educaţionale; 

 dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare 

pentru comunitate; 

Relaţia şcoală - comunitate este influenţată de: 

 mediul social al comunităţii  

 gradul de cultură; 

 profesii dominante în comunitate; 

 dezvoltarea economică şi tehnologică a comunităţii; 

 reprezentări sociale, mentalităţi, atitudini privind educaţia, nivelul aspiraţiilor familiilor 

faţă de educaţia copiilor; 

 valoarea acordată studiilor şi profesiilor; 

 percepţia privind misiunea şcolii în comunitate; 

 componenta demografică. 
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IMAGINE, COMUNICARE ŞI RELAŢII CU MASS-MEDIA 

 
Comunicarea instituţională a avut ca obiectiv transmiterea către presă a informaţiilor 

corecte, relevante şi de actualitate; 

Obiectivele acestei activităţi sunt subordonate obiectivelor strategice de comunicare ale 

MECTS privind îmbunătăţirea gradului de informare a publicului în legătură cu principalele 

activităţi şi probleme cu care se confruntă  şcoala. 

 Grupurile ţintă vizate au fost: elevii, părinţii, profesorii, mass-media , autorităţile locale. 

În relaţia cu mass-media s-au valorificat, constant, valorile şi principiile de adevăr, transparenţă, 

respect, promptitudine şi obiectivitate. Am pledat pentru menţinerea transparenţei informaţionale 

şi obţinerea unui feed-back corespunzător. 

 Activităţi 

Prezenţa la Târgul Educaţional al ofertelor 

Ziua Porţilor Deschise în care elevilor de gradinita si gimnaziu li s-a prezentat liceul. 

 

 SECURITATEA ŞI SĂNĂTATE ÎN  MUNCĂ 

PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

 
      In  anul scolar 2012-2013 accentul s-a pus pe prelucrarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a Noilor reglementari PSI-

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (rectificata),  cadrelor  didactice  si  

personalului  administrativ  in  vederea  evitarii  producerii  de  accidente  in salile de clasa, 

laboratoare, sala de sport, ateliere si spatiile in care s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii. 

 S-a  urmarit  modul  in care  a  fost  efectuata  instruirea   periodica  pe linie de SSM si  

PSI a tuturor  categoriilor  de  personal  inclusiv cel al  elevlor  care  efectueaza  

practica  de  atelier si de conducere.   

 S-au  afisat pe holurile din corpurile de cladire A si B « PLANUL DE 

EVACUARE » si la parter « PLANUL DE INTERVENTIE » in caz de incendiu. 

 Au fost distribuite CD-uri cu filme si module cu lectii pe teme  de SSM si PSI 

profesorilor ingineri care predau Securitatea si sanatatea in munca la clasa cat si la 

orele de practica de atelier. 

 Au fost reactualizate Masurile de tehnica a SSM  si PSI pentru profesori si elevi la 

orele de educatie fizica si sport si Reglementarile privind deplasarea elevilor la sala 

de sport si retur. 

 Am participat la instruire la ISU si am intocmit « Actele de autoritate »privind 

apararea impotriva incendiilor  in conformitate cu legislatia in vigoare si am intocmit 

“ Fisa obiectivului “privind gradul de rezistenta la foc al cladirilor din dotare 

 solicitata de ISU. 

 Am participat,alaturi de ing.Mos Dorel si ing.Ekkert Francisc, la lucrarile Proiectului 

“Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca” , desfasurate in perioada 

14.01.2013-14.06. 2013. 
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 Am asigurat efectuarea verificarii prizelor de pamant de catre firma autorizata si 

emiterea “Buletinelor de verificare” ale acstaora conform normativelor in vigoare. 

 Au  fost  verificate stingatoarele din dotare de  catre  unitatea  abilitata  in  acest  sens . 

 In urma controlului efectuat de catre organele abilitate de la Inspectoratul Teritorial 

de Munca pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Inspectoratul pentru Situatii 

de Urgenta pe linie de Prevenire si Stingere a incendiilor precum si Autoritatea 

Romana Rutiera pe linie de conducere auto rezultul obtinut a fost foarte bun privind 

activitatea desfasurata in aceste domenii. 

 Am elaborat pe calculator toate documentele solicitate de catre conducerea scolii si 

forurile superioare 

  Datorita  acestor  masuri  luate  a  scazut  riscul  expunerii  la  accidente  si  a  

cresterii  sigurantei  si  sanatatii  intregului  personal  fapt  constatat  si  prin  lipsa  de  

acidente  grave  in  aceasta  perioada. 

 Nu am reusit sa obtinem Autorizatia de functionare din punct de vedere  al 

Prevenirii si stingerii  incendiilor pentru atelierul de Service auto  din lipsa de fonduri  

necesare  dotarii cu hidranti interiori. 
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