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RAPORT 

privind starea învăţământului din 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  AUTO BAIA SPRIE 

 

 

An şcolar 2013 – 2014 

 
 

ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

CONTEXTUL   NORMATIV -   INSTITUŢIONAL   ŞI REFORMATOR CU 

CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 

 

În  perioada  anului şcolar  2013 -2014,  activitatea  Colegiului Tehnic de Transporturi Auto 

Baia Sprie   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.  5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar;  

-  Programul  de  Guvernare    -  2013 - 2016,  capitolul  Politica  în  domeniul Educaţiei; 

-  Raportul  CTTA Baia Sprie privind  starea  învăţământului în  anul  şcolar 2012/2013;  

-  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;  

- 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;  
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PREMISE ÎN ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC DE 

TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE 

 

Analiza se referă la gradul de realizare a obiectivelor formulate în Panul managerial al 

CTTA Baia Sprie pentru semestrul I al anului şcolar 2013-2014 

 Aceste obiective au fost: 

- Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a tuturor serviciilor educaţionale 

curriculare şi extracurriculare, cu ţintă spre educaţia timpurie, spre învăţământul tehnologic şi 

profesional;  

- Reorganizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţi;  

- Prevenirea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional prin prevenirea absenteismului, a 

riscului de abandon şcolar, în vederea creşterii gradului de participare la educaţie şi a asigurării 

egalităţii şanselor;  

- Creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar, prin diminuarea fenomenului violenţei;  

- Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materilale şi financiare;  

- Asigurarea transparenţei decizionale în conducerea operaţională a CTTA şi continuarea 

reformei manageriale în unitatea de învăţămant;  

- Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor personale şi comunitare;  

- Coordonarea programelor comunitare şi a proiectelor educaţionale  menite să asigure crearea 

spaţiului comun al educaţiei europene; 

- Parteneriat corect cu autorităţile publice locale;  

- Optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea locală; 

 

 

OBIECTIVELE DE ACŢIUNE ALE COLEGIULUI TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO 

BAIA SPRIE DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013-  2016 

 

Principalele obiective în domeniul educaţiei sunt:   

- creşterea performanţei sistemului de învăţământ; 

- asigurarea politicilor de echitate; 

- asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezoltarea personală, intelectuală şi 

profesională; 

- deschiderea sistemului de educatie şi formare profesională către societate, către mediul 

economic, social şi cultural; 

- construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-

economică; 

- stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului anteprenorial, în învăţămantul liceal 

tehnologic; 

- creşterea vizibilităţii internaţionale a României  prin rezultatele obţinute în educaţie; 

- 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 în paralel cu creşterea eficienţei utilizării ei; 

- accesul egal şi sporit la învăţământul în limbile minorităţilor naţionale; 
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- descentralizarea instituţională  şi restructurarea reţelei şcolare în funcţie de densitatea elevilor 

în zona şi severitatea dezavantajelor, dar şi pentru încadrarea în costurile standard / elev;                

 

 

Planul managerial al CTTA Baia Sprie pentru anul şcolar 2013-2014 a fost conceput pe 

baza obiectivelor din planul de guvernare şi a fost structurat pe domeni funcţionale, pentru 

fiecare domeniu derivându-se, din obiectivele generale, obiective specifice şi precizandu-se 

acţiunile de realizat, după cum urmează: 

- aplicarea corectă a planurilor cadru, a curriculumului naţional şi a celui la decizia şcolii; 

- realizarea cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, în formaţiunile de studiu, colectivele şi 

formele de educaţie stabilite prin lege; 

- promovarea unei politici de personal bazată pe criteriile de competenţă profesională, prin 

respectarea  procedurilor de ocupare a funcţiilor, posturilor/catedrelor vacante conform 

Metodologiei de mişcare a personalului didactic 2013-2014; 

- consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii depuse în unităţile şcolare  de către 

manageri şi cadre didactice, prin inspecţii şcolare generale, inspecţii de specialitate, inspecţii 

tematice, şedinţe, dialoguri formale, consiliere etc. 

- dezvoltarea profesională a managerilor şi  cadrelor didactice; 

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat  educaţional; 

- informarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi a opiniei publice prin pagina WEB a 

CTTA; 

- aplicarea corectă a Legii calităţii; 

Obiectivele strategice pe care s-a bazat activitatea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto pentru 

semestrul I al anului şcolar 2012 - 2013 au fost: 

- Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolii; 

- Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant; 

- Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi 

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

educaţie; 

- Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi 

perfecţionării. 

 

 

 

Contextul politic 

Guvernul României a susţinut, la începutul semestrului I al anului şcolar curent, 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”; 
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Contextul economic 

- nivelul mediu de dezvoltare a oraşului; 

- 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 

Colegiului; 

- interes scăzut al agenţilor economici pentru sponsorizări şi donaţii făcute către Colegiu; 

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

economici din anumite domenii de activitate; 

- o piaţă a forţei de muncă în continuă schimbare. 

 

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; 

 

 

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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUI  TEHNIC DE TRANSPORTURI  AUTO  

BAIA SPRIE 

 

Propunem această analiză din următoarele două perspective: 

 

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; 
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- 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; 

- 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 asiatenţelor 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 Colegiu şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi 

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

diminuarea fenomenului violenţei în şcoli; 

- organizarea de activităţi educative 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; 
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- aplicarea sistemului de credite profesionale transferabile la cursurile de formare, determinând o 

mai mare flexibilitate a sistemului de perfecţionare; 

- implicarea Consiliului Elevilor în realizarea unor proiecte şi campanii în şcoală; 

- existenţa calculatoarelor  utilizate în activităţi administrative; 

- acces la Internet; 

- existenţa de pagină web; 

- 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; 

 

 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 Ministerului 

Educaţiei, Naţionale 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, Primărie, Prefectura, mass-media centrală şi locală 

etc.; 

- utilizarea eficientă a proiectelor şi programelor pentru orientarea carierei; 

- determinarea intereselor părinţilor faţă de şcoală şi implicarea lor în viaţa şcolii prin 

participarea la proiecte de voluntariat; 
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- identificarea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate în susţinerea învăţământului 

tehnologic – formarea grupelor de studiu din şcoala profesională după clasa a VIII 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. 
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 ANALIZA MIŞCĂRII ŞI PROMOVABILITĂŢII ELEVILOR LA SFÂRŞITUL  

SEMESTRULUI I, AN ŞCOLAR 2013-2014 
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Promovabilitate Gimnaziu 
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Promovabilitate Liceu 
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Evaluări naţionale 

 

 

Clasele II, IV, VI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 
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Clasa a VIII a 

 
        

EVALUAREA NATIONALA 2014      

        

LB.ROMANA       

INSCRISI PREZENTI             NOTE OBTINUTE   

    SUB 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-,10 

  21 5 10 1 3 1 1 

        

        

LIMBA MAGHIARA       

INSCRISI PREZENTI             NOTE OBTINUTE   

    SUB 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-,10 

                

        

        

        

MATEMATICA       

INSCRISI PREZENTI             NOTE OBTINUTE   

    SUB 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-,10 

  21 5 4 6 3 2 1 

        

        

MEDII GENERALE  EVALUARE NATIONALA    

INSCRISI PREZENTI             NOTE OBTINUTE   

    SUB 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-,10 

  21 4 8 5 2 1 1 

        

        

MEDII DE ADMITERE       

INSCRISI PREZENTI             NOTE OBTINUTE   

    SUB 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-,10 

  21 1 4 7 5 2 1 

 

Bacalaureat 

 

 
Rezultate examen de bacalaureat 

 

Sesiunea iunie-iulie 2014 

 

Promotia curenta 

 

 

Inscrisi Reusiti 

 

8 

Fete Baieti 

1 2 

3 
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Promotia anterioara 

 

 

Inscrisi Reusiti 

 

14 

Fete Baieti 

0 1 

1 

 

Locul 38  pe judeţ    procentaj 15.79%                                
 

 

Sesiunea august-septembrie 2014 

 

Promotia curenta 

 

 

Inscrisi Reusiti 

 

6 

Fete Baieti 

2 3 

5 

 

Promotia anterioara 

 

Inscrisi Reusiti 

 

11 

Fete Baieti 

0 1 

1 

 

 
Locul 12  pe judeţ    procentaj 37.50% 

 

 

 

 

 SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE AN ŞCOLAR 2013-2014. 

 

 

Situaţia statistică privind numărul de norme existente în Colegiul Tehnic de Transporturi Auto în 

anul şcolar 2013-2014 

 

 

Norme la 

Personal 

didactic 

Norme la 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Norme la 

Personal 

nedidactic 

TOTAL 

NORME 

49,92 11 17 77,92 
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PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR) 

Programe sociale (2013-2014) 

 

      

 

 Manuale şcolare  

 

 Conform Ordinului MECTS, privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru 

învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar 2012-2013, privind achiziţionarea manualelor şcolare 

retipărite în următorul procent: clasa a I-a 100%, II-VII 33%, VIII 66%, IX-X 10%. Suma totală 

I-VIII 538,94 Ron, IX-X 33,5 Ron.  

 

Rechizite şcolare 

 

Pentru copiii din învăţământul obligatoriu a fost alocată suma de 2169,13 lei, 

reprezentând contravaloarea a 91 pachete rechizite şcolare, conform Legii 126/2002, privind 

aplicarea  OG33/2001. Clasa 0 – 4 pachete; Clasa I: 14 pachete; Clasele II – IV: 32 pachete; 

Clasele V – VII: 28 pachete; Clasa VIII: 13 pachete. 

 

Programul LAPTELE, CORNUL ŞI MĂRUL  

 

 360 ( 0-IV- 211 elevi, V-VIII – 149 elevi)   de elevi ai claselor I-VIII, au beneficiat de 

Programele Guvernamentale  „Lapte şi Corn” şi “Încurajarea consumului de fructe” în 

anul şcolar 2012 – 2013; 

 

    Programul BANI DE LICEU 

 

În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 au fost înscrişi în cadrul Programului Naţional 

BANI DE LICEU 44 de elevi  
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FINANŢARE 

 

Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, Nr.295/2011, publicată în 

M.O.Nr. 914//22.12.2011 şi a Metodologiei de elaborare şi aprobare a bugetului, prevăzută de 

Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto a efectuat 

următoarele plăţi: 

 

A ) FINANṬARE TOTALĂ 

 

Nr. 

Crt 

Finanţare Totală 1.134.382 

1 Finanţare bugetul de stat 70.942 

2 Finanţare bugetul local 1.062.240 

3 Autofinanţare 1.200 

 

B.) 

 

PLĂṬI EFECTUATE TOTAL 

 

1.134.382 

 

Din care influenţă mai mare : 

 

1) BUGETUL DE STAT 

 

EXAMENE BACALAUREAT 1.708 

TRANSPORT ELEVI 29.698 

BANI DE LICEU , BURSE PROFESIONALE 39.406 

EXAMENE GRAD 130 

TOTAL 70.942 

 

2) BUGETUL LOCAL + AUTOFINANṬARE 

  

  

DREPTURI SALARIALE 795.440 

BUNURI ŞI SERVICII 177.000 

 gaz , electrica  43000 

 Apă , canal 2000 

Combustibil 18500 

Piese de schimb 8000 

Transport personal 28000 

Poştă , telefon 4000 

Alte bunuri şi servicii 22000 

Reparaţii curente 11000 
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Burse elevi 11000 

Investiţii – centrală termică 80000 

 

1 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe Sem II 

 

a) CHELTUIELI DE PERSONAL 

 

Nr. Crt BUGET APROBAT CHELTUIELI 

1 2.199.800 LEI 2/.183.783 LEI 

 

b) BUNURI ŞI SERVICII 

 

Nr. 

Crt 

BUNURI ŞI SERVICII BUGET APROBAT CHELTUIELI 

1 Furnituri  birou 2000 lei 2000 lei 

2 Materiale curăţenie 2500 lei 2500 lei 

3 Incălzit, iluminat 87.000 lei 87.000 lei 

4  Apă , canal 9.400 lei 9.400 lei 

5 Carburanţi 15.100 lei 15.100 lei 

6 Piese de schimb 3.700 lei 3.700 lei 

7 Transport personal 16.000 lei 16.000 lei 

8 Convorbiri telefonice 11.500 lei 11.450 lei 

9 Materiale, servicii cu caracter 

funcţional 

31.000 lei 31.000 lei 

10  Reparaţii curente 22.100 lei 22.100 lei 

11 Obiecte inventar ( mobilier clasa 

pregătitoare) 

1800 lei 1800 lei 

 

2. FONDURI EXTRABUGETARE 

 

a) Incasări  6.133 lei din c.v. ore conducere 

b) Plăţi 6.133 lei pentru combustibil şi piese schimb auto 

 

SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA 

 

1. Intretinerea  si igienizarea tuturor localurilor unitatilor scolare(sali de curs, sali  

     de sport, grupuri sanitare,ateliere, teren de sport, birouri). 

    2. Identificarea si rezolvarea nevoilor de reparatii curente urgente( instalatii  sanitare,instalatii 

electrice,mobilier) care nu sufera aminare. 

 3. Evaluarea costurilor de reparatii curente. 

 4. Lucrari de amenajare si intretinere cu peluze de iarba(gazon ),ronduri de flori. 

 5. Lucrari de intretinere a gradinii si a spatiilor verzi. 

 6. Aprovizionarea materialelor pentru curatenie si dezinfectie. 

 7. Asigurarea pe timp friguros a caldurii la valori normale,intretinerea si urmarirea  functionarii 

in bune conditii a celor trei centrale termice. 

 8. Coordonarea activitatii personalului de ingrijire,paza si deservire din unitate. 
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 9. Gestionarea corectă si pastrarea integritatii bunurilor mobiliare si de inventar al institutiei. 

10.Intocmirea planului de munca , a pontajelor, planificarilor ,fiselor de instructaj si PSI, pentru 

personalul in subordine,in fiecare luna. 

11. Asigurarea pazei si securitatea cladirilor. 

12. Reactualizarea documentatiei in vederea obtinerii contractului de furnizare a energiei 

electrice,in urma fuziunii dintre cele doua scoli. 

13.Verificarea zilnica a starii centralelor termice inainte de functionare,respectind normele de 

securitate de protectia muncii si PSI. 

14.Obtinerea proiectului de gaz la centrala termica  –corp A. 

15.Intocmirea dosarelor ,,Bani de liceu‟‟ ,facand parte din comisia de acordare a sprijinului 

financiar in cadrul Programului national de protectia sociala. 

16.Lucrari de intretinere in perioada de iarna (aprovizionare cu materiale antiderapante, 

indepartarea zapezii pe caile de acces). 

17. Lucrari de zugraveli si igienizari: 

    -lucrari de deratizare si dezinsectie-Corp A,Corp B si Corp C. 

   -zugraveli interioare-Corp C;parter 1 sala;etajI 5 sali. 

   -montat geamuri termopan Corp A-casa scarilor. 

  - reparatii acoperis Corp B 

  - reparatii mobilier scolar in salile de clasa. 

  - montat calorifer nou ,Corp A,parter –sala 9. 

 

 

MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

 

De la începutul anului şcolar 2013-2014, conducerea executivă a Colegiul Tehnic de 

Transporturi Auto este asigurată de 1 director şi 1 director adjunct. 

În acest context, directorii, au urmărit următoarele obiective: 

- acordarea de consultanţă şefilor de catedre cu privire la elaborarea proiectelor şi planurilor 

manageriale; 

- îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate; 

- proiectarea si optimizarea cifrelor de şcolarizare în Colegiu; 

- îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor; 

- constituirea legală a comisiilor, al consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie la 

nivel de unitate de învăţământ; 

- stimularea autonomiei financiare şi a descentralizării decizionale; 

- formarea competenţelor manageriale ale directorilor în conformitate cu standardele 

ocupaţionale; 

- promovarea unui nou tip de parteneriat social; 

- colaborarea cu instituţii guvernamentale abilitate in derularea de proiecte şi programe comune; 

- îmbunătăţirea şi perfecţionarea circuitului informaţional pentru ca acesta să devină eficient şi 

funcţional; 

- utilizarea tehnicilor informatizate computerizate şi în comunicarea cu directori; 

- gestionarea eficientă a resurselor materiale; 

- inventarierea, gestionarea eficienta si transmiterea informaţilor de interes public, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 
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- organizarea punctelor de informare şi de documentare în unităţile de învăţământ; 

- asigurarea transparenţei in ceea ce priveşte activitatea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto 

şi conturarea unei imagini pozitive a instituţiei în cadrul comunităţii locale. 

În aceste activităţi,obiectivele propuse şi realizate au fost : 

 – Asigurarea unui management de calitate şi eficienţa cu care sunt folosite resursele umane şi 

materiale existente; 

- Eficientizarea managementului clasei prin intermediul lecţiilor de consiliere şi orientare; 

- Activitatea de verificare a scrisorilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor;  

Obiectivele propuse şi realizate au fost : 

- Evaluarea activităţii cadrelor didactice de către director/director adjunct prin asistenţe la ore ; 

- Activitatea comisiilor pentru burse, combaterea violentei, acordarea banilor de liceu, situaţii de 

urgenţă; 

- Monitorizarea pregătirii activităţilor educative; 

- Implicarea conducerii în asigurarea securităţii elevilor şi a angajaţilor în cadrul spaţiilor de 

şcolarizare; 

- Aplicarea regulamentului, privind actele de studii şi documentele şcolare; 

- Rolul conducerii în cunoaşterea, informarea şi prelucrarea la angajaţi a actelor normative 

elaborate de M.E.N. existente sau nou apărute pe parcursul anului şcolar. 

S-a urmărit: 

- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei şcolare; 

- armonizarea relaţiei şcolii cu comunitatea locală în sensul formării de obiective comune şi a 

bunei comunicări, colaborări; 

- dezvoltarea unor parteneriate eficiente/proiecte posibile intra - şi intercomunitare. 

Au fost scoase în evidenţă următoarele  

puncte tari 

- adaptarea cu succes la noile acte normative, ordine de ministru intrate în vigoare la începutul 

anului şcolar; 

- aplicarea cu prudenţă a reglementărilor nou-apărute, pentru a putea identifica efectele care 

trebuie semnalate şi luate în considerare; 

- interesul maxim manifestat în ocuparea legală a tuturor posturilor rămase vacante, ocupate în 

timpul anului şcolar; 

- soluţionarea cu echilibru şi înţelepciune a unor situaţii conflictuale între angajaţi, în vederea 

restabilirii climatului corespunzător de muncă în colectiv; 

- o bună relaţie cu presa la mediatizarea evenimentelor pozitive petrecute în şcoală; 

- întocmirea orarului conform interesului elevilor în primul rând, apoi interesul cadrului didactic; 

- reparaţii, îmbunătăţiri şi modernizări la spaţiile de şcolarizare cu surse proprii  

şi respectiv 

puncte slabe 

- dificultăţi în proiectarea activităţilor pe termen lung; 

- delegarea cu rezervă a responsabilităţilor către alte persoane responsabile de compartiment; 

- utilizarea uneori a deciziilor operaţionale în defavoarea deciziilor strategice; 

- nu au fost identificate, în cazuri particulare, cele mai eficiente metode în vederea motivării 

personalului pentru o activitate eficientă; 

- implicarea insuficientă a părinţilor şi a comunităţii în viaţa şcolii ; 

- fişele de evaluare a activităţii angajaţilor, care nu au capacitate diagnosticată clară, au un grad 

de formalism; 
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- în anumite situaţii disciplinele opţionalele nu cuprind în totalitate interesele elevilor şi/ sau 

comunităţii locale; 

 

 

 

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

ACTIVITATEA DE PERFFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 

 

Pornind de la premisa că formarea personalului didactic, dezvoltarea în carieră reprezintă 

un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor profesionale bazate 

pe conceptul educaţiei permanente, în colaborare cu CCD Maramureş,s-au derulat acţiuni / 

programe de formare continuă care să dezvolte capacităţi şi competenţe psihopedagogice şi 

manageriale. 

În anul şcolar 2013- 2014, cadrele didactice au participat la următoarele cursuri:  

1.  Integrare TIC in predarea LB. Engleze –  prof. Bojan V., Bilt C. ISJMM 

Speaking Course – Tirean A. ISJMM 

 

2.CLIL through CLIL with Social Media –Asociatia “ Lectura si Scrierea pentru 

Dezvoltarea Gandirii Critice” Prof. Smiedt M 

 

3. Predarea integrata la clasa pregatitoare – Inv. Majdik Ecaterina,Stavila Alina si Lauran 

Angela. 

4. Predarea integrata la clasa pregatitoare – Inv. Şovre Victoria, Inv.Cucui Gizela 

5.Pedagogie dramatică – Prof. Bokos Eniko 

 

Inspecţii 

 

Inspecţia tematică efectuată in data de 13.11.2013 de către Ins. Şcolar de zonă Pop Livia 

conform deciziei 7734/ 11.11.2013; 

Inspecţia curentă IC1 , grad II, Prof. Moje Ina , Limba şi literatura română, in data de 

16.10.2013; 

Inspecţia curentă IC2, grad I, Prof Ṭicală Delia, Ed. Fizică, in data de 12.03.2014; 

Inspecţia curentă IC2, grad II, Prof Czompa Raul, Ed. Fizică, in data de 13.03.2014; 

Inspecţia curentă IC2, grad II, Prof Şindreştean Adina,Lb. Franceză, in data de 

18.03.2014; 

Inspecţia curentă IC1, grad I, ProfRacolţa Vlad , , Ed. Fizică, in data de 20.03.2014; 

Inspecţia curentă IC2 , grad II, Prof. Moje Ina , Limba şi literatura română, in data de 

25.03.2014; 

Inspecţia specială, grad II, Prof.Radu Georgiana, Matematică, in data de 26.03.2014; 

Inspecţia specială, grad II, Prof.Bokos Eniko, Limba şi literatura maghiară, in data de 

28.03.2014; 

Inspecţia finală, grad II, Prof. Udrescu Adina, Metodist, in data de 01.04.2014; 

Inspecţia curentă IC2 , grad II, Prof.Georgescu Luminiţa, Consilier şcolar, in data de 

05.05.2014; 

Inspecţia curentă IC2, grad I, Prof Balogh Eniko , Matematică, in data de 07.05.2014 
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ACTIVITATEA  EXTRAŞCOLARĂ 

 

  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 XI-a A și vice-

președintele CȘE, eleva Hrihor Raluca din clasa a IX-a A. Totodată, s-a constituit BEX (Biroul 

Executiv) și au fost repartizate sarcinile.  

 

În luna noiembrie a anului 2013, a fost realizată monitorizarea activității profesorilor diriginți. 

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. 

 

Activități extrașcolare/ extracurriculare desfășurate: 

1. Proiect educaţional antidrog Fii conştient, nu dependent, în colaborare cu 

C.P.E.C.A. Maramureş, coordonator prof. Udrescu Adina, resp. prof. Smiedt 

Mihaela, prof. Măţan Ionel, prof. Damian Flavia, prof. Muntean Rodica, prof. 

psiholog Georgescu Luminiţa; durata proiectului 2 decembrie 2013 – 30 mai 

2014; participă 24 de elevi din şcoală; 

2. Proiectul educaţional pentru stimularea motivaţiei de a învăţa Ascensiune în 

piramidă, în colaborare cu CJRAE Maramureş, prof. coord. Georgescu Luminiţa, 

prof. Smiedt Mihaela, prof. Şindreştean Adina, elevi din clasele a IX-a A şi a VII-

a B; 

3. Proiect educaţional internaţional Tinerii şi provocările lumii contemporane, 

ediţia a V-a, Petroşani – prof. coord. Damian Flavia şi Smiedt Mihaela; 

4. Proiect de parteneriat educaţional Toamnă harnică/ toamnă darnică, realizat în 

colaborare cu Centrul de Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 

elevii clasei a IV-a A, elevii clasei a IX-a şi a X-a; 24 noiembrie 2013 – 15 iunie 

2014;  

5. Proiect educaţional Entre nous les francophones, realizat în colaborare cu 

Centrul de Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 15 septembrie 

2013- 20 iunie 2014; elevii claselor a VII-a A şi a VII-a B; 

6. Proiect educaţional Recuperarea elevilor aflaţi în dificultate de învăţare; proiect 

coordonat de prof. doc. Udrescu Adina; noiembrie 2013- iunie 2014; elevi din 

învăţământul primar; 

7. Ziua limbilor moderne, prof. Bojan Victoria, prof. Tirean Ancuţa, prof. Chencean 

Mariana, prof. Şindreştean Adina, activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 26 septembrie 2013; elevi 

din clasele a VII-a A, a VIII-a B, clasa a IX-a C, a XI-a A; 

8. Organizare campionat de fotbal clasele IX- XII; prof. resp. Ţicală Delia; 
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9. Organizare capionat de fotbal clasele V-VIII, prof. resp. Racolţa Vlad; 

10. Toamna mandra darnica – activitate desfăşurată la Casa de Cultură Baia Sprie; 

elevii claselor I-IV; doamnele învăţătoare; 

11. Toamnă harnică şi darnică – şezătoare literar – muzicală în cadrul proiectului 

de parteneriat educaţional între Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie 

şi Colegiul Naţional Mihai Eminescu Baia Mare; doamnele învăţătoare; 

12. Serbări de Crăciun – În aşteptarea lui Moş Crăciun; Casa de Cultură Baia Sprie; 

doamnele învăţătoare; 

13. Vizite la Teatrul de Păpuşi din Baia Mare - doamnele învăţătoare; 

14. 1 decembrie – Ziua Naţională a României, prof. Moje Ina, prof. Mociran Dana; 

prof. Kato Andrei; spectacol realizat în colaborare cu Centrul de Documentare şi 

Informare, prof. doc. Udrescu Adina; elevi din clasele a V-a B şi a VIII-a B;  

15. Colinde, colinde, e vremea colindelor; prof. Moje Ina, Mare Tosca, Timiş Maria; 

19 decembrie 2013; 

16. Datini de Crăciun; prof. Şindreştean Adina, prof. Huluban Liviu; 17 decembrie 

2013; 

17. Serbarea de Crăciun; prof. Huluban Liviu; prof. Kato Andrei;  19 decembrie 

2013; 

18. 18 octombrie, Ziua europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, 

realizat în colaborare cu Centrul de Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu 

Adina; elevi din clasele a XI-a şi a XII-a; 

19. Plant a tree… program internațional Leaf; septembrie 2013, elevii clasei a VII-a 

A, prof. resp. Bartha Delia; 

20. Tabăra judeţeană de matematică, Şc. George Coşbuc din Baia Mare, prof. Radu 

Giorgiana; 

21. Balul bobocilor 2013, organizat de elevii clasei a XI-a A, prof. coord. Arba 

Susana, prof. Smiedt Mihaela, Damian Flavia, Udrescu Adina; au participat 

profesorii Măţan Ionel, Leşe Smaranda, Ţicală Delia, Muntean Rodica, Lauran 

Cristian, Mark Ottilia, Breban Ioan; 

22. Mari matematicieni; activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare 

şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 13 ianuarie 2014; elevi din clasa a VII-a 

C; 

23. Maşini simple, mecanisme; activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 14 ianuarie 2014;  elevi din 

clasa a VII-a C; 

24. Ziua Non-violenţei; prof. Kato Andrei, prof. Mociran Dana; elevii clasei a VII-a 

C; 

25. Expoziţie concurs de desene şi dovleci – Halloween; prof. resp. Mociran Dana; 

activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi Informare, prof. 

doc. Udrescu Adina; 30 octombrie 2014;  
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26. Halloween – Istorie şi tradiţie; activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 31 octombrie 2013; elevi 

din clasa a VII-a B şi a IX-a A;  

27. Thanksgiving day; activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi 

Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 29 noiembrie 2014; elevi din clasa a IX-a; 

28. Ziua Mării Negre; activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi 

Informare, prof. doc. Udrescu Adina; prof. resp. Bartha Delia; 1 noiembrie 2013; 

elevi din clasa a VIII-a A; 

29. Istorie şi geografie locală; activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 28 octombrie 2013; elevi 

din clasa a IV-a A; 

30. Ziua mondială a animalelor, 4 octombrie 2013 – prof. resp. Bartha Delia; 

activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi Informare, prof. 

doc. Udrescu Adina; 

31. Monsieur Mangetout; activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 16 octombrie 2013; elevi 

din clasa a IX-a B; 

32. Recital de colinde; activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare 

şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; prof. Şindreştean Adina; 16 decembrie 

2013; elevi din clasele V-VIII; 

33. Expoziţie de icoane pe sticlă; activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 16 decembrie 2013; elevi 

din clasele a VII-a şi a VIII-a; 

34. Ziua culturii române – Mihai Eminescu; prof. Mare Tosca, Timiş Maria; 

activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi Informare, prof. 

doc. Udrescu Adina; 15 ianuarie 2014; clasa a VIII-a B; 

35. Cultura română în secolul XX; activitate realizată în colaborare cu Centrul de 

Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 24 octombrie 2013; elevii 

clasei a XI-a A; 

36. Factorii care influenţează alegerea carierei; activitate realizată în colaborare cu 

Centrul de Documentare şi Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 28 octombrie 

2013; elevii clasei a VIII-a A; 

37. Educaţie sexuală; activitate realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi 

Informare, prof. doc. Udrescu Adina; 28 octombrie 2013; elevii clasei a VII-a B; 

38. Scurt recital Adrian Păunescu; prof. Mare Tosca, prof. Timiş Maria; activitate 

realizată în colaborare cu Centrul de Documentare şi Informare, prof. doc. 

Udrescu Adina; 30 octombrie 2013; elevi din clasa a V-a A şi a VIII-a B; 

39. Folclorul local – arta şi specificul zonei, icoane pe sticlă; 3-6 decembrie 2013; 

prof. Mare Tosca, Timiş Maria; 
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40. Nuvela în opera lui Liviu Rebreanu; 17 noiembrie 2013; prof. Mare Tosca şi 

Timiş Maria; elevii clasei a VII-a A; 

41. Obiceiuri locale Szureti felvonulas, 21 septembrie 2013, prof. Balogh Eniko; 

prof. Bokos Eniko; 

42. Valori umane, 28 octombrie 2013, vizionare de film şi discuţii, prof. Leşe 

Smaranda; 

43. Dăruind vei dobândi, 12 decembrie 2013, prof. Leşe Smaranda şi Damian Flavia; 

44. Moş Nicolae există!; prof. Arba Susana; 5 decembrie 2013; 

45. Să mâncăm sănătos; prof. Arba Susana; 19 decembrie 2013; 

46. Colindăm, colindăm, iarna!; prof. Arba Susana, Gurcă Mihaela; decembrie 2013; 

clasa a XI-a A; 

47. Bal Halloween, 30 octombrie 2013, prof. org. Bojan Victoria, prof. Tirean 

Ancuţa; prof. Balogh Eniko, prof. Mociran Dana; prof. Huluban Liviu; prof. 

Bokos Eniko; 

48. Excursie Parc Lighet; prof. resp. Bojan Victoria; 10 octombrie 2013; 

49. Vizită la Teatrul Municipal din Baia Mare, piesa Accidentul, 24 ianuarie 2014, 

prof. Smiedt Mihaela, elevii clasei a IX-a A; 

50. 20 noiembrie 2013, Ziua internaţională a drepturilor copilului, prof. Smiedt 

Mihaela, elevii clasei a IX-a A; 

51. Dar din dar se face rai, 7 decembrie 2013, prof. Smiedt Mihaela , elevii clasei a 

IX-a A; 

52. Alegem sănătate prin sport!, Drurelax Tăuţii Măgherăuş, prof. Smiedt Mihaela, 

elevii clasei a IX-a A; 

53. În aşteptarea lui Moş Nicolae, 6 decembrie 2013, prof. Balogh Eniko 

54. La derdeluş, 12 decembrie 2013, prof. Balogh Eniko 

55. În aşteptarea lui Moş Nicolae; 6 decembrie 2013; prof. Kato Andrei; prof. 

Bokos Eniko; 

56. Drumeţie pe deslul Minei, 25 ianuarie 2014, prof. Balogh Eniko 

57. Drumeţie la Lacul Albastru, septembrie 2013, prof. Smiedt Mihaela, elevii 

clasei a IX-a A; 

58. Expoziţie de desene cu tema Formă şi culoare; noiembrie 2013; prof. Mociran 

Dana; 

59. Expoziţie de desene şi acuarelă cu tema Natura statică; decembrie 2013; prof. 

Mociran Dana; 

60. Expoziţie de desene, felicitări şi ornamente de Crăciun cu tema Colindăm 

iarna; decembrie 2013; prof. Mociran Dana; 

61. Expoziţie de grafică; septembrie 2013; prof. Deak Orsolya; clasele VI, VII; 

62. Expoziţie de pictură cu tema Halloween; prof. Deak Orsolya; clasele V-VII; 

63. Expoziţie de pictură cu tema Toamna în Baia Sprie; prof.  Deak Orsolya; clasa 

a VI-a; 
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64. Expoziţie de pictură cu tema Sărbători de iarnă; prof. Deak Orsolya; clasele V-

VII; 

65. In memoriam Petofi Sandor – expoziţie de ilustraţii grafice; prof. Deak 

Orsolya; clasele V-VII; 

66. 25 octombrie – Ziua Armatei Române; prof. Roman Vasile; 

67. 1 decembrie- Ziua Naţională a României; prof. Roman Vasile; 

68. 24 ianuarie – Unirea cea mică – Cuza; prof. Roman Vasile; 

69. Orientare sportivă, eleva Bonto Diana, prof. resp. Ţicală Delia; 

70. Pregătirea elevilor pentru concursuri/ olimpiade/ examene naţionale: prof. Balogh 

Eniko, Radu Giorgiana, Bartha Delia, Moje Ina, Smiedt Mihaela, Huluban Liviu, 

Leşe Smaanda, Damian Flavia, Bokos Eniko. 

 

 

Concursuri/ competiții sportive: 

 

1. Olimpiada de Limba şi literatura română, faza locală, 24 ianuarie 2014, prof. 

Moje Ina, Tosca Mare, Maticu Călina şi Smiedt Mihaela; elevii s-au calificat la 

faza judeţeană;  

2. Olimpiada de biologie, faza locală, elevii Titu Patriciu şi Tătar Andreea din clasa 

a VII-a B, prof. coord. Bartha Delia; 

3. Olimpiada de matematică, faza pe şcoală, 25 ianuarie 2014, prof. Balogh Eniko, 

prof. Radu Giorgiana; 

4. Olimpiada de Limba şi literatura maghiară Mikes Kelemen; faza locală, prof. 

Bokos Eniko; 16 ianuarie 2014; 

5. Concursul de recitare balade şi basme populare Kriza Janos, Arduzel – 9 

noiembrie 2013; faza judeţeană; prof. Bokos Eniko; 

6. Concursul de recitare balade şi basme populare Kriza Janos, Sfântu Gheorghe 

– 14-17 noiembrie 2013; faza naţională; prof. Bokos Eniko; 

7. Concursul de recitare de poezii Csak tiszta forrasbol; Seini – 22 noiembrie 

2013; prof. Bokos Eniko; 

8. Concursul de ortografie Simonyi Zsigmond; 12 decembrie 2013; faza locală; 

PROF. Bokos Eniko;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9. Concursul de matematică a şcolilor maghiare, 22 noiembrie 2013, prof. Balogh 

Eniko; 

10. Concursul COMPER de matematică, 4 decembrie 2013, prof. coord. Radu 

Giorgiana, prof. Balogh Eniko; 

11. Concursul COMPER, Limbă şi Comunicare, prof. coord. Smiedt Mihaela şi 

Radu Giorgiana; prof. Moje Ina, Maticu Călina, Mare Tosca; 23 noimebrie 2013; 

12. Concursul SMART, Limba română; prof. coord. Moje Ina, Smiedt Mihaela, 

Maticu Călina, Mare Tosca; doamnele învăţătoare; 16 noimebrie 2013; 
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13. Concursul SMART de matematică, prof. Radu Giorgiana; doamnele învăţătoare; 

14. Concursul SMART de cultură generală; doamnele învăţătoare; 

15. Concursul SMART de Limba engleză; prof. Bojan Victoria, prof. Tirean 

Ancuţa; 2 decembrie 2013; 

16. Concurs Naţional de creaţie literară I.L.Caragiale, organizat de Colegiul 

Naţional Elena Cuza din Bucureşti, decembrie 2013, prof. Smiedt Mihaela – eleva 

Dacher Alina din clasa a XI-a A; 

17. Concursul de recitări de poveşti MESEK SZARNYAN; doamnele învăţătoare; 

18. Concursul de limba maghiară KISNYELVESZ şi CSAK TISZTA 

FORRASBOL; doamnele învăţătoare; 

19. Concursul de matematică SZAMOK SZARNYAN, KISMATEK; doamnele 

învăţătoare; 

20. Simpozion internațional Tinerii şi provocările lumii contemporane, Petroşani – 

ianuarie 2014, au participat elevele Cusco Alexandra din clasa a X-a A – Locul 

III, prof. coord. Damian Flavia  şi Dacher Alina din clasa a XI-a A - Menţiune, 

prof. coord. Smiedt Mihaela; 

21. Simpozion naţional de ecologie, premiul III, eleva Pop Ioana din clasa a VII-a A, 

prof. coord. Bartha Delia; 

22. Concursul Naṭional de Ecologie „ Ovidiu Bojor” Bistriṭa, premiul I, elevaTatar 

Andreea, din clasa a VII-a B, prof. coord. Muntean Rodica; 

23. Cross Cs Spria Baia Sprie; elevi din clasele I-XII; prof. Ţicală Delia, Racolţa 

Vlad, Czompa Raul; 

24. Campionatul de fotbal – ciclul gimnazial, faza locală; prof. Racolţa Vlad 

25. Depus proiectul ,,JOCUL MOLECULELOR! - FACEŢI TOTUL PENTRU 

SALVAREA TERREI!“,CONCURS NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR DE 

CHIMIE EXPERIMENTALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI,EDIŢIA a –IV-a la 

MEN, prof. coord. Muntean Rodica. 

 În luna martie a anului 2014, a fost realizată monitorizarea activității profesorilor diriginți. Au 

fost verificate documentele din portofoliul dirigintelui (schițele de lecție, 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. 

 

 Activități extrașcolare/ extracurriculare desfășurate: 

1. Proiectul județean Ascensiune în piramidă, vizând motivația școlară – desfășurat în 

parteneriat cu CJRAE Maramureș; prof. resp. Mihaela Smiedt și Adina Șindreștean; 

2. Shakespeareance – Experience Shakespeare, ediția a III-a, martie-aprilie 2014; prof. 

coord. Iolanda Sztrelenczuk și Tirean Ancuța; 

3. Proiect educațional Semestrul verde, prof. coord. Bartha Delia; 

4. Proiect educațional Să trăim sănătos, prof. coord. Bartha Delia; 

5. Proiect educațional Ziua apei, prof. coord. Bartha Delia; 

6. Participare la Simpozionul Regional Multiculturalism în opera scriitorului Ioan Slavici, 

ediția a II-a, 6 iunie 2014, prof. Moje Ina; 
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7. Participare la Proiectul Regional Provocarea Artelor – Simpozion, ediția I, 8 aprilie 

2014, prof. Mihaela Smiedt; 

8. Organizarea Concursului Comper-Comunicare, etapa a II-a, 14 mai 2014, prof. resp. 

Smiedt Mihaela; 

9. Participare la programul Lifelong Learning Programme / Ldv IVT in Vocational 

Qualification of Our Students on Power shift Gearbox Technologies in Europe, 17 

martie- 6 aprilie 2014, prof. resp. Mățan Ionel, Smiedt Mihaela, Breban Ioan, Arba 

Susana; 

10. Participare la Simpozionul Național Școala viitorului, ediția a VII-a, mai 2014, cu tema 

Învățarea eficientă – o provocare mereu actuală, prof. Smiedt Mihaela; 

11. Vizită la Fabrica de pâine Baia Sprie, înv. Lauran Angela; 

12. Excursie la Grădina Botanică din Jibou, înv. Lauran Angela, înv. Titu Rodica, înv. 

Majdik Ecaterina; 

13. Serbare de sfârșit de an școlar, înv. Lauran Angela; înv. Molnar Klara; 

14. Activități meșteșugărești elevi-părinți, înv. Lauran Angela; 

15. Spectacol Teatru de păpuși Baia Mare, Amintiri din copilărie, înv. Lauran Angela; înv. 

Molnar Klara; înv. Titu Rodica; înv. Stavilă Alina; înv. Majdik Ecaterina; înv. Șerban 

Monica; înv. Avram Delia; 

16. Carnaval de 1 iunie, înv. Lauran Angela, înv. Titu Rodica, înv. Majdik Ecaterina; înv. 

Avram Delia; 

17. Participare la Simpozionul Sărbătoarea Învierii, Iași, înv. Molnar Klara; 

18. Participare la Simpozionul Jocul moleculelor – Faceți totul pentru salvarea Terrei, Baia 

Sprie, înv. Molnar Klara; 

19. Organizare Concursul Smart, înv. Molnar Klara; 

20. Excursie școlară la Salina Turda, înv. Molnar Klara; înv. Stavilă Alina;  înv. Șerban 

Monica; înv. Avram Delia; 

21. Activități meșteșugărești de 8 martie și 1 iunie, înv. Molnar Klara; 

22. 8 martie, De ziua ta, mămico!, înv. Titu Rodica; 

23. 1 iunie, De ziua ta, copile!,înv. Majdik Ecaterina,  înv. Stavilă Alina; înv. Șerban 

Monica; 

24. Să circulăm corect !, activitate în colaborare cu Poliția Baia Sprie, înv. Șovre Victoria; 

25. Serbare școlară Rămas bun, clasa a IV-a!, înv. Șovre Victoria;  

26. Ziua pământului, aprilie 2014, prof. Bartha Delia; 

27. 5 iunie, Ziua educației, schimb de idei între generații, prof. Șindreștean Adina, înv. Bako 

Gabriela; 

28. 1 iunie, Ziua copilului, activități distractive, prof. Huluban Liviu; 

29. Bal mascat Farsanyi bal, prof. Balogh Eniko; 

30. Excursie la Dealul Minei, Lacul Albastru, Stânci, prof. Balogh Eniko; 

31. Vizită la Muzeul de Mineralogie, prof. Balogh Eniko; 

32. Vizită la Expoziția de reptile din Baia Mare, Gold Plazza, prof. Balogh Eniko; 

33. Excursie la Brașov, prof. Balogh Eniko. 

 

Activități extrașcolare/extracurriculare desfășurate în cadrul Programului Național Școala 

altfel – Să știi mai multe să fii mai bun! desfășurat în perioada 7-11 aprilie 2014: 
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1. Teatru de păpuși, înv. Majdik Ecaterina; înv. Stavilă Alina; înv. Titu Rodica; înv. Avram 

Delia; înv. Bako Gabriela; înv. Molnar Klara; înv. Șerban Monica; înv. Lauran Angela; 

înv. Șovre Victoria; 

2. Activități sportive. Activități recreative, prof. Racolța Vlad; Țicală Delia, Czompa Raul; 

3. Activități meșteșugărești, înv. Majdik Ecaterina, înv. Stavilă Alina; înv. Avram Delia; 

înv. Bako Gabriela; înv. Molnar Klara; înv. Șerban Monica; înv. Lauran Angela; înv. 

Șovre Victoria; înv. Venczel Piroska; 

4. Do you belive in magic?, prof. Bilț Camelia;  

5. Decorațiuni pascale, prof. Pop Meda, înv. Majdik Ecaterina; înv. Stavilă Alina; înv. Titu 

Rodica; înv. Șerban Monica; 

6. Ecologizare – parcul Lighet, înv. Majdik Ecaterina; înv. Stavilă Alina; 

7. Personajele preferate, înv. Titu Rodica; 

8. Mâncarea mea preferată, înv. Titu Rodica; 

9. Muzică și mișcare, înv. Avram Delia; înv. Lauran Angela; înv. Venczel Piroska; 

10. Mâini îndemânatice, înv. Bako Gabriela; 

11. Activități recreative, jocuri și concursuri, înv. Molnar Klara; înv. Lauran Angela; înv. 

Șovre Victoria; înv. Venczel Piroska; 

12. Vizită la Fabrica de ciocolată Galactic, înv. Șovre Victoria; 

13. Igiena alimentației, Chifor Viorica; 

14. Drumeție Chiuzbaia și împrejurimi, înv. Chifor Viorica; 

15. Desene pe asfalt – Primăvara, înv. Chifor Viorica; 

16. Vizită la ASSOC Baia Mare, prof. Moje Ina; 

17. Sănătate prin alimentație, prof. Moje Ina; 

18. Desene pe asfalt. Jocuri în aer liber, prof. Moje Ina; 

19. Prevenirea violenței, prof. Moje Ina; Bokos Eniko, Balogh Eniko, Kato Andrei; 

20. Excursie – împrejurimi, prof. Moje Ina; Bokos Eniko, Balogh Eniko, Kato Andrei; 

21. Matematică – curiozități, prof. Mark Ottilia; 

22. Activități meșteșugărești, prof. Bokos Eniko, Balogh Eniko, Kato Andrei; 

23. Vizită la muzeele din Baia Mare, prof. Bokos Eniko, Balogh Eniko, Kato Andrei; 

24. Jocuri interactive, prof. Bokos Eniko, Balogh Eniko, Kato Andrei; 

25. Excursie la Fabrica de încălțăminte Doftana, prof. Bojan Victoria; 

26. Sănătate prin alimentație, prof. Bojan Victoria; 

27. Jocuri. Desene pe asfalt, prof. Mociran Dana; 

28. Documentar Europa, prof. Dobra Adrian;  

29. Să înțelegem lumea înconjurătoare. Experimente, prof. Tomar Maria; 

30. Să ne cunoaștem mai bine! Micul antreprenor, prof. Bota Ramona; 

31. Pe locuri, fiți gata, start! concursuri – jocuri, prof. Șindreștean Adina; 

32. Să devenim bucătari pentru o zi, prof. Șindreștean Adina; 

33. O zi la Gold Plazza, prof. Șindreștean Adina; 

34. Un popas la Lacul Albastru, prof. Șindreștean Adina; 

35. Cel mai fotogenic elev, prof. Mare Tosca; 

36. Cel mai bun sportiv al clasei, prof. Mare Tosca; 

37. Cel mai bun bucătar, prof. Mare Tosca; 

38. Drumeție pe Valea Chiuzbăii, prof. Mare Tosca; 

39. Literatura și celelalte arte. Pictura, prof. Maticu Călina; 

40. Job shadow day, prof. Bilț Camelia; 
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41. Aplicații practice – determinări distanțe și înălțimi, prof. Pop Ioan; 

42. Concurs: Geografia – prietena mea, prof. Pop Ramona, Udrescu Adina; 

43. Legislație rutieră pentru toți, prof. Pașca Nicolae; 

44. Campionat de tenis de masă, prof. Țicală Delia, Leșe Smaranda; 

45. Zi de relaxare la spa, prof. Chencean Mariana; 

46. Concurs pe teme religioase, prof. Gurca Mihaela; 

47. Excursie Izvoare de apă minerală, prof. Perșe Călin; 

48. Bucătari pentru o zi, prof. Arba Susana; 

49. Vizită la Muzeul de Mineralogie, prof. Pop Ramona, Udrescu Adina; 

50. Excursie la Lacul Albastru, prof. Roman Vasile; 

51. Turul muzeelor, prof. Moș Dorel; 

52. Activități sportive, prof. Ekkert Francisc; prof. Moș Dorel; 

53. Orientare sportivă. Alimentația lacto-vegetariană și beneficiile ei, prof. Racolța Vlad, 

Țicală Delia, Leșe Smaranda; 

54. Dulciuri la rece, prof. Smiedt Mihaela; 

55. Vizită la Muzeul de Istorie, prof. Pop Ramona; 

56. Prezentări Evenimente importante din istoria lumii, prof. Roman Vasile; 

57. Săptămâna meseriilor, prof. Breban Ioan; 

58. Noțiuni de conducere preventivă, prof. Pașca Nicolae; 

59. Proiectul antidrog: Fii conștient, nu dependent – drumeție la Mogoșa, prof. Smiedt 

Mihaela; 

60. Drumeție la lacul Bodi, prof. Chencean Mariana; 

61. Atelier de creație, prof. Gurca Mihaela; 

62. Să știm mai multe despre noi. Micul antreprenor, prof. Bota ramona; 

63. Managementul proiectului, prof. Breban Ioan; 

64. Evoluția automobilului, prof. Moș Dorel; 

65. Noțiuni de conducere ecologică prof. Pașca Nicolae; 

66. Iubirea în literatura universală, prof. Maticu Călina; 

67. Cupluri celebre. Prezentare PPT, prof. Maticu Călina; 

68. Seminar pe teme economice, prof. Bota Ramona; 

69. Excursie pe Creasta Cocoșului, prof. Racolța Vlad, Leșe Smaranda, Țicală Delia. 

 

Concursuri/ competiții sportive: 
1. Olimpiada tehnică, etapa națională (locul V - elevul Bran Alexandru), prof. Damian 

Flavia și prof. Leșe Smaranda; 

2. Olimpiada tehnică, etapa județeană (locul I - elevul Bran Alexandru, II – elevul Fabian 

Alexandru), prof. Damian Flavia și prof. Leșe Smaranda; 

3. Olimpiada de matematică, 2 elevi calificați la etapa județeană, înv. Șovre Victoria; faza 

locală – prof. Balogh Eniko; 

4. Olimpiada de Educație tehnologică, elevul Nagy Alex a obținut mențiune, prof. Huluban 

Liviu; 

5. Concursul Shakespereance – echipa formată din elevii Ardelean Alex, Breban Denis, 

Beregi Emanuel a obținut premiul I; prof. Sztrelenczuk Iolanda și Tirean Ancuța; 

6. Concursul de matematică Zrinyi, Baia Mare, un elev a obținut locul 9 pe județ, înv. 

Lauran Angela; prof. Balogh Eniko; 
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7. Concursul de matematică Ungaria Lakitelek, 1 elev a obținut locul I la faza locală și locul 

11 la faza internațională, înv. Lauran Angela; 

8. Concursul de scriere corectă Ungaria Lakitelek, 1 elev a obținut locul I la faza locală și 

locul 6 la faza internațională, înv. Lauran Angela; 

9. Concursul de matematică Cangurul matematic – înv. Lauran Angela; înv. Molnar Klara; 

înv. Șovre Victoria; prof. Balogh Eniko; 

10. Concursul Cangurașul în lumea poveștilor, 1 elev a obținut calificativul Excelent, înv. 

Lauran Angela; 

11. Concursul Mesek szarnyan, 1 elev medalie de aur, 1 elev medalie de argint, înv. Lauran 

Angela; 

12. Concursul Szamak szarnyan, 2 elevi au obținut medalie de aur, înv. Lauran Angela; 

13. Concursul Smart – limba engleză; 

14. Concursul de recitat poezii Kanyadi Sandor Baia Mare, înv. Lauran Angela; la faza 

județeană elevul Hupka Dominik a obținut locul I, Lendeczki Jolt a obținut locul II, iar 

Sokizi Daniel a obținut locul III, înv. Molnar Klara; la faza națională elevul pregătit de 

doamna Molnar Klara a obținut mențiune; 

15. Concursul de ortografie Furkesz, faza județeană, locul I și mențiune obținută la faza 

națională Oradea obținută de eleva Keisz Petra, pregătită de înv. Molnar Klara; 

16. Concursul de recitat poezii Csak tiszta forrasbol Seini, înv. Lauran Angela; la faza 

județeană elevul Lendeczki Jolt a obținut locul I, iar elevul Sarkozi Daniel a obținut locul 

III, înv. Molnar Klara; 

17. Concursul internațional de Creație Plastică și Abilități practice aplicative, înv. Lauran 

Angela; 

18. Concursul Național de Creație Plastică Sărbătoarea Învierii, Iași, locul I, înv. Molnar 

Klara; 

19. Concursul Poveștile Cangurului, înv. Molnar Klara; 

20. Concursul Regional Provocarea Artelor, 8 aprilie 2014 – eleva Dacher Alina a obținut 

premiul II la secțiunea Creație literară, prof. resp. Smiedt Mihaela; 

21. Concursul Comper-Comunicare, etapa a II-a, 14 mai 2014, prof. Smiedt Mihaela; 

22. Concursul Comper – matematică, etapa a II-a, prof. Balogh Eniko; 

23. Concursul de matematică a școlilor maghiare – locul II la faza județeană și participare la 

faza națională din Târgu Mureș, prof. Balogh Eniko; 

24. Concursul Smart Limba română, Matematică, Cultură generală – înv. Titu Rodica; înv. 

Șerban Monica; înv. Avram Delia; înv. Șovre Victoria; 

25. Concurs Performer, locul I, înv. Stavilă Alina; locul I, înv. Majdik Ecaterina; înv. Șerban 

Monica; înv. Avram Delia; 

26. Concursul Național Interdisciplinar de Chimie experimentală și Protecția mediului Jocul 

moleculelor – Faceți totul pentru salvarea Terrei, înv. Șovre Victoria; 

27. Concursul Interdisciplinar Copii, salvați planeta albastră!, Premiile I, II, înv. Șovre 

Victoria; 

28. Concursul Fructe organizat de Consiliul Local Maramureș, prof. Bartha Delia; 

29. Concursul Național de educaţie ecologică şi informatică „ Floare de Colţ” Victoria, Jud 

Braşov, prof. Muntean Rodica; 

30. Concursul Național de ecologie „Pământul e casa noastră” Sighişoara, prof. Muntean 

Rodica; 
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31. Concursul Internațional de ecologie „ Copii, salvaţi Planeta Albastră” Moreni, jud. 

Dâmdoviţa, Prof. Muntean Rodica, Prof. Timiş Maria, înv. Șovre Victoria; 

32. Concursul Național de ecologie şi protecţia mediului „ Copilul şi natura” Motru, jud. 

Gorj, Prof. Muntean Rodica; 

33. Concursul Național de protecţia mediului „ Reciclăm, nu poluăm” Aiud, jud. Alba, Prof. 

Muntean Rodica; 

34. Concursul Internațional de creaţii literare, plastice, interpretare de rol şi educaţie 

ecologică „ Valorile copilăriei „ Paşcani, jud. Iaşi ,Prof. Muntean Rodica; 

35. Concursul Național de chimie aplicată „ Micul magician” Paşcani, jud. Iaşi ,Prof. 

Muntean Rodica; 

36. Organizare şi coordonare a Concursul Național Interdisciplinar de Chimie experimentală 

și Protecția mediului „Jocul moleculelor – Faceți totul pentru salvarea Terrei”ediţia a 

IV-a, cuprins in CAEN, Prof. Muntean Rodica, Prof. Huluban Liviu. 

 

 

 

In Centrul de documentare și informare în  anul școlar 2013-2014 s-au desfăşurat 

următoarele activități 

 

PROIECTELE INTERDISCIPLINARE REALIZATE 

 

Data/perioada Denumire Discipline 

implicate 

Indicatori de 

grup țintă 

Indicatori de 

rezultat 

24 noiembrie 

2013-15 iunie 

2014 

Proiect de 

parteneriat 

educațional 

Toamnă 

harnică/toamna 

darnică 

Limba română 

Desen 

T.I.C. 

 

Elevii clasei  

a IV a A; 

Elevii clasei  

a IX a și a X a 

Chestionare 

Schimburi de 

impresii 

Corespondență 

Popularizare pe 

site-ul școlii și 

în presă 

15 septembrie 

2013-20 iunie 

2014 

Entre nous les 

francophones 

Limba franceză Elevii clasei  

a VII a A și  

a VII a B 

Proiect final 

26 septembrie 

2013 

Ziua limbilor 

europene 

Limba engleză 

Limba franceză 

 

Elevii clasei  

a VII a A și  

a VIII a B; clasa 

a IX a C, clasa  

a XI a A 

Rebus 

Chestionare 

Prezentări 

power point 

1 decembrie 

2013 

Ziua Națională a 

României 

Limba română 

Educație 

plastică 

Muzică 

Clasa a V a B și 

a VIII a B 

Spectacol 

18 octombrie 

2013 

Ziua europeană 

de luptă 

împotriva 

Consiliere și 

orientare 

Eleve din clasele 

a XI a și a XII a 

Chestionare 

Prezentări 

power point 
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traficului de 

ființe umane 

Impresii de grup 

2 decembrie 

2013-30 mai 

2014 

Proiectul 

antidrog – Fii 

conștient, nu 

dependent! 

Consiliere și 

orientare 

24 elevi din 

clasele IX-XII 

Indicatori 

cantitativi: un 

număr cât mai 

mare de 

persoane 

implicate în 

activități de 

voluntariat. 

Indicatori 

calitativi: modul 

în care elevii își 

atrag colegii în 

activități 

educaționale și 

capacitatea 

grupului țintă de 

a-i mobiliza pe 

ceilalți elevi. 

 

 

 

 ACTIVITĂȚILE PEDAGOGICE, CULTURALE – CURRICULARE ȘI 

EXTRACURRICULARE REALIZATE 

 

Data/perioada Denumire Discipline 

implicate 

Indicatori de 

grup țintă 

Indicatori de 

rezultat 

13 ianuarie 

2014  

Mari 

matematicieni 

Matematică Clasa a VII a C Prezentări 

power point 

14 ianuarie 

2014 

Mașini simple, 

mecanisme 

Fizică Clasa a VII a C Prezentări 

power point 

30 octombrie 

2013 

Expoziție de 

desene Halloween 

Educație 

plastică 

Clasa a V a, a 

VI a, a VII a, a 

IX a 

Desene 

29 noiembrie 

2013 

Thanksgiving day Limba engleză Clasa a IX a Colaj 

Fișe de lucru 

26 noiembrie 

2013 

Moluștele Biologie Clasa a VI a A Prezentări 

power point 

15 noiembrie 

2013 

Lumea coralilor Biologie Clasa a VI a B Prezentări 

power point 

4 octombrie 

2013 

Ziua mondială a 

animalelor 

Biologie Clasa a VI a A 

Clasa a VI a B 

Prezentări 

power point 

Chestionare 

1 noiembrie Ziua Mării Negre Biologie Clasa a VIII a A Prezentări 
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2013 power point 

Chestionare 

31 octombrie 

2013 

Halloween 

Istorie și tradiție 

Limba engleză Clasa a VII a B 

Clasa a IX a A 

Prezentări 

power point 

 

28 octombrie 

2013 

Istorie și 

geografie locală 

Istorie Clasa a IV a A Harta orașului 

Desene 

17 octombrie 

2013 

Carpații 

Occidentali 

Geografie Clasa a XII a B Fișe 

documentare 

16 octombrie 

2013 

Messieur 

Mangetout 

Limba engleză Clasa a XI a B Impresii de 

grup 

16 decembrie 

2013 

Recital de colinde Limba română 

Muzică 

Religie 

Elevi din clasele 

V-VIII 

Spectacol de 

colinde 

16 decembrie 

2013 

Expoziție de 

icoane pe sticlă 

Atelierul de 

pictură 

Elevi din clasele 

a VII a și a VIII 

a 

Icoane 

15 ianuarie 

2014 

Ziua culturii 

române – Mihai 

Eminescu 

Limba română Clasa a VIII a B Prezentări 

power point 

24 octombrie 

2013 

Cultura română în 

secolul XX 

Istorie Clasa a XI a A Fișe 

documentare 

28 octombrie 

2013 

Factorii care 

influențează 

alegerea carierei 

Consiliere și 

orientare 

Clasa a VIII a A Fișe 

documentare 

Chestionare 

28 octombrie 

2013 

Educație sexuală Consiliere și 

orientare 

Clasa a VII a B Fișe 

documentare 

Chestionare 

 

Data/perioada Denumire Discipline 

implicate 

Indicatori de 

grup țintă 

Indicatori de 

rezultat 

8 martie Ziua mamei Limba si 

literatura 

romana/biblioteca 

scolii 

Elevii claselor 

a IV-VII  

Spectacol 

1 iunie Ziua copilului Limba si 

literatura 

romana/biblioteca 

scolii 

Desen 

Elevi din 

clasele V-VIII 

Program 

artistic 

20 iunie Ziua 

invatatorului 

Limba si 

literatura 

romana/biblioteca 

scolii 

Elevi din 

clasele VII-

VIII 

Program 

artistic 

Expozitie de 

icoane 

10 iulie Concurs 

international 

Atelierul de 

pictură 

Elevii clasei a 

VIII -a 

Expozitie de 

icoane pe sticla 
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Copii, salvati 

planeta albastra! 

28 martie Orasele 

Romaniei 

Geografie Elevii clasei a 

VIII -a 

Fise 

documentare 

21 martie Minunata lume a 

pasarilor 

Biologie Elevii clasei a 

VI -a 

Prezentari 

power point 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE A INOVAȚIEI PEDAGOGICE REALIZATE 

 

Data/perioada Denumire Discipline 

implicate 

Indicatori de 

grup țintă 

Indicatori de 

rezultat 

13 decembrie 

2013 

Vizionare film 

ICE 

AGE/POLAR 

EXPRESS 

Limba engleză Clasa a III a A și 

B 

Impresii de grup 

11 decembrie 

2013 

Europa Geografie Clasa a XI a A Prezentări 

power point 

18 noiembrie 

2013 

O fereastră spre 

interior – 

proiecție film 

Psihologie Clasa a VII a B Impresii de grup 

29 octombrie 

2013 

One womans 

choice - 

proiecție film 

Limba engleză Clasa a XII a A Impresii de grup 

     

3 martie 2014 Vizionare film 

Moving images 

Limba engleză Clasa IX B Impresii de grup 

17 februarie 

2014 

Dragoste versus 

gelozie proiecție 

film 

Psihologie Clasa a X a B Impresii de grup 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚILE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ELEVILOR 

IN DOMENIUL INFODOCUMENTAR (CERCETARE DOCUMENTARĂ) REALIZATE 

 

Data/perioada Denumire Discipline 

implicate 

Indicatori de 

grup țintă 

Indicatori de 

rezultat 

La început de 

an școlar, luna 

octombrie 

2013, în cadrul 

Prezentarea 

Centrului de 

documentare și 

informare 

 elevii claselor V-

IX 

 

Cunoașterea 

regulamentului 

CDI; 

situarea CDI în 
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orelor de 

dirigenție 

 școală; 

descrierea 

diferitelor spații 

CDI; tipuri de 

resurse CDI. 

27 martie Afișul Centrul de 

documentare si 

informare 

Elevii clasei a IV-

a 

Afișe 

27 martie Cercetarea 

documentara. 

Aplicatii practice 

Centrul de 

documentare si 

informare 

Elevii clasei a 

VII-a 

Fise documentare 

10 februarie 

2014 

Energia mecanica Fizica Elevii clasei a 

VII-a 

Fise documentare 

 

 

ACTIVITĂȚILE PENTRU CREȘTEREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU 

LECTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE, REALIZATE 

 

Data/perioada Denumire Discipline 

implicate 

Indicatori de 

grup țintă 

Indicatori de 

rezultat 

Noiembrie 

2013-iunie 

2014 

Plan de 

recuperare a 

elevilor aflați în 

dificultate de 

învățare 

Limba română 13 elevi din 

învățământul 

primar 

Îmbunătățirea 

competențelor 

de lectură și 

scriere 

29 noiembrie 

2013 

Secvențe din film 

Amintiri din 

copilărie 

Limba română Clasa I Impresii de grup 

Desene 

17 noiembrie 

2013 

Nuvela în opera 

lui Rebreanu 

Limba română Clasa a VI a A Fișe de lectură 

30 octombrie 

2013 

Scurt recital 

Adrian Păunescu 

Limba română Clasa a V a A și  

a VIII a B 

Impresii de grup 

20 martie Ziua francofoniei Limba franceza Elevi selectati 

din clasele V-IX 

Prezentări 

power point 

 

 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSEI UMANE DIN ȘCOALĂ IN 

DOMENIUL POLITICII DOCUMENTARE 

 

Data/perioada Activitatea de 

(in)formare 

organizată 

Furnizor de 

(in)formare 

(formator) 

Indicatori de 

grup țintă 

Nr. de credite 

alocate 

9 octombrie Prezentarea Formator prof. 30 cadre didactice Fără credire 
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2013 Regulamentului de 

organizare și 

funcționare a 

bibliotecii școlare 

și a CDI în cadrul 

ședinței de 

Consiliu 

profesoral 

 

Ionel Mățan 

 

STRATEGIA DE IMPLICARE A TUTUROR CADRELOR DIDATICE IN FORMAREA 

ELEVILOR ÎN DOMENIUL ”EDUCAȚIEI PENTRU INFORMAȚIE” 

  

( 27 persoane din 27 participante la activitățile CDI ) 

 

 DEZVOLTAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ A PROFESORULUI 

DOCUMENTARIST/DOCUMENTARISTULUI  

 

DENUMIREA CURSULUI FURNIZOR NR. DE CREDITE 

OBȚINUTE 

Curs de prim ajutor Crucea Roșie România  Fără credite 

Perfectionare prin GRAD 

DIDACTIC II 

Universitatea din Oradea  

 

 PREZENTAREA ACTIVITĂȚII CDI ȘI A POLITICII DOCUMENTARE A ȘCOLII DE 

CĂTRE PROFESORUL DOCUMENTARIST ÎN CONSILIU PROFESORAL ÎN ( 9 

octombrie 2013, 1 septembrie 2014). 

 

FINANTAREA ACTIVITATILOR CDI (SUMA, SURSE) 

 

Categoria de cheltuieli: abonamente – 205 ron; carte 1200 ron; soft educațional 500 ron; 

consumabile 1000 ron. 

 

PARTENERIATE EDUCAȚIONALE IN CARE ESTE IMPLICAT CDI (INTERNE / 

EXTERNE) 

 

Contract de parteneriat educațional cu Colegiul național Mihai Eminescu din Baia Mare 

 

 COLABORAREA CU ALTE STRUCTURI INFORMATIVE (EX. BIBLIOTECA 

JUDEȚTEANĂ ETC) 

 

Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare; Parteneriat cu Casa Corpului Didactic Baia 

Mare, Colegiul Național Mihai Eminescu din Baia Mare, Biblioteca Oraseneasca Baia Sprie, 

Scoala Generala cu clasele I-VIII nr. 2 Baia Sprie; Poliția orașului Baia Sprie, Serviciul Român 

de Ajutor Maltez. 
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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A POLITICII DOCUMENTARE A UNITATII DE 

INVATAMANT SI A ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CDI 

 

- Punerea la dispoziţie a legislaţiei în vigoare,  

- Ședinţe de prezentare a CDI realizate de profesorul documentarist, 

- Stagiu de formare realizat de către formatorul naţional şi profesorul documentarist,  

- Chestionare, fly-ere, pliante, pagina web,  

- Şedinţele din cadrul consiliului CDI,  

- Seminar cu tema dedicat C.D.I.-ului în cadrul şedinţei de consiliu profesoral,  

- Prezentarea ofertei de activitate a C.D.I. (cadrele didactice debutante pot asista la o 

activitate coordonată de către documentarist şi un alt cadru didactic de disciplină care a 

beneficiat deja de o formare pe inovaţie pedagogică prin C.D.I.) 

- Prin dezvoltarea şi exploatarea serviciilor de comunicare - e-mail, forum;  

- Realizarea punctelor de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia;   

- Promovarea fondului documentar şi a activităţilor desfăsurate în CDI în rândul 

comunităţii educative şi locale. 

 

 

EXISTENȚA, IN OFERTA CDI, A OPȚIONALULUI ”CERCETARE 

DOCUMENTARĂ” / ”EDUCAȚIE PENTRU INFORMAȚIE” 
 

In cadrul comisiilor metodice activităţile au fost următoarele : 

Comisia  Metodică a invatamantului primar 

Prezentul raport a fost intocmit conform fiselor personale de activitate intocmite de 

urmatoarele cadre didactice: 

     Majdik Ecaterina, Stavila Alina, Titu Rodica, Avram Delia, Bako Gabriela, , Serban 

Monica.Lauran Angela, Sovre Victoria, Stavila Alina, Venczel Piroska, si Chifor Viorica. La 

ciclul primar functioneaza un numar de 8 clase cu limba de predare romana si 3 clase cu limba de 

predare maghiara (din care una in regim simultan).                                                                            

In sem. I, din 11 cadre didactice,3 cadre didactice au participat la cursuri de perfectionare: 

Majdik Ecaterina,Stavila Alina si Lauran Angela.(Predarea integrata la clasa pregatitoare). 

            In semestrul I a avut loc Cercul pedagogic al invatatorilor din zona Baia Sprie la 

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto cu tema “EVALUAREA LA CLASELE a Iia si a IVa). In 

acest scop ,doamnele invatatoare au intocmit modele de teste TIMES si PIRRS pentru 

respectivele clase. 

      Toate invatatoarele au organizat activitati specifice conducatorilor de clase: 

predarea lectiilor la clase, sedinte cu parintii, lectorate cu parintii, consilierea elevilor cu 

probleme, intalniri periodice cu parintii,notarea ritmica a elevilor. 

      Fiecare cadru didactic si-a intocmit planificarile calendaristice si semestriale 

conform programei scolare.Proiectarea unitatilor de invatare s-a efectuat tematic in conformitate 

cu programa in vigoare. 

      Cadrele didactice intocmesc schite de lectii zilnic, elaboreaza teste de evaluare de 

cate ori este cazul, tinand cont de materia parcursa si de potentialul clasei, uneori aceste teste au 

grad diferentiat de dificultate. 
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      Toate cadrele didactice din invatamantul primar folosesc metode active-

participative in cadrul orelor de lb.romana, matematica ,adaptandu-le particularitatilor de varsta 

ale elevilor. 

      In cadrul Comisiei Metodice ,doamnele invatatoare au participat la toate activitatile 

comisiei,sustinand referate, lectii demonstrative,dezbateri ,efectuand interasistente la diferite 

clase. 

     S-au efectuat numeroase activitati la C.D.I,ore de lectura, expozitii, diverse alte 

activitati in colaborare cu d-na profesor documentarist. 

     La nivelul claselor primare s-au efectuat numeroase serbari cu diferite ocazii:  

-toamna, : Toamna mandra darnica-CP-A, CP-B   activitate comuna la Casa de cultura 

Baia Sprie 

         “ Toamna harnica si darnica “   IV A sezatoare literar muzicala in cadrul 

proiectului de parteneriat educational intre CTTA SIColegiul National M.Eminescu 

      Serbari de Craciun- In asteptarea lui Mos Craciun- Casa de Cultura 

 Clasele: CP-A, CP-B, CLS I, II A, II B, II C, III A, III B IV A SI IV C 

In luna noiembrie, elevii claselor primare au vizionat spectacolul de teatru de papusi 

Hansel si Gretel. 

Elevii de la sectia maghiara au vizionat spectacolele de teatru in limba maghiara : 

“Boldog herceg si A Neveto kiraly” 

Doamnele invatatoare s-au preocupat si de pregatirea elevilor pentru concursurile 

scolare. 

La Concursurile Smart s-au obtinut  premiile: 

    -Lb. Romana – Locul I   -3 elevi clasa I si 1 clasa a II A  

                          --Locul II   -4 elevi clasa I, 3 elevi clasa a II A ,1 elev clasa a II a B 

                          --Locul III  -2 elevi clasa I, 4 elevi clasa a II a A 

La proba de baraj 1 elevv din clasa I aluat locul I, iar un elev din clasa a IIa A  a luat 

locul II. 

      Matematica-  Locul I-   2 elevi clasa I, 1 elev clasa a II a A 

                         - Locul II – 1 elev clasa I, 5 elevi clasa a IIa  A 

                          -Locul III _ 2 elevi clasa I, 1 elev clasa a II a A 

    Cultura generala –locul III 1 elev clasa a II a B 

    Limba E ngleza – locurile II si III eleviim clasei a IV a A 

    Elevii claselor maghiare au participat la concursuri de recitari, de povesti “MESEK 

SZARNYAN”, de limba “KISNYELVESZ”, “ CSAK TISZTA FORRASBOL”, de matematica-

“SZAMOK SZARNYAN, KISMATEK. 

   Doamnele invatatoare au continuat proiectele de parteneriat cu gradinitele din 

circumscriptia cu strazile arondate scolii noastre, desfasurand diferite activitati comune. 

 

Limba si Comunicare  

 

Nr. 

Crt. 

Activitate Data/participanti/organizatori 

1. Ziua Limbilor Moderne 26 Septembrie 2013 

Profesori Lb. Engleza/prof. Lb. Franceza 

Prof.  Chencean M., Sindrestean A., Tirean A., 

Bojan V.  
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2. Halloween Ball 31 Octombrie 2013 

Prof. Lb. Engleza, prof. diriginti gimnaziu 

Tirean A, Bojan V., Sztrelenczuk I. 

3. Concurs Smart 2 Decembrie 2013 

 Lb. Engleza 

16 Noiembrie 2013 

Lb si Lit. Romana 

Nivel gimnazial 

Prof. Organizator gimnaziu Moje Ina. 

Prof. Smiedt M. 

Lb. Engleza Prof. Tirean A., Bojan V. 

4. 1 Decembrie 1 Decembrie 2013 

Program Zi Nationala 

Prof. Moje I. , Mare T.  

 

5.  Serbare de Craciun 19 Decembrie 

Vremea Colindelor 

Prof. Moje I., Kato Andrei, Sindrestean A., 

Mare T. 

6.  Comper 20 Noiembrie 

Catedra Lb si Lit. Romana 

7. Olimpiada Lb. Romana Ianuarie 2014 

Tatar Andreea cls a VIIa B calif. faza jud.  Prof. 

Smiedt M. 

8. Omagieri M.Eminescu 

I.L.Caragiale 

Prof. Mare Tosca 

9. Program Consultatii cls. a VIII a 

A EN 

Moje Ina  

Joi 7:00 – 8:00 

10.  Cursuri Perfectionare Integrare TIC in predarea LB. Engleze –  prof. 

Bojan V., Bilt C. ISJMM 

Speaking Course – Tirean A. ISJMM 

 

CLIL through CLIL with Social Media –

Asociatia “ Lectura si Scrierea pentru 

Dezvoltarea Gandirii Critice” Prof. Smiedt M. 

 

11. Simpozion International “Tinerii 

si provocarile lumii 

contemporane”  

Sectiunea Schiimburi interculturale lucrarea “ 

Noaptea Lupului” eleva Dacher Alina Prof. 

Smiedt M.  

30 Ian 2014 

12. Concurs Creatie Literara “IL 

Caragiale” 

  

Org. Colegiul Nat. “Elena Cuza” Bucuresti 

eleva Dacher Alina lucrarea “La Familia 

Fitalescu” 1 Dec. 2013 Prof. Smiedt M. 
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13. Vizioanre Teatru  Piesa “Accidentul” 24 Ian. 2014 

Prof. Smiedt M. 

14.  Proiect Antidrog  

”Fii constient, nu dependent” 

CEPECA 

 Resp. de proiect Prof. Smiedt M. 

15.  Proiectul Judetean „‟ Ascensiune 

in Piramida‟‟ 

Poriect motivatie scolara – CJRAE – resp. Prof. 

Smiedt M., Sindrestean A. 

16. Obiceiuri Locale “Szureti 

felvonulas” 

Prof. Bokos Eniko 21 Oct 2013 

17.  Concurs de Recitare balade si 

basme populare “Krisa Janos” 

Arduzel 

 

Faza Judeteana  

cls a Va B Keiss Peter, Vardai Carla premiul III, 

Nagy Lenard 

cls. a VIa C  Hitter Agota premiul I 

Majdic Henriett Premiul II 

2 Nov. 2013 

Prof. Bokos Eniko 

18.  Concurs de Recitare balade si 

basme populare “Krisa Janos” 

faza nationala Sfantu Gheorghe 

cls. a VIa C  Hitter Agota  

prof. Bokos Eniko 

14-17 Nov. 2013 

19. Concurs Interjudetean de 

recitare poezii  „Csak Tiszta 

forrasbol „ 

cls a Va B : Vardai Carla  

cls. a VIa C  Hitter Agota Premiul I 

Majdic Henriett Mentiune 

 

 

20. Concurs de ortografie „Simonyi 

Zsigmond‟ 

Elevi calif la faza jud.  

VB Habina Claudia, Nagy Lenard 

VIC Hitter Agota, Majdic Henriett, Nagy Naomi 

VIIC Labina Monika 

Prof. Organizator faza locala prof. Bokos Eniko 

12 Dec. 2013 

21. Olimpiada de Limba si 

Literatura Maghiara “Mikes 

Kelemen” 

Faza locala  

Elevi calif la faza jud.  

VB Nagy Lenard, Vardai Carla 

VIC Hitter Agota, Maidic Henriett 

VIIC Labina Monika 

Dintre activităţile profesorilor (sem II) amintim: 

- Olimpiada de limbă și literatură maghiară; Olimpiada de limba și literatura română - 

faza județeană. (prof. coordonatori: Bokos Eniko, Smiedt Mihaela, Maticu Călina) 

- ”Shakespeareance”- Experience Shakespeare, ed. a III-a, martie-aprilie 2014.(prof. 

Sztrelenczuk Iolanda, Tirean Ancuța). Locul I. 

- concursul Quest (echivalent cu olimpiada la lb. engleză pentru liceele tehnologice) 

prof. Tirean Ancuța 

- proiectul județean Ascensiune în piramidă, vizând motivația școlară în parteneriat cu 

CJRAE Maramureș. prof. Smiedt Mihaela, Șindreștean Adina 
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- organizarea concursului Comper - Comunicare, etapa a II-a, mai 2014.prof. M. 

Smiedt. 

- participare la Simpozionul Regional Multiculturalism în opera scriitorului Ioan 

Slavici.ed. a II-a, iunie 2014, prof. Moje Ina. 

- participare la Proiectul Regional Provocarea Artelor, Simpozion și concurs 

interjudețean, ed. I, 8 aprilie 2014. Premiul al II-lea obținut de eleva Dacher Alina la 

secțiunea Creație literară, prof. M. Smiedt. 

- 20 martie, Ziua Francofoniei, prof. Șindreștean Adina 

- participare la festivalul internațional Chant, sons sur scene ca spectatori, prof. 

Șindreștean Adina. 

- concursul de ortografie Simonyi Zsigmond -faza județeană, martie 2014, mențiune, 

prof. coord. Bokos Eniko. 

- acțiuni dedicate zilei Educației, 5 iunie, prof. Șindreștean Adina. 

 

Profesorii din această arie curriculară au acordat o atenție deosebită activităților de formare 

profesională participând la cursuri de formare, simpozioane și comunicări științifice, întâlniri cu 

colegii, etc. 

 - participare la Simpozionul Național Școala viitorului, ed. a VII-a, mai 2014, cu tema 

Învățarea eficientă- o provocare mereu actuală. prof. M. Smiedt. 

 - participare la Forumul Educațional Magister, cu tema Cultura digitală în școala 

secolului XXI, 19 mai. prof. Mare Tosca, Moje Ina, Maticu Călina, Smiedt Mihaela. 

 - participare în calitate de evaluator la simulările examenelor naționale. prof. Mare Tosca, 

Moje Ina, Smiedt Mihaela. 

 - participare la programul Lifelong Learning Programme/ Ldv IVT in Vocational 

Qualification of our Students on Power shift Gearbox Tehnologies in Europe prof. Smiedt 

Mihaela. 

 - se susțin inspecții speciale la clasă în vederea obținerii gr. didactic II, prof. Moje Ina și 

Bakos Eniko. 

 - curs de perfecționare Pedagogie dramatică, martie- aprilie, prof. Bokos Eniko. 

 

 Procentul de promovabilitate la examenului de Bacalaureat 2014  

 Sesiunea din iulie 

 

După cum s-a putut constata la nivelul întregului judeţ, au fost lăsaţi să intre în examen doar 

elevii cu şanse reale de promovare. Astfel din două clase de liceu, totalul elevilor înscrişi a 

fost de 10 elevi. Totalul elevilor înscriși a fost de 22 elevi. Au promovat la limba şi literatura 

română scris 18 elevi din totalul de 22, nu s-a înregistrat niciun elev neprezentat. Se observă 

că 41% obțin note între 5 și 6, 18% între 6 și 7, 18% între 7 și 8 și un singur elev notă între 8 

și 9. Procent promovabilitate 81,81%, procent nepromovați 18%. Deși există un procent 

bun, în spatele acestor cifre se ascunde dezinteresul elevilor pentru acest examen. Din 

promoția actuală s-a înscris la bac un număr mult mai mic de elevi decât au absolvit. 

(de ex. clasa a XII-a B, total elevi promovați în vară 3, unul singur s-a prezentat la Bac) 
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 Sesiunea din toamnă 

 

 

Total elevi înscriși 19 elevi din care regăsim 10 elevi care au participat și în prima sesiune, 

dar doar 2 elevi susțin examen și la limba română. Situația se prezintă astfel: 

2 elevi neprezentați (10%), 3 elevi nepromovați (16%), promovabilitate 73,68%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Testarea națională 

 

Din totalul celor două clase au intrat în examene un număr de 21 de elevi, înregistrându-se un 

număr mare de corigenți care nu au putut susține acest examen. Se observă că majoritatea 

elevilor obțin note între 5 și 6, apoximativ 48%, 5 elevi au note sub 5, 23,80%.  

Promovabilitate 76,20%.
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Catedra de matematica si stiintele naturii 

 

         In perioada 15- 30 septembrie 2013, 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 

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, COMPER, Concurs de matematica a scolilor 

maghiare – Nagy Lenard clasificat la faza nationala  

 Olimpiada de matematica Faza pe scoala si oras  

 Pregatirea examenelor finale – ( matematica , biologie )  

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

prezentare de referate  

 Lectii interdisciplinare / interasistente – Lectie deschisa la Fizica prof. Perse Calin 
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 Concursul de matematica Adolf Haimovici a liceelor tehnologice, 6 elevi participanti 

la faza pe judet 

 In perioada 3-7 martie 2014 – Simulare examen de bacalaureat clasele XI-XII 

 Participare la Bacalaureat ,sesiunea Iunie in jud. Suceava, drept monitor din partea 

Corpului de Experţi al Corpului de Control al MEN, prof. Muntean Rodica 

 

Catedra Tehnică 

 

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 2013 – 2014; 

 Realizarea documentelor de proiectare didactică pe baza analizei curriculumului 

şcolar şi ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor. 

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

  Intocmirea proiectării activităţilor de consiliere si orientare vocatională 

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 pentru orele de diriginţie. 

 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 XI-a învăţământ 

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

soft educaţional, bibliografie); 

 Întocmirea contractelor cadru de colaborare cu agenţii economici în vederea 

desfăşurării stagiilor de pregătire practică. 

 Elaborarea temelor de proiect pentru absolventii claselor cu profil transporturi, 

precum şi începerea activităţii de îndrumare în realizarea proiectelor pentru elevii 

acestor clase 

 

 

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; 
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În urma participării la faza judeţeană a olimpiade lor şcolare, elevii noştri au 

obţinut următoarele rezultate: 

Nagy Alex clasa VI C menţiune la Olimpiada de Educaţie Tehnologică 

La faza judeţeană a Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice elevii noştri au ocupat 

primele trei locuri astfel: 

1- Bran Alexandru cls. XI B 

2- Fabian Alexandru cls.XI B 

3- Grigoruţ Florin  cls.XI B 

În urma acestor rezultate elevul Bran Alexandru s-a calificat la faza 

naţională care s- a desfăşurat la Piteşti în 7-11.04.2014. (locul V) 

 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 

 Asigurarea programului de suplinire pentru prof. inginer Lauran Cristiana flat în 

concediu medical. 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 Elaborarea tematicii pentru susţinerea testelor iniţiale; 

 Elaborarea testelor iniţiale, de progres şi de evaluare finală; 

 Stabilirea planului de evaluare a elevilor; 

 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; 
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 Participarea membrilor catedrei la activitatea de simulare a examenelor de 

evaluare naţionalăla clasa a VIII-a şi la simularea examanului de bacalaureat la 

clasele XII şi XI. 

 

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; 

 Activităţi realizate în colaborare cu psihologul şcolii pentru evaluarea 

competenţeleor psihologice ale elevilor şi stilurilor de învăţare a acestora; 

 Monitorizarea săptămânală şi lunară a absenţelor elevilor; 

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; 

 Participarea la consfătuirile cadrelor didactice în cadrul cercurilor pedagogice; 

 Efectuarea de interasistenţe între membrii catedrei . 

 Participarea la şedinţele Consiliului profesoral / Consiliului de Administraţie. 

 Activităţi specifice desfăşurate în cadrul comisiilor din unitatea şcolară 

 

 

CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA 

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 Pregătirea  elevilor pentru Olimpiada Tehnică şi participarea la etapa județeană, 

unde şcoala noastră a obținut  

 Elaborarea de subiecte pentru etapa județeană a Olimpiadei Tehnice şi 

participarea ca membru în Comisia de Evaluare. 

 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,   

 Continuarea parteneriatului de colaborare între şcoala noastră şi Universitatea 

Tehnică Cluj Napoca, filiala Nord Baia Mare.  
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 Participare la simpozionul Tinerii şi provocările lumii contemporane – Petroşani 

2014, unde eleva Cusco Alexandra cls.X A a obţinut locul III cu lucrarea 

Repedea-Tradiţii şi obiceiuri. 

 

 

 

Catedra Ed. Fizica 

-Organizare campionat fotbal clase 9-12 -prof Ticala Delia  

-Organizare campionat fotbal clase 5-8 -prof Racolta Vlad 

-Participare campionat fotbal clase ciclul gimnazial etapa locala -prof Racolta Vlad 

-Cross Cs Spria Baia Sprie ; 15 elevi clasele 1-12 prof :Ticala Delia , Racolta 

Vlad,Czompa Raul 

-Orientare sportiva ,eleva Bonto Diana , prof Ticala Delia  

-Trasare teren + montare porti curtea scolii nr 1 -prof Ticala Delia  

 

Catedra de socio-umane 

 

 Activităţile didactice şi pedagogice la nivel de catedra s-a realizat respectând programa 

şcolară dar adaptând-o la particularităţile claselor, a cerinţelor U.E. şi normele de elaborare a 

documentelor de proiectare. 

 Implicarea în activitatea de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul şcolii prin program 

remedial la majoritatea claselor ca urmare a rezultatelor testării iniţiale. 

 În desfăşurarea activităţii şi a proiectării activităţii didactice utilizarea TIC este 

indispensabilă şi conformă cerinţelor UE. 

 Proiectarea unor activităţi extra-curriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor şi societăţii, precum şi cu planul managerial al unităţii, concretizate prin 

ore speciale cu ocazia zilelor de 1 Decembrie prof. Ramona Cristina Pop,prof. Roman Vasile ,24 

Ianuarie cu clasa a XI , Pop Ramona şi a principalelor zile creştine: Naşteri Domnului , prof. 

religie 

 

Realizarea activităţilor didactice 

  

 Utilizarea strategiilor de tip activ-participativ prin teme cu aplicaţii în orizontul local, 

respectiv al localităţilor natale, la geografie. 

 Utilizarea eficientă în procesul instructiv educativ a manualelor, a auxiliarelor ( Hărţi, 

Eşantioane de minerale şi roci, Biblia, Istoria Europei-sinteze), fişe de lucru. 

 Ore de geografie şi istorie, religie, cultura civica si psihologie în CDI, prin utilizarea 

Atlaselor, utilizarea internetului dar şi a unor cărţi de specialitate şi vizionarea unor filme 

documentare. 

 Diseminarea, evaluarea sistematică şi valorizarea activităţilor realizate, prin utilizarea 

feed-back-ului furnizat de fiecare evaluare( orală sau scrisă). 

 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării 

competenţei indispensabile oricărui elev: a învăţa să înveţi-  necesară pe tot parcursul vieţii dar 

mai ales pentru integrarea în societatea aflată într-o continuă transformare. 
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 Evaluare a  rezultatelor învăţării 

 

 Asigurarea transparenţei criteriilor , a procedurilor de evaluare prin prezentarea la 

începutul anului şcolar a obiectivelor, metodologiei de evaluare, a baremelor de notare, 

prezenţele necesare pentru încheierea situaţiei şcolare. 

 Aplicarea testelor predictive şi a matricelor specifice, comunicarea rezultatelor, analiza 

acestora şi utilizarea feed-back-ului pentru optimizarea procesului de învăţare. 

 Utilizarea de metode şi instrumente moderne de evaluare portofoliu: 

 referat,  

 rebusuri cu specific geografic, 

  schiţe ale cursului unui râu) , 

 utilizarea instrumentelor şi standardelor naţionale în vigoare- teste, lecţii . 

 Utilizarea  autoevaluării şi interevaluării pentru optimizarea procesului de învăţământ( 

corectarea de un coleg sau chiar doi a unui test are dublu efect: o persoană neutră evaluează 

cunoştinţele tale şi trebuie să cunoască răspunsul corect-ÎNVĂŢARE, apoi îi 

explică/argumentează colegului nota primită-APROFUNDARE) 

 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali- 75% din beneficiarii de educaţie se 

declară mulţumiţi de activitatea profesorului. 

 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional- monitorizare şi intervenţie pentru 

realizarea corespunzătoare a acestuia.  

 

  Managementul clasei de elevi 

 

 Stabilirea regulilor de conduită, atitudini, ambient pentru desfăşurarea activităţilor în 

conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

 Monitorizarea comportamentului elevilor atât în timpul orelor de curs cât şi pe perioada 

pauzelor , gestionarea manifestărilor violente şi a situaţiilor conflictuale. 

 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor- optimizarea climatului 

educaţional al clasei. 

 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică (elevii disciplinaţi şi cei 

fără absenţe pot beneficia de :apreciere în faţa clasei , un punct în plus la evaluarea orală, teme în 

clasă,sunt punctate şi care pot să ducă la obţinerea unei note foarte bune). 

 

 Managementul carierei şi a dezvoltării profesionale 

 Aprofundarea si dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în 

afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi beneficiarii din cadrul 

comunităţii: familiile elevilor- comunicare, dialog constructiv. 

 Manifestarea atitudinii morale şi civice( limbaj, ţinută, respect, comportament), 

promovarea deontologiei profesionale, a respectului faţă de ceilalţi. 

 Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal 

 

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea la activităţi 

extracurriculare:vizite la muzee si Planetariu , la concursuri şi competiţii. 
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 Activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentului nesănătos în mediul 

şcolar, la care îşi aduc contribuţia toţi membrii catedrei. 

 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii, desfăşurate în 

cadrul unităţii de învăţământ. 

 Realizarea integrală  şi la timp a tuturor atribuţiilor obligatorii şi suplimentare. 

 Atitudine responsabilă faţă de calitatea educaţiei la nivelul organizaţiei. 

 

 

ACTIVITATEA  DE SECURITATE SI SANATATE IN  MUNCA  PRECUM 

ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

 

 

In  anul scolar 2013-2014 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 reactualizat dosarele SSM si PSI care cuprind documentatia( decizii, plan 

tematic, plan de prevenire si protectie, plan de evacuare, legislatie evaluare riscuri, 

acte de autoritate , instructiuni specifice, documentatie protectie civila)  pentru 

securitate si sanatate in munca precum si prevenirea si stingerea incendiilor si 

comportamentul in cazul situatiilor de urgenta. 

 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 asigurat efectuarea verificarii prizelor de pamant de catre firma autorizata si 

emiterea “Buletinelor de verificare” ale acestaora conform normativelor in vigoare. 

 Am participat activ la desfasurarea exercitiilor de alarmare-evacuare in caz de  

cutremur si incendiu care au avut loc in unitatea noastra. 

 Au  fost  verificate stingatoarele din dotare de  catre  unitatea  abilitata  in  acest  sens  

 Am elaborat pe calculator toate documentele solicitate de catre conducerea scolii si 

forurile superioare. 
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  Datorita  acestor  masuri  luate  a  scazut  riscul  expunerii  la  accidente  si  a  

contribuit la cresterea  sigurantei  si  sanatatii  intregului  personal  fapt  constatat  si  

prin  lipsa  de  acidente  grave  in  aceasta  perioada. 

 

 

 

   MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

 

În primul semestru al anului şcolar 2012-2013, compartimentul descentralizare şi 

management instituţional a  urmărit atingerea obiectivelor de referinţă propuse în Planul 

managerial pentru anul şcolar 2012-2013şi a priorităţilor din programul de guvernare şi 

anume:  

- Recredibilizarea sistemului de învăţământ; 

- Reconsiderarea rolului, prestigiului şi statutului cadrului didactic; 

- Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind drepturile salariale ale profesorilor; 

- Creşterea performanţei şcolare; 

- Depolitizarea sistemului de învăţământ preuniversitar; 

- Asigurarea siguranţei în şcoli; 

- Asigurarea unui management al unităţii de învăţământ şi al clasei în scopul realizării unui 

climat educaţional normal;  

- Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tututor copiilor la educaţie;  

- Corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii; 

- Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare; 

- Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu piaţa muncii; dezideratul ISJ MM  pentru perioada 

următoare este: ”O profesie pentru fiecare tânăr”; 

- Definirea portofoliului educaţional drept criteriu fundamental de promovare în carieră; 

-Stimularea initiaţivelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului. 

 

Activitatea directorilor  pentru implementarea descentralizării instituţionale a fost 

reprezentată prin: 

Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de 

calitate prin învăţare permanentă 

Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  echităţii în educaţie 

Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii economice si sociale 

Creşterea autonomiei instituţiei  de învăţământ prin eficientizarea procesului de descentralizare a 

unităţilor şcolare 

Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de 

violenţă şcolară 

Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale  

    Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a infrastructurii 

unităţilor de învăţământ 

 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural 
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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 . 

 

 

 

 

SITUAŢIA ABSENŢELOR 
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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: 

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; 

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; 
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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. 

 

 

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. 
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