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ANALIZA ACTIVITATII DESFĂŞURATE ÎN  

 ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 
 
 

Raportul  pe  anul  şcolar 2016-2017  îşi propune să analizeze îndeplinirea urmatoarelor 
aspecte: 

 
1. Curriculum şi resurse umane.  
2. Pregătirea  elevilor la examenele de bacalaureat, atestat profesional, diplomă şi 

rezultatele obţinute.  
3. Rezultatele elevilor la concursuri şi activitǎţi extracurriculare. 
4. Informarea cadrelor didactice, elevilor si parinţilor cu dispoziţiile si conţinutul  

diferitelor  reglementări. 
5. Perfecţionarea cadrelor didactice. 
6. Proiectarea anului şcolar 2017-2018. Concursul de admitere 2017. 
7. Activitatea catedrelor si comisiei metodice a dirigintilor 
8. Activitatea consiliului de administratie . 
9. Încheierea situatiei scolare . 
10.  Organizarea si desfasurarea instruirii practice. 
11.  Respectarea cerintelor regulamentului scolar de catre elevi.  
12. Asigurarea comunicarii eficiente cu parintii, conlucrarea cu comitetele de parinti, 

marirea atractivitatii scolii.  
13.  Cooperarea cu comitetele de elevi pe scoala. 
14.  Asigurarea conditiilor materiale pentru desfasurarea activitatii din scoala. 
15.  Activitatea administrativ-gospodareasca. Autorizatii  
16.  Activitati cultural artistice si sportive. 
17.  Raportul activităţilor educative. 
18. Calitatea în învăţământ. 
19. Activitatea laborant şcolar. 
20. Activitatea compartimentului secretariat. 
21. Activitatea compartimentului contabilitate. 
22. Proiecte şi programe europene. 
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 1. In  anul şcolar 2016-2017 
noile programe scolare. S-au asigurat manuale gratuite pentru 
toate persoanele implicate cunosc în detaliu transform
elevii nostri au aplicat în practica ceea ce a fost ordonat de MEN
 Pe parcursul anului şcolar 2016
sa apara cât mai putine schimbari în programul elevilor, orarul a fost 
asemenea programul instruirii practice a fost foarte bine 
Administraţie. 
 În contextul transformărilor se poate spune c
încadrarea unor profesori suplinitori c
pregatirii profesorilor este un factor esen
calificaţi . 
 În acest an cea mai mare parte din pregătirea 
economici, ceea ce a determinat o bună pregătire a elevilor noştri.
 

2. Pe tot parcursul anului şcolar, toate cadrele didactice care predau materii de bacalaureat, 
conducerea scolii si secretariatul scolii au 
are baza la ore de curs, dar este facut
biblioteca s-a organizat o colectie de acte 
competenţe profesionale si toate informa
candidati. Cu diferite prilejuri, sedin
bacalaureatul este un examen dificil, dar pentru elevii absolven
deosebite pentru candidati. Pe aceste c
final se schimba capătând consistent
 S-au multiplicat subiectele de bacalaureat, astfel incat fiecare profesor să aibă setul spre rezolvare. 
S-a organizat Simulare la examenul de bacalaureat in aceleeasi conditii ca si pentru examenul din vara, iar 
in urma Simularii rezultatele au fost anuntate la clasa si la sedinta cu parintii, care a avut loc la nivel de 
scoala, astfel incat parintii sa cunoasca situatia si pentru a lua masurile necesare de imbunatatire a 
situatiei. S-a organizat simularea examenelor de bacalaureat, conf

Situaţia la examenul de bacalaureat
2017 , pe total liceu- promotia curenta

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat
    

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati

TOTAL 123 
112 

(91,06%) 11 (8,94%)

Reusiti

SILVANIEI, Str. M. Kogălniceanu, nr. 11, Cod:  455300 
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2017 au fost respectate toate etapele si normele privind noul curriculum 
au asigurat manuale gratuite pentru toţi elevii din şcoală

n detaliu transformarile care se petrec în învatam
ceea ce a fost ordonat de MEN.  
2016-2017 activitatea instructiv-educativă a fost organizată astfel 
n programul elevilor, orarul a fost întocmit în co

asemenea programul instruirii practice a fost foarte bine conceput şi aprobat în Consiliul de 

n contextul transformărilor se poate spune ca directiunea scolii a fost preocupat
suplinitori cât mai bine pregătiţi pentru anul în curs, stiut fiind faptul c

tirii profesorilor este un factor esential pentru succesul elevilor. Toţi profesorii suplinitori au fost 

În acest an cea mai mare parte din pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat la agenţii 
economici, ceea ce a determinat o bună pregătire a elevilor noştri. 

Pe tot parcursul anului şcolar, toate cadrele didactice care predau materii de bacalaureat, 
colii au fost preocupate de pregatirea examenelor. Aceast
cuta si la orele de consultatii care se desfasoara

ie de acte si subiecte pentru examenul de bacalaureat, atestat profesional, 
i toate informatiile au fost afisate pentru a putea fi consultate de c

edinte cu parintii, sedinte cu comitetul de elevi, a fost promovat
atul este un examen dificil, dar pentru elevii absolventi de liceu, un examen cu implica

i. Pe aceste cai s-a căutat sa fie constientizaţi părinţii si elevii c
ta şi seriozitatea care este normala. 

au multiplicat subiectele de bacalaureat, astfel incat fiecare profesor să aibă setul spre rezolvare. 
a organizat Simulare la examenul de bacalaureat in aceleeasi conditii ca si pentru examenul din vara, iar 

atele au fost anuntate la clasa si la sedinta cu parintii, care a avut loc la nivel de 
scoala, astfel incat parintii sa cunoasca situatia si pentru a lua masurile necesare de imbunatatire a 

a organizat simularea examenelor de bacalaureat, conform metodologiei.
Situaţia la examenul de bacalaureat după sesiunea iunie-iulie  2017 şi după sesiunea de toamnă 

promotia curenta: 
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017  

neprezentati 

Nr. elevi 
eliminat

i 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti < 5 

5 - 
5.99 6 - 

6.99 

11 (8,94%) 0 (0%) 
48 

(42,86%) 
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Respinsi

43%

Reusiti

57%

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017
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i normele privind noul curriculum si 
toţi elevii din şcoală . Se poate aprecia ca 

mânt si ca profesorii si 

educativă a fost organizată astfel încât 
n condiţii foarte bune, de 

şi aprobat în Consiliul de 

colii a fost preocupata permanent de 
tiut fiind faptul ca nivelul 

ial pentru succesul elevilor. Toţi profesorii suplinitori au fost 

a desfăşurat la agenţii 

Pe tot parcursul anului şcolar, toate cadrele didactice care predau materii de bacalaureat, 
tirea examenelor. Aceasta pregatire îsi 

a in scoala noastra. La 
eat, atestat profesional, 

ate pentru a putea fi consultate de catre viitorii 
e cu comitetul de elevi, a fost promovata ideea ca 

i de liceu, un examen cu implicatii 
i elevii ca examenele de 

au multiplicat subiectele de bacalaureat, astfel incat fiecare profesor să aibă setul spre rezolvare. 
a organizat Simulare la examenul de bacalaureat in aceleeasi conditii ca si pentru examenul din vara, iar 

atele au fost anuntate la clasa si la sedinta cu parintii, care a avut loc la nivel de 
scoala, astfel incat parintii sa cunoasca situatia si pentru a lua masurile necesare de imbunatatire a 

orm metodologiei. 
şi după sesiunea de toamnă 
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Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat
Sesiunea august septembrie 2017

    

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Zi 32 24 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Zi 126 113 

ogălniceanu, nr. 11, Cod:  455300 
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Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 
Sesiunea august septembrie 2017, note seria curenta 

       

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99

0 17 12 5 7 6 1

 
 
 
 
 

Respinsi

Reusiti

42
71

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2017

       

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii:

6 - 6.99 7 - 7.99 8 

13 0 42 71 25 27 

Page 

   

Din care cu medii: 

7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

1 0 0 0 

 

  

Din care cu medii: 

8 - 8.99 9 - 9.99 10 

17 2 0 
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Rezultatele candidatilor la examenul de bacalaureat 
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017 pe discipline 
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Din care cu note 
Numar de 
candidati 
respinsi 

Numar 
candidati 

neprezentati 

Numar 
candidati 
eliminati 5 - 5.99  

Incepator 
Calif. 

6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
 - 

10 

Obligatorie A) Limba română Competențe 123 
118 

(100%) 0 (0%) 
24 

(20,34%) 
56 

(47,46%) 
38 

(32,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (4,07%) 0 (0%) 

Obligatorie C) Limba engleză Competențe 69 
67 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
67 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2,9%) 0 (0%) 

Obligatorie C) Limba franceză Competențe 54 
49 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
49 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (9,26%) 0 (0%) 

Obligatorie D) 
Competențe 
digitale Competențe 123 

117 
(100%) 

41 
(35,04%) 

36 
(30,77%) 

17 
(14,53%) 9 (7,69%) 

14 
(11,97%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (4,88%) 0 (0%) 

Obligatorie E)a) Limba română Scris 123 
95 

(84,07%) 19 (20%) 
21 

(22,11%) 
24 

(25,26%) 
26 

(27,37%) 5 (5,26%) 0 (0%) 
18 

(15,93%) 
10 

(8,13%) 0 (0%) 

Obligatorie E)c) Matematică Scris 123 
80 

(70,8%) 20 (25%) 
18 

(22,5%) 
25 

(31,25%) 
10 

(12,5%) 6 (7,5%) 
1 

(1,25%) 
33 

(29,2%) 
10 

(8,13%) 0 (0%) 

Alegere E)d) Biologie Scris 45 
13 

(35,14%) 
5 

(38,46%) 
4 

(30,77%) 0 (0%) 
4 

(30,77%) 0 (0%) 0 (0%) 
24 

(64,86%) 
8 

(17,78%) 0 (0%) 

Alegere E)d) Chimie Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Alegere E)d) Fizică Scris 12 
4 

(36,36%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 
7 

(63,64%) 1 (8,33%) 0 (0%) 

Alegere E)d) Geografie Scris 53 
53 

(100%) 
7 

(13,21%) 
8 

(15,09%) 
12 

(22,64%) 
20 

(37,74%) 
6 

(11,32%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Alegere E)d) Informatică Scris 12 
5 

(45,45%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
6 

(54,55%) 1 (8,33%) 0 (0%) 
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Rezultatele examenului se înscrie în nota generală a examenelor la nivel naţ

Limba 

Romana-

Reusiti

Limba 

Romana-

Respinsi

Matemat

ica-

Reusiti

Matemat

Respinsi

Series1 95 18 80

95

18

80
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Rezultatele examenului se înscrie în nota generală a examenelor la nivel naţional. 

Matemat

ica-

Respinsi

Biologie-

Reusiti

Biologie-

Respinsi

Chimie-

Reusiti

Chimie 

Respinsi

Fizica -

Reusiti

Fizica -

Respinsi

33 13 24 1 0 4 7

33

13

24

1 0
4

7

Situatia pe discipline la probele scrise

Sesiunea iunie-iulie 2017

Page 

Respinsi

Geografi

e -

Reusiti

Geografi

e-

Respinsi

Informati

ca-

Reusiti

Informati

ca-

Respinsi

53 0 5 6

53

0

5 6
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 La examenul pentru atestat profesional s-a obţinut promovabilitate de 100 %. De asemenea la 
examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, promovabiliatea a fost de 100%, 
raportat la numaru de elevi înscrisi si prezentanţi. 
              Examenele pe care le-au sustinut absolventii anului scolar 2016-2017 s-au desfasurat conform 
metodologiei elaborate de MEN pentru fiecare formã de examen. Pentru sustinerea în conditii optime a 
acestor examene, elevii au fost informati, încã de la începutul lunii octombrie 2016, despre metodologia 
de desfãsurare si tipul de subiecte pe care le vor primi la examen. Pentru examenul de obtinere a 
certificatului de competente profesionale şi atestat profesional, elevii claselor a XII-a   şi-au  ales temele 
de proiect si au început elaborarea acestuia încã din sem.I.a anului scolar. D-nii ingineri si profesori au 
verificat periodic stadiul elaborãrii proiectului astfel cã în 20 mai 2017 din 153 elevi doar 2 elevi nu si-au 
depus proiectul, din care 1 a fost repetent, iar la examenul final nu s-au prezentat din cei corigenti, în 
sesiunea de toamna 6 elevi,  iar cu ocazia examenului, comisia a constatat cã erau corect întocmite atât ca 
aspect estetic cât si corectitudinea informatiilor continute. 
 Pentru pregãtirea absolventilor în vederea susţinerii examenelor s-au organizat consultatii la toate 
disciplinele pentru examenele de absolvire si obtinerea atestatului profesional si obtinerea certificatului de 
competente profesionale. La aceste examene sau obţinut următoarele rezultate : 

 
1. Examen pentru obţinerea atestatului profesional: 

Specializare Inscrisi Reusiti Procent promovabilitate 

Matematica informatica, intensiv 
informatica 

19 19 100% 

    
2. Examenele pentru obţinerea competenţelor profesionale 

NIVEL 4 
Nr.crt. Unitatea de 

învăţământ 
Nr. Elevi 

Calificarea 1: 
Tehnician în 
automatizări 

Nr.elevi: 
Calificarea 

2: 
Tehnician 

transporturi 

Nr. Elevi 
Calificarea 

3: 
Tehnician 

în 
prelucrarea 
lemnului 

Nr. Elevi 
Calificarea 4: 
Tehnician în 

activităţi  
economice 

Nr. Elevi 
Calificarea 

5: 
Tehnician 

în activitati 
de comerţ 

Nr. Total 
de elevi 

1. Colegiul Tehnic 
“Iuliu Maniu Şimleu 

Silvaniei” 

25 28 18 28 27 126 

 TOTAL 25 28 18 28 27 126 
NIVEL 3 

Nr. Crt. Unitatea de învăţământ Nr. Elevi 
Calificarea: Tâmplar universal 

Nr. Total elevi 

1. Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Şimleu 
Silvaniei 

22 22 

TOTAL 22 22 
 
NIVEL 5 

N
r. 
cr
t 

Domeniul / 
profil 

Calificarea 
profesionala 

Număr elevi Promovaţi 
% 

   Inscriş
i 

Prezenţi Absent
i 

Respinsi Promovaţ
i 

Fete Băieţi  

   u r u r u r u r u r u u u r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 14 15 16 

1 informatică analist 
programator 

1
2 

 1
2 

 0  0  12  3 9 100
% 

 

 Total                
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3. Rezultatele elevilor la concursuri si activitati extracurriculare 
OLIMPIADE  SI CONCURSURI  SCOLARE  
 
Olimpiade  si concursuri  scolare  
Nr. 
Crt. 

Numele si 
prenumele 

Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

1 ARDELEAN 
CRINA ADELINA 

IX B Concursul „Alege este dreptul tău ”- 
Locul I – etapa judeteana, calificat la 
etapa nationala 
Concursul de matematica aplicata 
„ADOLF Haimovici”- Premiul II- 
etapa judeteana 
Olimpiada nationala de argumentare , 
dezbatere si gandire critica „Tinerii 

dezbat”- locul III 

NOSAL MARIANA 
 
 
 
FLONTA STELIAN 
 
 
DUMA SIMONA 

2 ARDELEAN 
LORENA 
FLORENTINA 

IXB Concursul de matematica aplicata 
„ADOLF Haimovici”- mentiune- etapa 
judeteana 

FLONTA STELIAN 

3 NAGY DAVID XIIE Olimpiada tehnica, domeniul fabricarea 
produselor din lemn- premiul I etapa 
judeteana, calificat la etapa nationala 
Concurs judetean pe meserii „Learn 

together, work together, vin together 
with companies”- Premiul III 

MOISI DUMITRU 
 
 
 
ISPAS GAVRIL 

4 IVASCAU ALINA XIB Concurs regional „Să exmatriculăm 
drogurile și violența din jurul nostru”, 
secțiunea ESEU, inscris in CAER 2017, 
POZ. 1191- Premiul I 
Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Premiul I -sectiunea creatie 

FIT LUCIA 

5 CHERECHES 
BIANCA 

 Simpozion on-line „Elevii de azi, 
antreprenorii de maine” inscris in 
CAERI 2016, poz. 1635- premiul II 

DUMA SIMONA 
CIMPAN LILIANA 

6 MURESAN 
DENISA 

 Simpozion on-line „Elevii de azi, 
antreprenorii de maine” inscris in 
CAERI 2016, poz. 1635- premiul II 

DUMA SIMONA 
CIMPAN LILIANA 

7 GALL  ANDRAS 
NOVAK ISTVAN 

XA 
XA 

Festivalul national al stiintei, CAEN 
2016, Poz.32- Premiul III 
Concurs tehnico- stiintific „Fii o 
saptamana profesor de stiinte” Cluj 
Napoca- Premiul I 
Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Premiul III - sectiunea 
tehnic 

BAGOLY MARTIN 
CIMPAN LILIANA 
UNGUR AVRAM 
 

8 PASCA CRISTINA 
ELENA 

XIIB Concurs de cunostiinte – UBB Cluj 
Napoca diploma de participare 

BRISC ADRIANA 

9 BERTEA ANDREI XIIF Concurs international de creatie plastica 
si literara „Eminescu – culoare si 

cuvant”- Premiul I 
Concurs regional „Festivalul ideilor 

COSMA MARIA 
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Nr. 
Crt. 

Numele si 
prenumele 

Clasa Disciplina / rezultate Prof . coord. 

creative”- Premiul III - sectiunea 
creatie 

10 BUZA 
ALEXANDRU 

XIA Festivalul national al stiintei, CAEN 
2016, Poz.32- Premiul I 
Concurs tehnico- stiintific „Fii o 
saptamana profesor de stiinte” Cluj 
Napoca – Premiul II 

UNGUR AVRAM 
 
BAGOLY MARTIN 

11 HAJAS 
BENJAMIN 

XD Concurs judetean pe meserii „Learn 

together, work together, vin together 
with companies”- mentiune 

MURESAN 
ALEXANDRU 

12 Echipaj : Ardelean 
Crina Adelina, Tus 
Cristina si Opris 
David  
 

 Olimpiada nationala de argumentare , 
dezbatere si gandire critica „Tinerii 
dezbat”- mentiune 

DUMA SIMONA 

13 JOZSA ATTILA 
TOTOS LEVENTE 

XIF 
XIF 

Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Mentiune - sectiunea tehnic 

MOISI DUMITRU 

14 CIORBA GEORGE XA Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Mentiune - sectiunea tehnic  

CIMPAN LILIANA 

15 COBZAS NICU, 
FARCAS PAULA, 
PARNICA 
ALEXANDRA, 
SILAGHI NORIS 

XIB Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Premiul II - sectiunea 
economic 

NOSAL MARIANA 

16 CHIS 
ALEXANDRA, 
CHIS MARIA, 
CIOCAN 
ADRIANA 

XC Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Premiul III - sectiunea 
Stiinte  

BALAZS IOSIF 
BLAGA DELIA 

17 CSIKI NANDOR  Concurs regional „Festivalul ideilor 
creative”- Premiul I - sectiunea tehnic 

UNGUR AVRAM 
CIMPAN LILIANA 
BAGOLY MARTIN 

18 ECHIPA DE 
FOTBAL  
BIRIS RAZVAN 
VERES POP  
COSMIN 
SIMO NORBERT 
SABO CATALIN 
INOCAN CALIN 
CATUNA ALEX 
CONTRAS 
GEORGE 
BENCE CATALIN 
CRISTUTIU RAUL 

XIA 
XIIA 

Olimpiada nationala a sportului scolar 
– Locul II 

GHIRAN 
ALEXANDRU 

19 CIORBA GEORGE XA Simpozionul national “Edmond 
Nicolau”, Vaslui, 

CIMPAN LILIANA 
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4. Într-un mod operativ au fost informati profesorii cu toate problemele, sarcinile si ordinele care 
privesc activitatile instructiv-educative. De asemenea s-a procedat în acest mod cu elevii si parintii. Fara a 
depasi masura, pentru ca au existat si unele situatii de disfunctionalitate, se poate spune ca circulatia 
informatiei în scoala, în toate sensurile, a fost foarte buna. Ca argument se poate evidentia faptul ca nu a 
existat nici o situatie in care sa se poata afirma cu seriozitate ca ceva nu s-a realizat din lipsa informatiei. 
În conformitate cu programul managerial, conducerea scolii are în vedere permanent buna informare. 
Toate programele scolare, curriculum scolar si ordinele au ajuns la profesori si se gasesc în biblioteca 
scolii pentru consultare. De asemenea s-au citit de pe pagina Web a MEN toate informaţiile necesare. 
 Consiliile profesorale, şedinţele de lucru, şedinţele consiliilor metodice organizate ori de câte ori 
erau planificate şi necesare s-au constituit ca mijloc de informare la nivelul şcolii cu problemele de 
actualitate atât generale cât şi cele specifice, pentru fiecare cadru didactic în parte. 
 S-a insistat pe transmiterea şi receptarea informaţiei în format electronic într-o măsură cât mai 
mare posibilă. 
 Toate informațiile cu excepția celor este necesară semnături de primire, sunt trimise electronic sau 
publicate pe site-ul şcolii sau fecebook-ul şcolii. 
 S-a realizat o activitate  semestriala pentru promovarea planului de şcolarizare 
 

5. Actvitatea privind formarea continuă din unitatea de învăţământ 
 
Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 s-a axat pe orientarea demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  
1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  
3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala noastră şi spre 
marea performanţă;  
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.  

Ţinându - se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi  perfecţionarea reprezintă un 
proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala 
noastră au fost implicate  intr- o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din 
planul  nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de  exigenţele privind 
adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din  structurile/ procesele de educaţie.  

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră  s- a realizat astfel:  
� prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;  
� prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice; (toate cadrele didactice din unitate); 
� prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau  internaţionale, 

conferinţe ş. a.  
� prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de  autori, coautori sau 

colaboratori  
� prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online pentru dezvoltarea 

profesională continuă a cadrelor didactice;  
� prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice (CCD, ISJ, MENCS POSDRU), (anexa 1). 
În concluzie, perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul unitǎţii noastre este pozitivǎ şi aratǎ 

preocuparea permanentǎ a celor implicaţi în procesul instructiv educativ pentru îmbunatatirea 
managementului şcolar, pentru dezvoltarea profesionalǎ personalizatǎ, pentru inovarea practicii şcolare. 
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PERFECŢIONARE – ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

� colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– 
majoritatea profesorilor fiind calificaţi, cu gradul 
didactic I si II– si au în componenţă profesori metodisti, 
formatori, membrii ai comisiilor de lucru; 

� număr mare de cadre didactice participante la cursuri de 
formare în specialitate sau în alte domenii didactice; 

� performanţe ale cadrelor didactice prin participări la 
sesiuni de comunicări stiinţifice, colaboratori la reviste 
de specialitate, autori de publicaţii în domeniul 
managementului educaţional, auxiliare didactice; 

� comisia pentru formarea continuă  implicată  în 
activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 
cadrelor didactice; 

� sprijinul conducerii scolii în vederea participării 
cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare sau 
la cursuri de formare/ perfecţionare în judeţ sau ţară 

� perfectionarea a zece cadre didactice în strǎinǎtate prin 
participarea la cursurile din cadrul proiectului 
Erasmus+ 

� existenţa tendinţelor de 
conservatorism si inerţie la 
schimbare, tendinţe de 
minimalizare a importanţei 
actului de 
formare/perfecţionare 
manifestate la unele cadre 
didactice; 

� inerţie în aplicarea la clasă 
a 
cunostinţelor/competenţel
or dobândite în urma unor 
cursuri de formare; 

� alegerea unor cursuri nu a 
fost întotdeauna în 
concordanţă cu nevoia de 
dezvoltare profesională 

 
Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

� existenţa surselor de informare si formare externă 
pentru cadre didactice; 

�  existenţa posibilităţilor de participare la programe 
judeţene, naţionale si internaţionale; 

� posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning; 
� oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare; 
� oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 

posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ 
superior; 

� bună dotare a şcoli cu aparatura necesară desfăşurării 
cursurilor de formare 

� Posibilitarea de a forma grupe prin atragerea cursanţilor 
din zonele apropiate; 

�  oferta stagiilor de formare în străinătate ( Comenius, 
Grundvig, Erasmus+, etc). 

� incoerenţe si lacune 
legislative; 

� lipsa motivării financiare; 
� percepţia gresită a ceea ce 

înseamnă dezvoltarea 
personală/ dezvoltare în 
carieră; 

� tendinţa de centrare 
exclusiv pe acumularea de 
credite transferabile si 
minimalizarea nevoilor 
punctuale de formare; 

�  Taxa pentru unele cursuri 
de formare; 

�  Suprasolicitarea cadrelor 
didactice cu foarte multă 
documentaţie 
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Anexa 1 
SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURI DE 

PERFECŢIONARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII NUMELE CADRELOR 

DIDACTICE PARTICIPANTE 
1. Cursuri de perfecţionare (colocviu) pentru 

obţinerea gradului didactic I  
 

Cozma Maria 

2.  Grad didactic II Teusdea Alinda 
3.  Grad didactic I Bode Irina 

Rad Mǎdǎrǎsan Ramona 
 

4. Master : 
Ingineria, dreptul si economia dezvoltarii 
durabile 

Bode Irina 
Cretanu Maria 
Duma Simona 
Barsan Camelia 

5. Cambridge Celta  
Clejan Laura 

6. Taberei de leader ship pentru profesori si 
instructori de dezbateri 

Gabriela Moisi 

7. Oratoria, arta a comunicarii interumane, prin 
psihodrama 

Fit Lucia 

8. Conversie profesionala - matematica Moisi Dumitru 
9.  Curs -formator Bode Irina 

 
6. Proiectarea planului de învăţământ pentru anul şcolar 2017-2018 s-a făcut ţinând cont de 

cerere, posibilităţi de instruire, rezultatele obţinute în anii anteriori şi efectivele de absolvenţi ai claselor a 
VIII-a. 
 În acest sens s-a optat pentru un plan de 5 clase liceu, din care s+au aprobat 4 clase,  1 clasa de 
învǎțǎmânt profesional şi o clasă de postliceal, acoperind paleta de cereri ale elevilor, acesta a fost 
aprobat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, după cum urmează: 
 

Filiera Profilul 
Domeniul 

pregatirii de 
baza 

Specializare / 
Calificare 

profesionala 

Limba 
de 

predare 

Invatamant liceal 

a IX-a 
a IX-a înv. 

profesional 
zi zi 

Tehnologică 

Tehnic 

Electronica, 
Automatizari 

Tehnician în 
automatizări Rom. 1/28  

Mecanica 
Tehnician 
Electrotehnist Rom. 1/28   

Mecanică/ 
Fabricarea 

prod. Din lemn 
Mecanic auto / 
Tâmplar universal Rom.  1/14+14 

Servicii 
Comerţ 

Tehnician în activităţi 
de comerţ Rom. 1/28   

Economic  
Tehnician în activităţi 
economice Rom. 1/28   

 
 Trei  clase a IX-a s-au format la numarul maxim de elevi, iar clasa Tehnician în automatizări 20 
elevi,  pentru clasa a IX-a invatamant profesional au optat un numǎr de 28 elevi, iar pentru învățămȃnt 
postliceal un număr de 28 elevi. 
 Concursul de admitere s-a desfăsurat în condiţii regulamentare.  
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 7. Fiecare catedră şi-a desfaşurat activitatea in conformitate cu cerintele impuse de normele în 
vigoare. Comisiile metodice si comisia metodica a dirigintilor si-au facut un plan managerial si s-a 
urmarit aplicarea lui în practica. 
  
 7. a) Analiza SWOT a activităţii Comisiei Dirigintilor 

Activitatea comisiei în anul şcolar 2016-2017 a avut în vedere coordonatele cuprinse în programul 
de asigurare a calităţii şi a urmărit realizarea criteriilor stabilite de acest program. Au fost urmărite 
principiile de calitate şi au fost adoptate modalităţi care să permită aplicarea şi realizarea lor. 
P1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
- Au fost stabilite responsabilităţi ale membrilor comisiei. 
- Au fost elaborate şi dezbătute rapoartele de activitate ale comisiei. 
- S-au întocmit procese verbale ale întruniriilor membrilor comisiei. 
P2. RESPONSABILITĂŢI DE MANAGEMENT 
- Am promovat egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare 
eficientă cu celelalte comisii metodice. 
P3. MANAGEMENTUL RESURSELOR 
-S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 
învăţare. 
-Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 
-Nu au existat conflicte între membrii comisiei. 
P4. PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE 
-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel încât elevii sunt puşi pe primul loc, existând o 
flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare. 
-Programele de învăţare oferă posibilitatea continuării studiilor. 
P5. PREDARE ŞI ÎNVĂTARE 
-S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 
diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 
învăţământ. 
P6. EVALUARE ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII 
- Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul 
realizat. 
P7. MĂSURARE ŞI ANALIZĂ 
- S-a hotărât evaluarea sistematică pentru a identifica priorităţile şi ţintele de îmbunătăţire a acţiunii. 
P8. ÎMBUNĂTĂŢIRE 
-Implicarea tuturor cadrelor în implementarea planurilor de acţiune. 
- Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire pentru realizarea standardelor de calitate. 
 Se impune organizarea în etapele următoare a întregii activităţi a comisiei astfel încât aceasta să se 
integreze eficient şi să contribuie la realizarea programului general de asigurare a calităţii la nivelul 
unităţii noastre şcolare. 

La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii educative: 
Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea 

şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: 
- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei 

de elevi; 
- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 
- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, excursii, 

etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 
- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 
- Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe programul activităţilor educative, primit de 

la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 
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Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. 
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea 
prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în anul şcolar 2016-2017 a fost centrată pe 
formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale 
democraţiei. 

Activitatea comisiei diriginţilor a fost coordonată către prof. Camelia Bîrsan. Comisia metodică a 
diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2016-2017 cu un efectiv de 23 cadre didactice. 

 În anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 
materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şi orientării, văzute ca un proces de dezvoltare şi 
prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul 
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 

 1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări orelor 
dirigenţie. 

  2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 
  3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii 

acestora. 
  4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 
  5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 
  6. Identificarea elevilor cu dificultăţi bio-psiho-sociale. 
  7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime. 
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de 

diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi 
pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a 
elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma 
prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi 
securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a 
impus-o. 

Diriginţii au fost informaţi la timp cu privire la termenele pentru depunerea proiectelor educaţionale 
cât şi la modul de radactare şi cerinţele specifice depunerii acestor proiecte.  

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături 
de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să 
fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile 
regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în 
dificultate. 

La începutul semestrului II s-a organizat prezentarea raportului de activitate pe semestrul I, şi s-au 
realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative pe sem. al II-lea: programul 
activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, planificarea şedinţelor cu părinţii, s-au realizat 
propuneri de activităţi pentru săptămâna Şcoala Altfel: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Comisia 
metodică a diriginţilor s-a întrunit lunar, realizându-se activităţile propuse: dezbateri, completarea unor 
chestionare cu privire la activitatea în şcoală, la relaţiile din şcoală şi cu părinţii, la introducerea unor 
semne distinctive specifice şcolii noastre. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. 
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea 
prevenirii unor abateri disciplinare.  

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul 
anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate întocmit la 
începutul anului şcolar 2016-2017 s-a realizat şi în semestrul al II-lea. Graficul şedinţelor cu părinţii a fost 
stabilit şi respectat. Din păcate, la unele clase, prezenţa părinţilor la aceste întruniri a fost sub 50%. 
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        Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi 
integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi 
a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar 
şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 
Părinţii elevilor claselor a XI-a şi a XII-a au fost invitaţi la o întâlnire în cadrul şcolii, unde au participat 
atât conducerea colegiului nostru, profesorii de specialitate implicaţii în pregătirea elevilor pentru 
bacalaureat, cât şi diriginţii claselor respective. S-au prezentat rezultatele obţinute de elevi  la simulările 
organizate la disciplinile de bacalaureat. 
 Elevii din clasele a XII a împreună cu diriginţii au participat la prezentări de oferte şcolare oferite 
de universităţi de prestigiu din ţară. 

În ultima săptămână a semestrului al II-lea, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a 
analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în 
ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele 
să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI:  

� implicarea activă a elevilor în activităţile extraşcolare;  
� antrenarea elevilor în activităţi competitive cu rol socializator; 
� disponibilitatea conducerii în a sprijini demersurile Consiliului elevilor şi ale consilierului 

educativ;  
� se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul 

dirigintelui; 
� tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale 

elevilor, fiind realizate pe nivel de studiu; 
� relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor şi elevi; 
� organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase; 
� varietatea mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate; 
� şcoala dispune de personal calificat, cadrele didactice participând la cursuri de formare continuă, 

de modernizare şi reevaluare a metodelor de predare, facilitând astfel dinamizarea relaţiei 
profesor-elev; 

� implicarea părinţilor în activităţile  şcolii. 
� implicarea tuturor cadrelor didactice în activităţile extraşcolare, inclusiv a celor care nu sunt 

diriginţi; 
 
PUNCTE SLABE:  
o absenţa spiritului de echipă cauzată de discrepanţe la nivelul viziunii cadrelor didactice aparţinând 

unor generaţii distincte; 
o ora  de consiliere şi orientare este fie de la 7- 8 fie de la 14 - 15, ceea ce transmite ideea inutilităţii  

activităţilor extraşcolare în procesul de educaţie, având un munăr foarte mare de elevi navetişti; 
o lipsa unei săli de capacitate mare, necesară desfăşurării activităţilor la nivelul şcolii; 
o slaba implicare a părinţilor în activităţile  şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de şcoală, 

anturajul şi preocupările copiilor lor;  
o lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare şi 

extraşcolare;  
o resurse extrabugetare inexistente pentru desfăşurarea unor activităţi educative.  

 
OPORTUNITĂŢI:  
o încheierea de parteneriate cu organisme guvernamentale / nonguvernamentale care să ne sprijine 
       în activităţile extraşcolare, financiar şi logistic; 
o interesul manifestat de unii diriginţi pentru a desfăşura şi activităţi extracurriculare; 
o sincronizarea stilului managerial cu necesităţile curente ale elevilor ; 
o întemeierea parteneriatului profesor-elev pe coordonate reale şi de interes reciproc, implicarea 
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       părinţilor în actul de formare a elevilor printr-o colaborare informală  
 
AMENINŢĂRI:  
o ignorarea activităţilor extraşcolare; 
o lipsa de timp şi de motivaţie financiară;  
o multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare ; 
o existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 
o dezinteresul unor părinţi faţă de şcoală, anturajul şi preocupările copiilor lor. 

 
 

  7. b) Activitatea desfăşurată de comisia metodică “Limbă şi Comunicare” 
  
 7.b.1 Catedra de Limba şi Literatura Romȃnă 
 
În anul şcolar 2016 – 2017 Catedra de limba şi literatura română a cuprins patru membri. 
Nr.  
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Studii 
Universitatea...... 
Facultatea....... 

Specializarea.......... 

Gradul 
didactic/ 

Anul 
obţinerii 

Vechime 
la  

1.09.2017 

Statut 
(suplinitor 
calificat/ 
necalificat,  
TITULAR,  
detaşat, 
PCO,  
pensionar) 

1       Fiţ Lucia Universitatea din Oradea 
Facultatea de Litere  
Specializarea Română –  
Franceză 

Gradul I/ 
2014 

16 ani titular 

2 Cosma Maria Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Teologie  
Ortodoxă 
Specializarea Teologie –  
Litere 

Gradul II/ 
2015 

12 ani titular 

3 Brisc Sanda 
 

Universitatea din Oradea 
Facultatea de Litere 
Specializarea Română –  
Engleză 

Definitivat/ 
2010 

8 ani titular 

4 Rus Doina Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Teologie  
Ortodoxă 
Specializarea Teologie –  
Litere 

Gradul 
I/2016 

18 ani titular 

 
Membrii catedrei menţionează următoarele activităţi: 

1. Întocmirea planificărilor anuale, calendaristice şi a unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele 
şcolare în vigoare. 
2. Aplicarea testelor iniţiale, prelucrarea rezultatelor şi stabilirea planurilor şi strategiilor de remediere. 
3. Marcarea Zilei Internaţionale a Educaţiei – dezbatere pe tema rolului educaţiei în societatea 
contemporană - 5 octombrie 2016 (participanţi - clasele a XI-A, a XI-a E, coordonator, prof. Cosma 
Maria). 
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4. Proiectul de activitate Stăpânii cuvintelor va continua să se desfăşoare în perioada 16 noiembrie 2016- 
1 iunie 2017, având drept scop dezvoltarea capacităţilor de a utiliza corect resursele limbii române 
contemporane. (coordonator, prof. Fiţ Lucia, colaborator, prof. Cosma Maria). 
5. Organizarea spectacolului de Crăciun – Primiţi colindători? (decembrie –prof. Rus Doina). 
6. Sărbătorirea poetului Mihai Eminescu – activităţi cultural-artistice, desfăşurate la nivelul fiecărei clase 
(16 ianuarie 2017- prof. Fiţ Lucia, Cosma Maria, Brisc Sanda, Rus Doina). 
7. Prof. Fiţ Lucia s-a implicat, în calitate de coordonator al elevilor la nivelul şcolii, în desfăşurarea 
activităţii din cadrul Proiectului Internaţional ,,Eminescu- culoare şi cuvânt”, organizat de Colegiul 
Tehnologic ,,Spiru Haret” din Piatra Neamţ. Elevii Ivaşcău Alina (XI-a B, prof. Fiţ Lucia), Bertea Andrei 
(XII F, prof. Cosma Maria) au obţinut premiul I în cadrul acestui concurs. 
8. Activităţi extraşcolare de voluntariat şi filantropie, desfăşurate în cadrul proiectelor educative Lăsaţi 
copiii să vină la Mine! (26 octombrie-14 decembrie), Dăruind vei dobândi (Săptămâna legumelor şi a 

fructelor – 16-20 noiembrie, Bradul de Crăciun, 14-17 decembrie),- coordonator prof. Rus Doina, 
responsabili - profesorii diriginţi implicaţi în proiecte. 
9.  Pregătirea permanentă a elevilor pentru examenul de bacalaureat- fiecare profesor desfăşoară orele de 
consultaţii respectând orarul stabilit la nivelul şcolii. 
10. Pregătirea elevilor pentru performanţă, în vederea participării la concursuri şi olimpiade şcolare. 

ELEVI PARTICIPANŢI 
LA OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ,  

ETAPA LOCALĂ  -  25 FEBRUARIE 2017 
Clasa a IX-a 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clasa Profesor Punctaj Observaţii 

1. Ardelean Crina IX B Fiţ Lucia 100 p. calificată  
 2. Grigoruţ Maria IX B Fiţ Lucia 85 p. necalificată 
 3. Moldovan Diana IX B Fiţ Lucia 80 p. necalificată 
 4. Pop Tania IX E Brisc Sanda 80 p. necalificată 
 5. Sorohan Denisa IX E Brisc Sanda 70 p. necalificată 
 6. Taloş Alex IX E Brisc Sanda 70 p. necalificat 
 7. Moisi Andreea IX B Fiţ Lucia 65 p. necalificată 
 8. Kovacs Irina IX B Fiţ Lucia 65 p. necalificată 
 9. Câmpan Diana IX E Brisc Sanda  absentă 

Clasa a XI-a 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clasa Profesor Punctaj Observaţii 

1.  Buciu Daliana XI C Brisc Sanda 85 p. necalificată 
2.  Lucza Anita XI C Brisc Sanda 80 p. necalificată 
Clasa a XII-a 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clasa Profesor Punctaj Observaţii 

1.  Silaghi Andreea XII F Cosma Maria 70 p. necalificată 
2.  Bertea Andrei XII F Cosma Maria  absent 
3.  Racsak Darina XII C Cosma Maria  absentă 
     prof. evaluatori: Fiţ Lucia, Brisc Sanda, Cosma Maria 
 
11. La simularea examenului de bacalaureat din  13 martie 2017 au participat elevii claselor a XI- a şi a 
XII- a. 
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Observaţii 
În urma desfăşurării simulării examenului, s-a constatat că elevii au manifestat superficialitate în 

pregătirea lor, astfel se explică şi notele foarte mici pe care le-au obţinut unii dintre ei. După corectarea 
lucrărilor, s-au remarcat următoarele aspecte legate de modul în care elevii au rezolvat sarcinile de lucru: 

- lipsa unor abilităţi de interpretare a textului la prima vedere, incapacitatea de a descifra anumite mesaje 
artistice/nonartistice; 

- insuficienta stăpânire a tehnicilor de elaborare a textului argumentativ;  
- tratarea/analizarea superficială a textului literar (subiectul al III-lea); 
- nerespectarea normelor ortografice, morfologice, de punctuaţie, de exprimare. 

Măsuri 
- stimularea interesului elevilor pentru reuşita la examen; 
- organizarea activităţilor didactice pe grupe, în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor şi având în 

vedere nivelul cunoştinţelor acestora; 
- valorificarea textelor la prima vedere în activităţile la clasă, la temele pentru acasă şi la orele de pregătire 

suplimentară; se va insista asupra unor aspecte specifice, de exemplu: identificarea temelor/motivelor 
literare, precizarea perspectivei narative, a modurilor de expunere, analizarea unor figuri de stil şi 
secvenţe, recunoaşterea modalităţilor de caracterizare a personajului literar, explicarea rolului expresiv al 
modurilor şi timpurilor verbale etc.; 

- elaborarea textelor argumentative, prin respectarea etapelor specifice redactării unei argumentaţii şi 
integrarea adecvată a conectorilor; 

- redactarea unor compoziţii cu teme variate, pentru dezvoltarea vocabularului, extrem de sărac în prezent; 
- recapitularea sistematică a noţiunilor de ortografie şi de punctuaţie; 
- conceperea subiectelor de la teste şi de la lucrarea semestrială după modelul subiectelor de la bacalaureat; 
- monitorizarea prezenţei elevilor la orele de curs şi la orele de pregătire suplimentară; 
- implicarea părinţilor în procesul educativ, informarea periodică a acestora cu privire la progresul/regresul 

elevilor. 
12. Participarea la Concursul regional ,,Să exmatriculăm violenţa şi drogurile din jurul nostru”, 
Ediţia a II-a – aprilie 2017. Eleva Ivaşcău Alina (XI B) a obţinut premiul I la secţiunea eseu (prof. 
coordonator Fiţ Lucia). 
13. Prof. Fiţ Lucia s-a implicat în organizarea concursului judeţean Festivalul Ideilor Creative. La 
secţiunea Creaţie, eleva Ivaşcău Alina, din clasa a XI-a B, a obţinut premiul I (prof. coordonator Fiţ 
Lucia), elevul Bertea Andrei, din clasa a XII-a F, premiul II (prof. coordonator Cosma Maria). 
14. Cadrele didactice dovedesc preocupări permanente de autoperfecţionare (sunt înscrise la examenele 
pentru obţinerea gradelor didactice), se pregătesc constant pentru lecţii, se implică în activităţile metodice 
şi psiho-pedagogice la nivel local şi judeţean şi participă la cursuri de specialitate ( prof. Fiţ Lucia a 
participat la cursul ,,Oratorie prin psihodramă”, organizat de asociaţia ,,TopFormalis”- Oradea, prof. Brisc 
Sanda a urmat cursurile ,,Formator”, ,,Mentor” organizate de Centrul de formare profesională şi studii 
internaţionale ,,10 plus”. 

 
 7.b.2 Catedra de Limbi Moderne 

 
Catedra de limbi moderne este formata din 5 cadre didactice : 

                   limba franceză: prof. Marian Georgeta , gr. did. II , responsabil catedră, titular 
                                             prof. Mocan Camelia– gr. did. II , titular 
                                 
                 limba engleză: prof. Ardelean Cătălin , gr. did. II, titular 
                          prof. Teuşdea Alinda , definitivat, titular 
                          prof. Clejan Laura , definitivat                
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1. ANALIZA SWOT 

 
PUNCTE TARI (strenghts) 

- derularea mai multor activităţi şi concursuri . 
-  participarea activă a profesorilor din catedra de 
limbi moderne la activităţile organizate la nivel de 
judeţ (consfătuiri, comisii metodice, cercuri 
pedagogice ) şi la nivel de şcoală (şedinţe de 
catedră, asistenţe la ore ). 
- implicarea activă a profesorilor la organizarea 
olimpiadelor şcolare , faza pe şcoală (întocmirea 
subiectelor şi corectarea lucrărilor), faza locală, 
participarea în calitate de profesor  corector la faza 
judeţeană. 
- realizarea ritmică şi integrală a curriculum-ului 
şcolar. 
- inspecţii în catedră cu rezultate bune. 
-implicarea în proiecte, participarea activă a 
profesorilor şi a elevilor. 
 

PUNCTE SLABE (weaknesses) 
- lipsa unor manuale moderne şi atractive la 
nivelul claselor a IX-a şi a X- a care să fie în 
concordanţă cu necesităţile elevilor. 
- lipsa accesului la un laborator dotat cu 
calculatoare pentru orele TICE. 
- lipsa unui spaţiu pentru depozitarea şi păstrarea 
lucrărilor elevilor realizate cu ocazia unor 
evenimente diferite. 
- scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţarea 
unei limbi moderne. 

 

OPORTUNITĂŢI (opportunities) 
- organizarea concursului Cangurul Lingvist – 
limba franceză. 
-participarea la Concursul Naţional « La 
Francophonie avant toute chose « . 

  

AMENINŢĂRI  (threats) 
- scăderea atractivităţii orelor datorată folosirii  
la nivelul claselor a IX –a şi a X-a a unor 
manuale greoaie, depăşite ca informaţie şi 
acoperire a programei şcolare. 

 

 

2. CURRICULUM 
       Pozitiv : 
       - numărul orelor poate asigura învăţarea limbilor moderne de către toţi elevii la nivel mediu. 
       - este axat pe competenţele care sunt evaluate conform Cadrului European Comun de Referinţă. 
 
      Negativ : 
       - schimbarea notării la examenul de Bacalaureat – Competenţe lingvistice. 
 

3. PARTICIPAREA LA CONCURSURI ŞCOLARE 
 

� Olimpiada de limba franceză – etapa pe şcoală / ianuarie 2017 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume elev Clasa Profesor Punctaj    

1. Borciu Mihaela XI C Marian Georgeta -Florina 65 p.   

2. Ungur Ramona X IC Marian Georgeta -Florina 70 p.   
3. Fărcaş Paula XI B Mocan Camelia 70 p.   
4. Lingurar Roxana IX C Marian Georgeta -Florina 70 p   
5. Haiduc Roxana - Mariana X IB Mocan Camelia 85 p.   
6. Marian Andreea IX E Marian Georgeta -Florina 80 p.  
7.  Pop Tania IX E Marian Georgeta -Florina 80 p  
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4. ACTIVITĂŢI  LA NIVELUL ŞCOLII 
- Profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activităţile de specialitate (consfătuiri 

didactice,  şedinţe de catedră, cercuri pedagogice) dar şi în activităţi şcolare şi extraşcolare de la nivelul 
şcolii ( Ziua Europeană a Limbilor Străine, Olimpiada de limba franceză şi limba engleză– faza pe şcoală 
si locala;. 

- În data de 26 septembrie 2016, catedra de limbi străine a organizat „Ziua Limbilor Străine”, 
având diferite activităţi ce încurajau învăţarea unei limbi străine. 

 
- Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu cerinţele curriculum-ului şcolar (toţi 

profesorii de limbi moderne ); 
- Participarea tuturor cadrelor didactice din catedră la consfătuiri, cercuri pedagogice, precum şi la 

activităţile la nivel de catedră. 
- Verificarea ritmică a nivelului de pregătire a elevilor la limba modernă studiată. 
- Pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare şi alte concursuri lingvistice (toţi profesorii de 

limbi moderne ); 
- Activităţi în catedră în cadrul Săptămânii Altfel . 
- Pregătirea elevilor pentru Competenţele Lingvistice 2016 ( toţi profesorii de limbi moderne ); 
- Elevii inscrisi si prezentati la sustinerea probelor de Competente lingvistice au promovat 

cerintele CECRL cu niveluri intre A1- B2. 
 
5. PERFECŢIONARE 

 
- Participarea profesorilor la cercului pedagogic de  limba franceză/limba engleza, în centrul 
metodic Şimleu .  
- Participarea activă a tuturor cadrelor didactice la toate sesiunile de perfecţionare organizate de 
ISJ Sălaj. 
 
 
6. ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE 
 
- Activităţi în cadrul Săptămânii educaţiei globale. 
- Activităţi în cadrul săptămânii Francofoniei. 

 
7. c) Activitatea catedrei de matematică: 

1 . Proiectarea activităţii  
 
Au fost realizate: 

• Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit; 
•  Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la termenul 

stabilit; 
•  Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de vârstă/nevoi ale 

elevilor; 
•  Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins, termeni-cheie 

etc.); 
•  Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.- programă şcolară, planificare calendaristică); 
•  Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul unităţii; 
•  Realizarea proiectării activităţii în format electronic; 
•  Introducerea antetului specific ministerului şi unităţii şcolare în realizarea proiectării activităţii; 
•  Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii (plan 

managerial, strategii, proceduri etc.); 
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•  Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii ; 
•  Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu documentele 

unităţii  (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.). 
 
2 .  Realizarea activităţilor didactice  
 
         Au fost  realizate: 

• Au fost folosite activități de grup și a metode activ-participative în realizarea activităților de 
predare –învățare-evaluare 

•  Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe elev/elevii 
cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor 

• Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar si  materialelor auxiliare existente în 
dotarea scolii. 

• Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei. 
• Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs. 
•  Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice 
• Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare. 
•  Au fost  realizate şi utilizate unele mijloace didactice, originale, specifice disciplinei  
•  Au fost accentuate legături dintre teorie şi contexte de viaţă reală în predarea/învăţarea 

cunoştinţelor; 
3.Evaluarearea rezultatelor învăţării  
 
    S-a realizat: 

• A fost prezentat planul evaluării elevilor şi a planificării activităţilor de evaluare 
• A fost realizat baremul de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisă şi am comunicat 

acesta elevilor; 
• Au fost analizate rezultatele evaluării şi au fost  informati elevii cu privire la notele obţinute; 
• Au fost aplicate şi interpretate testele iniţiale conform graficului stabilit la nivelul şcolii 
• Au fost formulati itemi în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi 

standardele de performanţă (am utilizat itemii obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi); 
• A fost analizat administrarea testului şi întocmirea matricei de specificaţie; 
• A fost consemnat progresul/regresul şcolar; 
• Au fost  utilizate unele instrumente diverse de evaluare (portofolii/proiecte); 
• A fost inclus  procesul de autoevaluare în demersul didactic; 
• Au fost  înscrise notele în carnetele de elev; 
• A fost  prezentat conţinutul portofoliului educaţional; 
• A fost întocmit criteriile de evaluare a portofoliilor educaţionale; 
• S-a monitorizat şi intervenit pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor; 

 
4. Managementul clasei de elevi  
Au fost  realizate: 

•  A fost creat un ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea corespunzătoare a 
clasei;  

• Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs. 
• Au fost instruit elevii de serviciu în clasă/şcoală; 
• Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor 
•  Consilierea permanentă a elevilor 
• Tratarea diferenţiată a elevilor 
• Implicarea elevilor în activităţi de bunăpractică. 
• Responsabilizarea elevilor. 
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5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare  
 
   Au fost realizate: 

• S-a redactat și participat la redactarea unor proiecte educaţionale; 
• Au fost îndrumati elevii în vederea derulării unor activități extracurriculare din cadrul unor 

proiecte educaționale; 
• Au fost popularizate activităţi extracurriculare la nivelul unității școlare (rapoarte, informări, 

afișaj); 
• Sarcinile de serviciu au fost efectuate cu responsabilitate; 
• S-a promovat în cadrul organizației școlare un proces instructiv-educativ de calitate. 
• Au fostîntocmite mapa profesorului care cuprinde: planificarea materiei, proiectarea pe unități de 

învățare, planificarea activităților extracuriculare, teste de evaluare, fişe de lucru, catalogul 
profesorului 

 
6. Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale 
 

• Proiecte desfasurate de profesorii de matematica  
 

•  Prof Pacurar Sorina 
• Ziua mondiala a educatiei 5 octombrie 2016, proiectul educational " NOI FOLOSIM 

INTERNETUL IN SCOP EDUCATIV" 
• Saptamana alimentatiei sanatoase, proiectul educational " MISCARE SI ALIMENTATIE 

SANATOASA" (proiect la nivel local, parteneriat Scoala Gimnaziala "Horea") 
• Proiectul " Facem lucruri care conteaza" cu tema suflet pentru suflet 
• Proiectul Saptamana fructelor si legumelor, proiect SNAK  prof Lorincz Eniko,Păcurar Sorina, 

Brisc Adriana 
• proiectul “Să fii mai darnic să fii mai bun”parteneriat cu Casa de tip familial de la Mănăstirea 

Bic,proiectul educational Implicare și Cunoaștere prof. Brisc Adriana 
S-a participat la cursuri de formae continuă “Consiliere și orientare pentru dezvoltarea personală a 
elevului” prof. Brisc Adriana 
S-au analizat rezultatele simularii examenului de baclaureat 
Desfăşurarea de activităţi de pregătire în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare la 
Matematică (prof. Adriana Brisc,Lorincz Eniko,Pacurar Sorina ,Flonta Stelian) astfel, au fost 
obţinute: 
  

• Sau aplicat în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare achiziţiile dobândite în cadrul 
cursurilor de formare; 

• Au fost susţinute  referate în cadrul comisiei metodice; 
• S-a realizat și actualizat portofoliul profesional şi dosarul personal conform cerinţelor în vigoare; 
• S-au ținut ore de pregătire pentru examenu de bacalaureat și olimpiadele școlare de către toți 

membrii catedrei  
• S-a utilizat un stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relațiile cu elevii, părinții, colegii și 

conducerea școlii; 
• S-a respectat regulamentul intern şi normele de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare; 
• S-a dat dovadă de disponibilitate la cerinţele şcolii; 
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII 
 

• Folosirea metodelor moderne de predare/invatare; 
• Incurajarea elevilor sa fie mai activi in cadrul orelor 
• Stabilirea unor relatii de bună funcționalitate între elevi și profesori 

 
• Accelerarea ritmului de desfăşurare a unor momente de învăţare care să conducă la o mai bună 

mobilizare a elevilor;  
• O mai bună sistematizare a cunoştinţelor şi o prezentare mai riguroasă a unor noţiuni frecvent 

utilizate de elevi  
• elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă 

lacune; 
•  folosirea în continuare a metodelor activ-participative deoarece favorizează înţelegerea şi 

apropierea conţinuturilor; 
• organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de posibilităţile intelectuale diferite 

ale elevilor și de nivelul de cunoştinţe; 
• ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Disponibilitatea pentru dialog. 
• Documentele manageriale sunt realizate 

pe programe şi proiecte . 
• Parteneriate în plan comunitar, local, 

judeţean, interjudeţean. 
• Participarea la diverse concursuri si 

activitati extrascolare 
• Optimismul 
• Deschiderea către nou 
• Colaboraţi cu familia elevului pentru 

cunoaşterea, evolutţia, evaluarea 
şi adoptarea celor mai bune 
decizii. 
 

• Resurse financiare şi materiale 
insuficiente. 

• Slaba implicare a părintilor şi a altor 
factori educaţionali în proiectearea, 
organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare. 

• Disfuncţionalităţile din realaţia 
şcoală-familie-comunitate generează 
comportamente deviante ale 
elevilor:renunţarea la educaţie, 
limbajul vulgar, distugerea bunurilor, 
consum de tutun şi alcool, violenţă, 
lipsă de respect pentru cei din jur. 

• Absenteism şi abandon şcolar 
 

OPORTUNITATI RISCURI/AMENINTARI 
 

• Disponibilitatea autorităţilor locale de 
a sprijini unităţile de învăţământ. 

• Sprijinul conducerii liceului. 
• Accesul la Internet. 
• Noutăţile în domeniu; 
•  Diferite forme de colaborare: 

concursuri scolare,extrascolare; 
 Colaborarea cu alte cadre didactice din judet 
sau din afara scolii in cadrul relaţiilor de 
parteneriat ,cu autorităţile şi comunitatea 
locală. 

• Rata scăzută a natalităţii şi reducerea 
populaţiei şcolare. 

• Mobilitatea familiilor în căutarea 
unui loc de muncă. 
 

 
• Transformările sociale permanente 
•  Plecarea părinţilor în străinătate 
• Scăderea interesului faţă de învăţătură  
•  Lipsa de interes a parintilor; 

Rutina. 
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• încurajarea elevilor să pună întrebări, să înveţe să descopere; 
•  stabilirea unor relaţii de lucru eficiente, cu elevii. 
• elaborarea unor fise de lucru individuale  specifice competentelor  
•  folosirea metodelor moderne activ-participative deoarece implica  mai mult elevul 
•  continuarea activitatilor pe grupe de elevi 
•  incurajarea elevilor sa solicite clarificarea notiunilor neintelese 
•  stabilirea relatiilor de colaborare eficiente cu elevii  
• Implicarea in proiecte noi 
•  Activitati de responsabilizare a elevilor si a parintilor pentru reducerea abseinteismului si a 

abaterilor disciplinare 
•  Participarea elevilor la mai multe activitati cu caracter interdisciplinar a elevilor 
• Perfectionari in specialitate obligatorii la cinci ani 
• Participarea la multiple si variate activitati de perfectionare. 
TINTE STRATEGICE 

• In vederea obtinerii performanțelor la olimpiada școlara, faza judeteana, se vor organiza 
activitati de grup, menite să dezvolte creativitatea și imaginația elevilor. 

• Elevii vor fi antrenați în elaborarea unor portofolii cu formulele studiate 
• Modernizarea demersului didactic, folosirea judicioasă a materialului didactic 

 
7. d. Activitatea catedrei de informatică 

 
Activitatea de la nivelul catedrei şi comisiei metodice, în anul şcolar 2016-2017, s-a desfăşurat 

conform  planului managerial stabilit la începutul anului. Activitatea s-a centrat pe cunoaşterea 
documentelor curriculare şi scolare, metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de evaluare, 
formarea unor atitudini şi comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea (profesională, 
familială).  

Pe parcursul anului şcolar precedent, la catedra de informatică s-au desfăşurat următoarele 
activităţi şi s-au obţinut următoarele rezultate:  

1. Activităţi şi rezultate - promovabilitate:  
• 100%   la examenul de Competenţe digitatale. 
• 100% la sfârşitul anului şcolar la Informatică şi 100% la Tehnologia Informaţiei şi a   Comunicaţiilor.  
• 100% la susţinerea examenului de Atestat Profesional (clasa a XII-a C) 
• 45,45 % la susţinerea examenului de Bacalaureat la disciplina Informatică.  

- calculatoarele au fost întreţinute şi utilizate în procesul de predare-învăţare 

- s-a urmărit, de asemenea, îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare, creşterea activităţilor cu 

caracter creativ, practic-aplicativ şi interdisciplinar.  

2. Participare la olimpiade şi concursuri şcolare : 

• Olimpiada de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, faza judeţeană :  

- Kis Krisztian – clasa a IX-a A 

- Tokai Robert – clasa a IX-a A 

3.   Nerealizări şi neajunsuri ale catedrei de Informatică:  
-  Înscrierea la profilul matematică-informatică a foarte puţini elevi cu aptitudini  pentru 

informatică şi foarte slabi la matematică.  
4. Propuneri pentru anul şcolar viitor (2017-2018):  

 - În vederea unei mai bune parcurgeri a materiei, planificările sunt identice pentru toţi profesorii 
catedrei, stabilite de comun acord; 
 - Realizarea mai multor lecţii cu caracter interactiv şi interdisciplinar. 
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6. e. Activitatea catedrei de ştiinţe (fizica-chimie-biologie) 

Profesorii  de fizica, chimie si biologie din aria curriculara „Matematica si stiinte”,  si-au 
desfasurat activitatea conform unui plan de munca stabilit pe baza exigentelor cerute de programele 
scolare la fiecare an de studiu. Activitatea catedrei  a urmarit realizarea exigentelor cerute de parcurgerea 
si insusirea programelor scolare , de formarea competentelor generale si specifice, de educare a tinerei 
generatii.      

In vederea realizarii acestor realizarii acestor obiective profesorii au avut in vedere: -elaborarea 
planificarilor anuale si semestriale in conformitate cu programa scolara; -elaborarea unor planificari ale 
activitatilor experimentale desfasurate in laboratoarele de specialitate; -pregatirea temeinica a profesorilor 
pentru lectie-asigurarea  continutului metodico-stiintific al    lectiei; -perfectionarea continua  in 
specialitate si metodologie in vederea realizarii competentelor-cheie si specifice; -alegerea continutului 
lectiei in functie de nivelul fiecarei clase; -diversificarea metodologiei didactice; -folosirea platformei 
AEL si a tablei interactive care permit o perceptie mai buna si mai diversificata a continutului stiintific al 
lectiilor; -intocmirea portofoliilor pentru elevi, care contin sinteze de lectii, teste, referate, lucrari de 
control, instrumente ce permit evaluarea; -centrarea activitatii didactice pe elevi,acestia urmarind sa 
relizeze sarcini de lucru concrete si individuale; -realizarea caracterului aplicativ al lectiilor prin lucrari 
experimentale,rezolvari de probleme,intocmirea referatelor,etc; -evaluarea cunostintelor elevilor pe baza 
indicatorilor de performanta; -pregatirea suplimentara  a elevilor pentru concursurile scolare,olimpiade si 
bacalaureat; -pregatirea suplimentara si diferentiata; -interdisciplinaritatea;     La inceputul semestrului am 
realizat testarea initiala a elevilor, am conceput un plan de recapitulare pentru fiecare an de studiu, 
matricele,  testele , baremele (prof. Balazs Iosif, prof. Moisi Gabriela). Dupa corectarea tuturor lucrarilor 
am analizat rezultatele obtinute si am tras concluziile referitoare la rezultate. Am stabilit masurile care se 
impun pentru inbunatatirea rezultatelor scolare pana la finalizarea anului scolar. Activitatile intreprinse in 
acest sens au fost consemnate in documentele catedrei(prof. Balazs Iosif)  O atentie deosebita se acorda 
pregatirii elevilor pentru bacaulaureat prin ore suplimentare(dupa un orar stabilit), prin rezolvarea 
subiectelor model, prin insusirea tehnicilor de invatare (prof. Moisi Gabriela, Mates Viorica).     
Activitatea metodica s-a desfasurat conform Planului de munca al catedrei,constand in lectii deschise, 
schimburi de idei, discutarea problemelor legate de programa, metodologia didactica,etc.         

Activitatea de perfectionare a profesorilor catedrei s-a materializat prin participarea la activitatile 
de la nivel judetean: consfatuirea cadrelor didactice, cercul pedagogic al profesorilor de la licee;       
Activitatile de consiliere au fost realizate cu succes  de catre prof. Balazs Iosif, Braban Alina Mates 
Viorica si Moisi Gabriela. Prof . Balazs Iosif si Mares Viorica au efectuat verificarea periodica a notarii 
ritmice si a completarii corecte a cataloagelor. 

Prof. Balazs Iosif , a  indrumat grupul de elevi din clasa a X-a C  la Festivalul Ideilor Creative, 
editia a II-a, unde acestia au obtinut premiul III.  De asemenea, prof. Balazs Iosif coordoneaza activitatea 
catedrei de stiinte intocmind toate documentele ariei curriculare respective. 

Profesor Brăban Alina. A coordonat proiectul de mobilitate în scopul formării profesionale inițiale 
Erasmus+ , acțiunea cheie KA102, inittulat B.E.S.T. - Bridges in Europe for Students Training  cu nr. 
de referință 2016-1-RO01-KA102-023937, pe care Colegiul Tehnic Iuliu Maniu îl desfășoară în perioada 
01.09.2016 și 31.08.2017. Principalul obiectiv al proiectului este participarea  a 15 elevi din clasa a X-a 
B, specializarea Tehnician în activități economice  la  un stagiu de pregătire practică cu durata de 3 
săptămâni  în companii spaniole din Valencia. Pentru anul școlar următor, a aplicat pentru alte două 
proiecte de mobilitate Erasmus+. Primul, se adresează elevilor de la profilul servicii și electronică și 
automatizări  îcare vor participa la stagii de pregătire practică în străinătate. Cel de-al doilea se adresează 
cadrelor didactice care vor participa la cursuri de formare în străinătate, pe tema reducerii stresului și 
crearea unui climat favorabil învățării. 

A participat cu clasa a X-a B la acțiunea  caritabilă Colind pentru Alin organizată de către Liceul 
Tehnologic Ioan Ossian în scopul strângerii de fonduri pentru sprijinirea elevului Faina Alina Catalin cu 
grave probleme medicale. 
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A participat la cursul de formare Tehnici Inovative de Educație, organizat la Zalău de către 
Asociația Română pentru Cercetare și Inovație din Cluj Napoca, curs cu durata de 50 de ore și  purtător 
de 13 credite transferabile. 

A organizat împreună cu elevii clasei a X-a B, evenimentul tradițional al școlii „Competiția 
profesori elevi” în cadrul săptămânii Școala Altfel.  

A editat numărul 16 din revista școlii School Events publicație pe care o coordonează din anul 
2009. 

 Profesor Mates Viorica:    A pregatit elevii pentru olimpiada de chimie si concursul Petru Poni 
prin ore suplimentare (dupa un orar stabilit), prin rezolvare de subiecte din anii precenenti si alte tipuri de 
probleme conform programei. A pregatit elevii pentru bacalaureat la fizica si chimie obtinand rezultate 
foarte bune.       

Profesor Moisi Gabriela:In calitate de diriginte a organizat actiunea de donare de alimente si de 
haine la caminul de copii si de batrani din BIC. Pentru copii din acest centru a organizat activitatea 
educativa din cadrul proiectului Universul copiilor. In calitate de lider sindical realizeaza o permanenta 
informare a cadrelor didactice din scoala cu actiunile sindicale la nivel judetean si national. 

In concluzie activitatea profesorilor din catedra de fizica,chimie,biologie a fost  bogata,cu 
rezultate bune in toate domeniile. 
 

7. f) Activitatea comisiei metodice “Om şi societate” 

 

Procesul instructiv-educativ la nivelul ariei curriculare ,, Om și Societate ” s-a  realizat în 
concordanţă cu reglementările date de Ministerul Educaţiei Naționale, precum şi cu atribuţiile prevăzute 
în fişa postului.               

Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, pregătirea 
lor pentru participarea la examene, concursuri, olimpiade şcolare, precum și pregătirea pentru participarea 
la activităţi cultural-educative, extracurriculare, didactico- metodice, etc. 

 
1. Proiectarea activităţii.  
 
S-a realizat: 
- întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul 

stabilit; 
- întocmirea proiectării unităţilor de învăţare; 
- proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de   vârstă / 

nevoi ale elevilor; 
- personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea ( concepte de atins, termeni-

cheie etc.); 
- prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul 

unităţii; 
- realizarea proiectării activităţii în format electronic; 
- introducerea antetului specific ministerului şi unităţii şcolare în realizarea proiectării 

activităţii; 
- proiectarea unor întâlniri cu părinţii / elevii în conformitate cu documentele unităţii        ( 

plan managerial, strategii, proceduri etc.); 
- proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii; 
- proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu 

documentele unităţii  ( plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc. 
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2 .  Realizarea activităţilor didactice. 
 
S-a realizat: 
-  folosirea activităților de grup și a metodelor activ-participative în realizarea activităților de 

predare-învățare-evaluare; 
- utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar si  materialelor auxiliare 

existente în dotarea scolii; 
- utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinelor; 
- prezentarea rezultatelor învăţării în cadrul întâlnirilor cu părinţii; 
- feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe / chestionare; 
-  utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinelor.  
 
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 
 
S-a realizat: 
- proiectarea conţinutului evaluării elevilor şi a planificării activităţilor de evaluare 
- baremul de notare pentru orice test / lucrare de evaluare scrisă şi probe practice şi s-a 

comunicat acestea elevilor; 
- şi analizat rezultatele evaluării şi au fost  informaţi elevii cu privire la notele obţinute; 
- şi consemnat progresul / regresul şcolar; 
- conceperea unor instrumente diverse de evaluare  ( portofolii / proiecte ) 
- şi procesul de autoevaluare în demersul didactic; 
- şi prezentat conţinutul portofoliului educaţional; 
- şi prezentat criteriile de evaluare a portofoliilor educaţionale; 
- şi intervenit pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor; 
 
4. Managementul clasei de elevi 
S-a realizat: 
- un ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea corespunzătoare a claselor 

şi a sălii de sport; 
- prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs; 
- instruirea elevilor de serviciu în clasă ; 
- completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor; 
- consilierea permanentă a elevilor; 
- tratarea diferenţiată a elevilor; 
- implicarea elevilor în activităţi de bună practică; 
- responsabilizarea elevilor. 
 
5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 
 
S-a realizat: 
- îndrumarea elevilor în vederea derulării unor activități extracurriculare ( cerc volei băieţi, 

fotbal băieţi, handbal fete, participare la simpozioane, vizite cu temă, etc ) 
- popularizarea activităţilor extracurriculare la nivelul unității școlare ( informări, afișaj ); 
- întocmirea mapei profesorului care cuprinde: planificarea materiei, proiectarea pe unități 

de învățare, planificarea activităților extracuriculare, teste de evaluare, fişe de lucru, catalogul 
profesorului, etc. 

 
6. Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale 
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S-a realizat: 
- aplicarea în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare a achiziţiilor dobândite în 

cadrul cursurilor de formare; 
- și actualizat portofoliul profesional şi dosarul personal conform cerinţelor în vigoare; 
- şi utilizat un stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relațiile cu elevii, părinții, 

colegii și conducerea școlii; 
- şi respectat regulamentul intern şi normele de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare; 
- participarea la consfătuirile  și cercurile pedagogice pe sem. I organizate de către ISJ Sălaj 
 
           Câteva dintre activitățile realizate în cursul anului școlar 2016-2017 și care aduc un plus 

valoare procesului instructiv-educativ amintim:  
 
DOAMNA PROFESOARĂ DUMA SIMONA 
- a participat cu elevii Mureșan Denisa și Cherecheș Bianca din clasa a X- a B la 

Simpozionul Național ,,  Elevii de azi, antreprenorii de mâine ”desfășurat în localitataea Focșani, Ediția I 
– 12 noiembrie 2016. Elevii pregătiți de doamna profesoară au obținut locul II.  

- a participat la Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică  
                       ,, Tinerii dezbat ” , ediția 2017.- faza județeană, unde a obținut o mențiune  cu  
                       echipajul format din: Ardelean Crina  IX B, Opriș David  IX B,  Tuș Cristina  X E, 
Locul III-secțiunea ,, Cel mai bun vorbitor,,- Ardelean Crina IX B 
- a participat la concursul: ,, Festivalul ideilor creative ,, Șimleu Silvaniei,  
- a participat la Simpozionul Județean ,, Creativitate și aplicabilitate în educație ” desfășurat 

la Șimleul Silvaniei 
- a participat la Conferința internațională ,, HOLOCAUST ȘI VALORI IDENTITARE 

EVREIEȘTI ÎN SĂLAJ, 
- a participat la cursul de masterat intitulat:  ,, Ingineria Mediului și Antreprenoriatul 

Dezvoltării Durabile ” 
- a publicat articole în revista electronică  Virtual Magazine Info Mate Technical ISSN 2069 

- 7988 ISSN-L 2069 - 7988 și în revistele școlii 
- a desfășurat cu colegii în cadrul săptămânii ,, Școala altfel ! Să știi mai multe, să fii mai 

bun! ” activitatea - O zi în cetate - 
 
DOAMNA PROFESOARĂ BODE IRINA 
- a realizat și desfǎşurat programul de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină 

perfomanțe școlare deosebite, din clasele a IX-a B, a IX-a A, a X-a B, a XI –a E, a XII-a B si a XII- a F; 
eficiența acestor activități s-a reflectat în calificarea la faza județeană a olimpiadei şcolare de geografie, 
de către elevii: Gyorgy Emeric Ionut Cristian (IXA), Mag Sergiu-Alex (XIE), Mercan Florin-Nicolae 
(XIE), Brisc Alina-Maria (XIIB) și Cozman Florin-Dumitru (XII F) 

- a organizat consultații pentru elevii cu dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei 
succesului școlar promovarea examenului de bacalaureat cu rezultate cât mai bune 

- a organizat activitati  extracuriculare specifice geografiei: plimbări în aer liber, vizite, 
excursii cu diferite teme,  concursuri, expoziții geografice: 

• Concursul „ Enciclopedica ” 
• Excursie la Salina Turda și Iaz 
• Vizită la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Şimleu Silvaniei, Podgoria 

Simleu Silvaniei și societățile industriale : S.C. Simex, S.C. Costiui 
• Drumetii peDealulMagura si Dealul Brădet 
- a organizat și participat la activități extraccuriculare și acțiuni de voluntariat: 
• Proiect educativ : „Sǎptǎmâna cosmosului ” 
• Proiecte ducativ: ,, Suflet pentru suflet ” 
• Proiecte ducativ: ,, 9 Mai – Ziua Europei ” 
• Proiecte ducativ : ,, 5 Iunie – Ziua Mediului ” 
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• Festivalul ideilor creative (FIC) 
• Proiect de parteneriate educațional “Oraşul Şimleu Silvaniei în imagini” 
- a participat la sedințele organizate de CCD Salaj, în calitate de responsabil cu activitatea 

de formare continuă 
- a susținut inspecția specială pentru obținerea gradului didactic I și a promovat-o cu nota 

maximă 10, tema lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I fiind ,, Valorificarea 

resurselor turistice din Bazinul superior al Barcǎului”. 
- a finalizat cursurile universitare de master al Universitatii Tehnice din Cluj Napoca, cu 

specializarea ,, Ingineria, dreptul şi economia dezvoltǎrii durabile ” 
- a organizat cercul pedagogic la geografie pe semestrul al II-lea, cu tema « Promovarea 

valorilor prin orele de geografie » 
- a redactat articole metodico-ştiinţifice în: Revista școlii: ,, School events ”  
- a participat la Simpozionul județean cu tema ,, Modalități eficiente de elaborare şi 

implementare a unui curriculum la decizia şcolii”, lucrarea fiind intitulata “Proiect de programǎ pentru 

opţional orientare turisticǎ” 
- a participat la Simpozionul județean cu tema „ Inovație și creativitate în activitatea 

didactică ” Zalău, 17 martie 2016 
- a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unităţii de învăţământ, dar şi cu elevii şi părinţii acestora; 
 
DOMNUL PROFESOR GHIRAN ALEXANDRU: 
- a desfășurat activităţi extracurriculare cu elevii la volei băieţi, handbal fete şi fotbal băieţi      
- a organizat  un campionat de fotbal interclase. 
- a participat la acţiunile prilejuite cu ocazia ,,Crosului olimpic” la nivel local, 
- a participat la ,,Cupa Lyceum” competiție de nivel județean unde echipa de Volei băieţi a 

liceului a obţinut locul trei din 12 echipe participante. 
- a participat în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la disciplina fotbal și a 

obținut locul II pe județ. 
 
 
DOMNUL PROFESOR MÎNZATU MARIUS 
- a organizat diverse activități educative dintre care amintim: 
1. Ziua Internațională a Educației – 5 octombrie 
-  Colocviu “ Educație și Status Social “ 
Participanți – clasele XI C , XII B , XII C si XII F 
- Colocviu “ Filosofia educației – Constituirea idealului educațional “ 
Participanți – clasele XI C , XII B , XII C si XII F 
 
2. 10 Decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului 
“ Filosofia Drepturilor Omului – Cetățenia democratică și participarea civică “ 
            Participanți – clasele XI C , XII B , XII C si XII F 
 
DOMNUL PROFESOR PAPP LAJOS 
- în luna octombrie a organizat împreună cu D-na profesoară Bode Irina o competiție între 

elevii din clasele a IX-a, cu participarea a 4 echipe,  concurs în domeniul geografiei și istoriei cu titlul ” 
Enciclopedica ”. 

- în luna noiembrie clasele a XI-a împreună domnul profesor și d-na profesoară Bode Irina 
au efectuat o vizită la Muzeul Holocaustului din oraș și la Centrul de Informare Turistică din Șimleu-
Silvaniei. 

- a  participat la toate evenimentele importante, dedicate comemorărilor oficiale și la 
depunerile de coroane, cu colegii și cu elevii desemnați din clasele a X-a și a XI-a., reprezentând unitatea 
noastră școlară de învățământ. 
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- în februarie alături de elevii din clasele a IX-a a participat la evenimentul dedicat cinstirii 
memoriei lui Iuliu Maniu, desfășurat în orașul Șimleu-Silvaniei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII 
 
- Folosirea metodelor moderne de predare / învăţare; 
- Încurajarea elevilor să fie mai activi în cadrul orelor; 
- Stabilirea unor relaţii de bună funcţionalitate între elevi şi profesor; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Disponibilitatea pentru dialog; 
• Participarea la diverse concursuri 

si activitati extrașcolare ; 
• Optimismul ; 
• Deschiderea către nou ; 
• Colaborarea cu familia elevului 

pentru cunoaşterea, evolutţia, evaluarea şi 
adoptarea celor mai bune decizii. 

 
-  
 
 
 

• Resurse financiare şi materiale 
insuficiente ; 

• Slaba implicare a părintilor şi 
a altor factori educaţionali în proiectarea, 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare; 

• Disfuncţionalităţile din realaţia 
şcoală-familie-comunitate generează 
comportamente deviante ale elevilor; 

• Absenteism şi abandon şcolar; 
• Numărul mic de elevi 

participanţi la fazele locale şi judeţene ale 
olimpiadelor; 

• Nu toţi elevii ating standardele 
curriculare cerute de programa şcolară; 

• Elevii de etnie romă 
frcventează sporadic şcoala; 

• Lipsa echipamentului sportiv 
adecvat la unii elevi în cadrul orelor de 
educaţie fizică; 

OPORTUNITĂŢI RISCURI / AMENINŢĂRI 
• Disponibilitatea autorităţilor 

locale de a sprijini unităţile de învăţământ; 
• Sprijinul conducerii liceului; 
• Accesul la Internet ; 
• Noutăţile în domeniu; 
• Organizarea unor activităţi şi 

acţiuni şcolare şi extraşcolare în vederea 
creşterii motivării elevilor la disciplinele din 
cadrul ariei curriculare „ Om şi Societate ”; 

 
• Observarea permanentă a 

progresului realizat de către elevi; 
• Colaborarea cu alte cadre 

didactice din judet sau din afara scolii in 
cadrul relaţiilor de parteneriat ,cu autorităţile 
şi comunitatea locală. 

  
 

• Rata scăzută a natalităţii şi 
reducerea populaţiei şcolare; 

• Dezinteres crescut la unii elevi 
faţă de activităţile şcolare şi lipsa motivaţiei 
învăţării; 

• Deşi fenomenul 
absenteismului s-a redus simţitor mai sunt 
încă probleme la acest capitol; 

• Nivelul scăzut de cunoştinţe al 
elevilor la intrarea în ciclul liceal; 

 
• Transformările sociale 

permanente; 
• Plecarea părinţilor în 

străinătate; 
• Lipsa de interes a parintilor în 

ceea ce    
priveşte educaţia copiilor. 
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- O mai bună sistematizare a cunoştinţelor şi o prezentare mai riguroasă a unor noţiuni 
frecvent utilizate de elevi;  

- Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul 
prezintă lacune; 

- Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de posibilităţile intelectuale 
diferite ale elevilor și de nivelul de cunoştinţe; 

- Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 
- Încurajarea elevilor să pună întrebări, să înveţe să descopere; 
- Stabilirea unor relaţii de lucru eficiente, cu elevii; 
-  Încurajarea elevilor sa solicite clarificarea noţiunilor neînţelese 
- Activităţi de responsabilizare a elevilor şi a părinţilor pentru reducerea abseinteismului şi a 

abaterilor disciplinare; 
- Participarea la multiple şi variate activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice. 

7. g. Activitatea catedrei tehnice: 
• PROFIL TEHNIC 

Preocuparea colectivului catedrei tehnice in semestrul I al  anului scolar 2016-2017 a fost 
orientata spre instruirea teoretica si practica elevilor de la profilele tehnice. Obiectivul principal al fiecarui 
profesor de specialitate si maistru instructor a fost atingerea competentelor profesionale de catre toti elevii 
si urmarirea progresului scolar. Acest lucru a fost masurabil prin testele initiale  care au fost date  la 
inceputul anului scolar la toate specialitatile . 
       La inceputul anului scolar  au fost intocmite planificari anuale si semestriale, conform previderilor in 
vigoare cu respectanduse programele scolare pentru fiecare materie de specialitate, iar parcurgerea 
continuturilor pentru atingerea obiectivelor si a competentelor proiectate s-a facut prin respectarea 
planificarilor.   
       Pentru urmarirea parcurgerii continuturilor specifice si a calitatii procesului de predare  s-au 
desfasurat numeroase interasistente, in cadrul catedrei tehnice, asigurand astfel fedback-ul necesar in timp 
util. 
       De la inceputul semestrului I s-au incheiat contracte si conventii de practica cu diversi Agenti 
Economici (SIMEX S.A., SIMEX Plus, Hanna SRL, Euro trans SRL, Stofe Elegant  SRL, Penny Market , 
Sat-An SRL , Petunia Trans SRL. etc), pentru toate meseriile si specialitatile. Astfel elevii nostrii au 
beneficiat si beneficiaza  in continuare de o pregatire practica „pe viu”, familiarizinduse cu productia inca 
din liceu, cea ce ii ajuta sa-si gaseasca mai usor un loc de munca dupa absolvire. 
        La profilul Fabricare Produselor din Lemn , elevii exempari in desfasurarea practicii la SIMEX SA, 
au fost premiati, la finele semestrului , acordudulise diplome cat si o suma be bani.  
        Toate cadrele tehnice au participat la consfatuirile din luna septembrie, apoi la Cercul Pedagogic,  
prezentand referate si materiale comform temelor sabilite de ISJ. In cadrul cercurilor s-au discutat si 
dezbatut teme legate de bunul mers  al activitatii didactice, cu posibilitati de atingere a unor nivele 
maxime a competentelor profesionale de catre elevi. 
         La domeniul electro cercul pedagogic a fost organizat de catre cadrele didactice de la aceasta 
specializare la scoala noastra. 
         Au fost elaborate la timp si date spre aprobare, de catre toti profesorii de specialitate implicati, 
temele de proiect pentru obtinerea Certificatelor de Competente Profesionale , nivel 4, conform 
metodologiei si Sandardelor de Pregatire Profesionala (SPP-uri). 
        S-au intocmit, comform noilor metodologii , programele scolare pentru CDL-urile claselor a IX-a, 
invatamint ethnic. 
        Inca din semesrtul I au fost selectati si stabiliti elevii pentru olimpiadele tehnice de specialitate si s-a 
inceput cu acestia un program suplimentar de pregatire. 
       Din corpul de metodisti la nivelul ISJ Salaj au facut parte: 
                                        -   UNGUR AVRAM 
                                        -   MOISI DUMITRU 
                                        -   NOSAL MARIANA,  
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       Din cadrul consiliului consultative , la nivelul ISJ Salaj pe domeniul tehnic, fac parte: 
                                        -   CIMPAN LILIANA 
                                        -   MOISI DUMITRU 
         In cadrul scolii noastre s-a organizat si desfasurat, in semestrul II,  Festivalul Ideilor Creative 
(concurs judetean), la care au participat numerosi elevi din toate specializarile, de la numeroase scoli 
tehnice din cadrul judetului, cu lucrari si creatii practice, unde s-au acordat premii si mentiunii, la cei mai 
valoroasi, printrea care elevii scolii noastre, de la profilul tehnic au obtinut rezultate semnificative. 
      Eexamenele de certificare a caleficarii profesionale  nivel 3 si 4 s-au desfasurat in bune conditii, 
gradul de promovabilitate a elevilor inscrisi a fost 100%. 
 
       Pentru o buna activitate didactica de pregatire teoretica si practica a elevilor si de formare a 
competentelol profesionale, profesorii din catreda tehnica au folosit mijloace si metode didactice 
moderne, respectiv materiale didactice, fise de lucru, teste de evaluare, etc, cu utilizarea bazei materiale 
obtinuta prin Programul Europene PHARE- Tvet si nu numai. 
 

Programul PHARE-Tvet 
 
               C.T.˝I.Maniu”Simleu Silvaniei este inclus în programul de modernizare a invatamantului 
profesional si tehnic PHARE - TVET 2004-2006,  (Care se deruleaza si in prezent) Coeziune Economica 
si Sociala – Invatamant Profesional si Tehnic. 
      Obiectivul principalul al reformei Invatamantului Profesional si Tehnic este realizarea unei formari 
profesionale la nivelul standardelor de pregatire din tarile Comunitatii Europene, adaptate la cerintele 
unei societati democratice, ale unei economii de piata, in concordanta cu evolutia pietei muncii din 
judetul Ialomita si in vederea facilitatrii restructurarii economice. 
      Prin conceptie si strategie programul TVET, sustinut de Phare, propune un proiect inovator de 
reforma autentica a invatamantului profesional si tehnic din scoala noastra. 
       Strategia de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic respecta prevederile Legii 
invatamantului si tine seama de traditia invatamantului romanesc, de experienta pozitiva din tara noastra 
in acest domeniu, precum si de realizarile si tendintele de dezvoltare a acestor forme de invatamant in 
tarile Comunitatii Europene si pe plan mondial. Pregatirea absolventilor va fi una formativa, cu accente 
pe competente profesionale, stabilite prin standardele de pregatire profesionala, pe competente tehnice, 
stabilite prin continutul culturii generale de specialitate si pe competente polifunctionale, stabilite prin 
continuturi metatehnice – capacitate / abilitati organizatorice, de control, procesare, programare, rezolvare 
de probleme etc. 
              
 Schimbari produse de Programul Phare TVET:  

• Cele mai evidente schimbari s-au produs in ceea ce priveste misiunea Colegiului Tehnic ˝I.Maniu˝ 
care profesionalizeaza forta de munca 

• Programul Phare a pus in termeni noi relatiile scolii atat cu inspectoratul scolar cat si cu partenerii 
economici 

• Este orientat spre cel care invata 
• Favorizeza concentrarea invatamantului si in general, a intregii activitati, pe ceea ce trebuie ˝sa 

stie ˝ si ˝sa stie sa faca elevii˝ 
• Formarea profesionala se sprijina pe o cultura generala si tehnica mai bogate, oferind posibilitatea 

de a parcurge ulterior si alte module in meserii conexe 
• Asigura formarea unor priceperi de deprindere bine definite 
• Permite flexibilizarea instruirii si evaluarea dupa fiecare modul 

    Experimentarea proiectului, a programului, a managementului global este asistata, monitorizata, 
coordonata si evaluata in temeiurile unor criterii si standarde europene, cu unele particularizari la modelul 
romanesc, toate definibile in termeni de eficienta si eficacitate. 
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• PROFIL SERVICII 

1. 1. PROIECTARE-ORGANIZARE 
         Comisia metodică pentru disciplinele de specialitate este formată din 5 membri: 4 profesori de 
discipline economice: Nosal Mariana gr.I, Crețanu Maria gr.II, Cristea Corina def., Bârjac Cristina def. şi 
1 profesor instruire practică Coste Florica gr.I. Conform statutului în învăţământ, cadrele didactice se 
împart în: 4 cadre titulare și 1 cadru suplinitor.  
În perioada pe care o analizăm, activitatea la nivelul Comisiei Metodice s-a desfăşurat conform cu: 
 • Strategia de dezvoltare a şcolii; 
 • Priorităţile stabilite prin Planul de muncă şi a Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul 
anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice; 
 • Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii;  
• Atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin fiecărui membru din Fişa de atribuţii.  
S-au urmărit prin aceste activităţi, obiective cum ar fi:  
• Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării pe 
competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă;  
• Asigurarea unui sistem coerent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei;  
• Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente-concepţie, acţiune şi evaluare – din activitatea 
comisiei metodice; 
 • Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi;  
• Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în activitatea de 
predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a disciplinelor de specialitate;  
• Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia;  
• Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar;  
• Ridicarea gradului de participare al elevilor, la Olimpiade şi Concursuri ; 
• Creşterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator şi practică, al elevilor; 
 • Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a Examenelor de 
certificare a competenţelor profesionale  
          Astfel, activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt:  
- Realizarea planificărilor anuale într-un termen relativ bun; 
- S-au realizat convenţii de colaborare pentru desfăşurarea practicii pentru nivelul 4 de calificare; 
- Elevii au realizat portofolii personale atât la orele de teorie, laborator sau practică sub îndrumarea, 
supravegherea şi contribuţia dascălilor; 
- Stabilirea CDL-urilor.  
-S-au format echipe de realizare a curriculumului pe ani de studiu şi specializări, după cum urmează: - 
CDL clasa a IX-a domeniul economic/comerț, clasa a IX-a B Calcule economice, clasa a IX-a E Activități 
în comerț - CDL clasa a X-a, domeniul domeniul economic/comerț- 
Managementul afacerii  
- Dezbaterea metodologiei Examenului de certificare a calificării profesionale, nivel 4. S-au stabilit 
temele proiectelor de specialitate și îndrumătorii ;  
-  Organizarea și desfășurarea olimpiadei faza pe școală  
- Organizarea și desfășurarea Examenului de certificare a calificării profesionale, nivel 4: Tehnician în 
activități economice, Tehnician în activități de comerț 
- participarea la FIC și obținerea premiului II de către F.E. LCLAXA S.R.L. 

2. COORDONARE-IMPLICARE  
Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg:  
- Au fost distribuite precizările I.Ş.J./M.Ed.N.C.Ș, privind reforma, privind conţinuturile programei 
şcolare în special la clasa a IX-a, fişa de atribuţii în cadrul comisiei metodice, a notei privind 
întocmirea proiectelor didactice, a planificărilor calendaristice, pentru ca toate cadrele didactice să ştie 
clar ce se aşteaptă ş ice motivează calificativul sau nota acordată în urma asistenşelor la ore, în cadrul 
monitorizării interne; 



ROMÂNIA, SĂLAJ – ŞIMLEU SILVANIEI, Str. M. Kogălniceanu, nr. 11, Cod:  455300 
Tel./fax.: 0260-678489, fax. 0360-814584, www.colim.ro, ctim_simleu@yahoo.com  Page 33 
 
 

 -Participarea la consfătuiri şi cercul pedagogic desfăşurate conform graficului I.Ş.J 
 - Participarea la Balul Bobocilor  
- Redactarea CV-ului şi a fişelor individuale ale membrilor comisiei şi depunerea acestora la mapa 
comisiei. 
- Desfăşurarea acţiunii "Săptămâna legumelor și fructelor" luna noiembrie,“Dăruind vei dobândi”și 
primirea colindătorilor din luna Decembrie 
- Realizarea de asistenţe la ore. 
- Participarea la cursuri de formare şi perfecţionare: program de master doamna prof. ec. Crețanu 
Maria, înscrierea la grade didactice d-na doamna prof. ec. Cristea Corina-gr.dic. II, Liderchip; 
 - Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei disciplinelor tehnologice,profil servicii, faza pe şcoală. Elevi 
calificați la faza județeană: Parnica Alexandra, Muj Tudor, Haidic Roxana din clasa a XI-a B, 
prof.Nosal Mariana Nicoleta și Bakai Zsolt , Chiș Alexandra din clasa a XII-a B , prof. Bârjac 
Cristina-Andreea și Nosal Mariana Nicoleta  
- Concursul ,,Alege! E dreptul tău”Loc.I calificare etapa națională eleva Ardelean Crina –prof.coord. 
Nosal Mariana-Nicoleta 
-Elaborarea şi centralizarea temelor proiectelor pentru Examenul de certificare a calificărilor 
profesionale, liceu.Nivel 4 
- Funcţionare şi deschiderea activitătii a două firme de exercițiu  
- Participare program Școala Altfel 
- proiectul regional EDUCAŢIE  PENTRU SĂNĂTATE MEN SANA INCORPORE SANO, ediția V. 
MONITORIZARE-EVALUARE  
           Verificarea activităţilor membrilor comisiei s-a realizat respectând următoarele cerinţe: 
controlul documentelor necesare înregistrării progresului şcolar, realizarea planificărilor anuale şi 
semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, realizarea de proiecte didactice, asistenţe la lecţii la un 
număr de nouă cadre didactice: patru suplinitoare, cinci titulare şi întocmirea fişelor de observare a 
lecţiei.  
          Activităţile didactice au avut în vedere:  
• Promovarea unei relaţii de comunicare deschisă între profesori şi elevi, care să stimuleze cultivarea 
valorilor etice, estetice, civice şi personale, să modeleze atitudini şi comportamente responsabile;  
• Adoptarea unor modele instrucţionale active-participative ce favorizează înţelegerea şi apropierea 
conţinuturilor de specialitate, a conceptelor operaţionalespecifice şi a unor informaţii culturale 
diverse;  
• Aplicarea curriculum-ului naţional la toate nivelurile -liceal.; 
 • Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiei de specialitate apropiate de către elevi şi 
a competenţelor dobândite. 
         Este obligatorie cunoaşterea curriculum-ului şcolar, respectarea întocmai a programelor şcolare; 
cu privire la acest lucru se va urmări permanent: întocmirea planurilor de lecţii pentru profesorii 
debutanţi şi pentru lecţiile de recapitulare la ceilalţi profesori, evaluarea elevilor să fie continuă, iar 
ritmul notării să respecte criteriile şi cerinţele evaluării continue.. 3. COLABORARE CU 
PARTENERI ABILITAŢI S-au realizat convenţii de colaborarepentru desfăşurarea practicii pentru 
toate specializările, nivelul 4 cu agenţi economici. 
3. ANALIZA SWOT  
PUNCTE TARI  
• Realizarea unei transparenţe a deciziilor printr-o comunicare continuă intre membrii comisiei 
metodice – membrii catedrei au colaborat în permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au îmbunătăţit 
activitatea prin schimburi de idei, discutii ocazionale.  
• Întocmirea documentelor de proiectare didactică în conformitate cu prevederile curriculum-ului 
naţional de către toate cadrele didactice. 
• Utilizarea mijloacelor moderne: calculator, videoproiector de către unele cadre didactice de 
specialitate.  
• Preocupări din partea cadrelor didactice pentru a stabili o bună relaţie de comunicare professor-elev. 
 • Lucru individual şi pe grupe cu elevii.  
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• Elaborarea programelor, pentru CDL-uri clasa a IX-a şi a X-a. 
 PUNCTE SLABE 
• Participarea redusă a elevilor la activităţile de pregătire suplimentară pentru concursuri școlare 
OPORTUNITĂŢI 
 • Participarea la activităţi de formare continuă 
 • Valorificarea potenţialului uman-profesori şi elevi. 
 • Autoevaluarea proprie astfel încât profesorul poate devein model moral, comportamental pentru 
elevi 
. • Valorificarea potenţialului creative al elevilor prin initierea de noi proiecte educative şi asumarea 
de roluri. 
 AMENINŢĂRI 
 • Motivaţia scăzută elevilor pentru învăţare.  
     Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii 
comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la modulele şi 
disciplinele de specialitate.  

 
7. h. Activitatea Cabinetului Scolar de Asistenţă Psihopedagogică 

 
În anul şcolar 2016-2017, s-a urmărit atingerea obiectivelor propuse în planul managerial întocmit 

la începutul anului şcolar: 
• autocunoaştere şi dezvoltare personală; 

•  promovarea sănătăţii şi a stării de bine; 

• orientarea şi planificarea carierei; 

•  prevenirea comportamentelor de risc, a violenţei şcolare, a absenteismului şi abandonului 

şcolar.   
Activităţile de consiliere au fost realizate cu elevii, cadrele didactice şi cu părinţii, au fost  

organizate indidual, în grup şi colectiv, au fost întocmite şi derulate proiecte de prevenţie/intervenţie în 
parteneriat cu instituţii. Pe parcursul anului şcolar am realizat o microcercetare cu colegii mei din reţea, 
pe tema consumului de alcool în rândul adolescenţilor, cercetare publicată în revista de specialitate a 
consilierilor şcolari – De la mental la comportamental în şcoală.   

Tematicile cele mai frecvente abordate cu elevii au fost: Autocunoaştere şi dezvoltare personal; 
Abilităţi sociale scăzute; Management comportamental; Comunicare şi relaţionare interpersonală; 
Depăşirea obstacolelor şi rezolvarea problemelor; Stima de sine scăzută; Tulburări de anxietate; 
Dificultăţi de adaptare şi învăţare; Absenteism şcolar şi neîndeplinirea sarcinilor şcolare; Strategii de 
învăţare; Motivaţia pentru învăţare; Orientare şcolară şi profesională. În anul şcolar 2016-2017, numărul 
elevilor beneficiari de consiliere individuală a fost de 54. 

Părinţii au solicitat în special sprijin pentru îmbunătăţirea comunicării cu copilul acasă şi pentru 
identificarea unor strategii eficiente de rezolvare a conflictelor iar solicitările cadrelor didactice au fost în 
special axate pe managementul clasei de elevi, relaţia professor-elev, colaborarea cu familia. 

O parte semnificativă din activitatea de consiliere a fost dedicată consilierii de grup. În acest sens, 
am realizat activităţi de consiliere de grup în special pentru dezvoltarea abilităţilor sociale, dezvoltarea 
motivaţiei şcolare, consiliere şi orientare în carieră.   

Un alt aspect important al consilierii în şcoală îl constituie consilierea colectivă. În cadrul acestor 
activităţi, cele mai abordate teme au fost cele cu privire la adoptarea unui stil de viaţă sănătos, cele de 
autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare asertivă şi rezolvarea conflictelor. La clasele a XII-a, 
consilierea colectivă s-a axat în principal pe orientarea şcolară şi profesională, scopul principal al acestor 
activităţi fiind ca fiecare elev să îşi identifice interesele, aptitudinile, competenţele, valorile personale 
pentru a le utiliza apoi în luarea unei decizii optime de carieră. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Promovarea eficientă a cabinetului de asistenţă  
psihopedagogică în rândul elevilor şi a părinţilor acestora 
reflectată în numărul mare de solicitări venite din partea 
elevilor pentru consiliere individuală/grup; 
• Comunicare eficientă cu conducerea şcolii în  
realizarea obiectivelor propuse sau în soluţionarea şi 
remedierea unor situaţii apărute în şcoală; 

• Interesul tot mai mare manifestat de către părinţi 
pentru solicitarea sprijinului în probleme apărute atât acasă cât 
şi la şcoală în rândul propriilor copii; 
• Dotarea cabinetului şcolar cu materiale necesare  
unei bune desfăşurari a activitaţilor de consiliere (teste, baterii 
de teste, consumabile birotică); 
• Colaborarea eficientă cu cadrele didactice pentru  
depistarea cât mai timpurie şi promptă a  elevilor cu dificultăţi 
bio-psiho-sociale, solicitarile numeroase din partea diriginţilor 
si  altor cadre didactice pentru desfaşurarea în parteneriat  a 
unor activităţi de consiliere şi orientare, pentru participarea la 
şedinţele cu părinţii sau pentru asistenţă psihopedagogică în 
alte activităţi (redactare fişe de caracterizare psihopedagogică, 
trasee educaţionale, soluţionarea unor situaţii conflictuale la 
clasă etc.); 
• Scăderea numărului de absenţe nemotivate în  
rândul elevilor ca efect al campaniilor derulate în cadrul 
proiectului de intervenţie “Scoala, povestea mea de success”, 
a activităţilor de consiliere individuală şi de grup; 
• Întocmirea de parteneriate şi protocoale de  
colaborare cu instituţii din judeţ şi din oraş: CJRAE-CJAP 
Sălaj, Poliţia de Proximitate,  Inspectoratul de Jandarmerie 
Sălaj, CNIPT Şimleu Silvaniei şi derularea în comun cu 
acestea a unor activităţi de preventie/intervenţie;  
• Implicarea permanentă şi activă a elevilor în  
proiecte educative de prevenţie, intervenţie, de voluntariat şi 
parteneriat cu instituţiile mai sus menţionate. 
• Sprijin oferit de către CJRAE-CJAP Sălaj şi   
conducerea şcolii în derularea unor proiecte şi acţiuni propuse, 
Proiect de prevenire a  traficului de persoane - Nu eşti de 

vânzare- Alege pentru binele tău; FlashMob – 18  octombrie; 

Proiect de intervenţie în absenteism - Scoala, povestea mea de 

succes!; Proiect de prevenire a violenţei în mediul şcolar-
Adolescent Non Violent, Marşul Carierei.  

• Reticenţa unor elevi şi părinţi  cu privire la  
rolul consilierului şcolar şi a serviciilor de consiliere şi 
asistenţă psihopedagogică, persistenţa unor prejudecăţi 
şi confuzii cu privire la rolul consilierului şcolar; 
• Număr mare de elevi arondaţi unui consilier  
şcolar; 
• Desfăşurarea activităţii în două instituţii  
şcolare CTIM şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Marca şi 
introducerea obligaţiei de catedră care a dus la scăderea 
numărului de ore alocat activităţii de consiliere; 
• Slaba implicare a unor părinţi în activităţi  
de colaborare atât cu şcoala cât mai ales cu cabinetul 
şcolar, chiar şi la solicitare; 
• Existenţa în continuare a fenomenului de  
absenteism şcolar datorat în mare măsură atracţiei 
exercitate de localurile din apropierea şcolii, deşi 
numărul de absenţe este în continuă scădere. 
 

 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Susţinere şi colaborare eficientă cu  conducerea şcolii şi cu 
CJRAE-C.J.A.P în derularea unor proiecte educative şi 
acţiuni de prevenţie, interventie de larg interes; 

• Disponibilitatea colegilor din reţea în realizarea unor studii 
în echipă; 

• Implicarea activă  şi buna colaborare cu reprezentanţii 
unor instituţii în încheierea şi derularea unor proiecte în 
parteneriat; 

• Implicarea şi buna colaborare  cu cadrele didactice din 
şcoală în identificarea elevilor cu dificultăţi bio-psiho-
sociale; 

• Dezvoltarea abilităţilor de consiliere a consilierului şcolar 
prin participarea la cursuri de formare; 

• Schimb de informaţii şi colaborare între consilierii şcolari 
din reţea: studii de caz, ateliere de lucru, comisii metodice, 

• Dezinteresul manifestat în general de familie în 
colaborarea cu CSAP; 

• Atracţia exercitata de localurile din jurul şcolii 
asupra elevilor  care îngreunează eforturile noastre 
de a diminua fenomenul de absenteism şcolar cu care 
şcoala noastră se confruntă; 

• Numărul tot mai ridicat a elevilor de clasa a IX a cu 
probleme comportamentale sau de sănătate mintală; 

• Numărul scăzut de ore alocat CSAP, datorat  
arondării Şcolii Gimnaziale Marca,  fapt datorat 
legislaţiei injuste cu privire la numărul de elevi 
stabilit unui consilier şcolar.  

• Lipsa fondurilor pentru achiziţionarea unor scale de 
evaluare, de screening necesare pentru depistarea 
timpurie a problemelor de dezvoltare. 
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dezbateri etc 
• Posibilitatea publicării unor articole sau materiale de 

specialitate de interes pentru elevi, părinţi şi cadre 
didactice, oferită de către CJRAE Sălaj, în revista de 
specialitate a consilierilor şcolari – De la mental la 

comportamental în şcolală sau pe site-ul instituţiei.   

• Rezistenţa la schimbare şi mentalităţile sociale 

 
 

7.i. Analiza activitaţii comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 
 

In anul şcolar 2016 – 2017, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală a avut 
următoarea componenţă: director, prof. dr. Flonta Stelian - Preşedinte, consilier şcolar prof. Bîrsan 
Camelia, prof. Balasz Iosif, prof. ing. Ispas Gavril(membrii), Sîrca Florian–şeful poliţiei comunitare 
Simleu Silvaniei, Tătar Simona, reprezentant al părinţilor, Sîrca Nicolae-reprezentant al elevilor. 

 
Obiective: 
• Depistarea cauzelor care produc violenţa în toate compartimentele instituţiei şcolare 
• Alcătuirea unei baze de date cu elevii problemă 
• Conştientizarea şi implicarea părinţilor în prevenirea şi combaterea violenţei 
• Implicarea elevilor în acţiuni concrete privind prevenirea şi combaterea violenţei 
 
 Activitaţi derulate: 
1.  Constituirea Comisiei  
2. Intocmirea Strategiei de prevenire şi interveţie privind violenţa în şcoală şi a Planului 

Operaţional pentru anul şcolar 2016-2017; 
3. Încheierea unor protocoale de colaborare cu Poliţia oraşului şimleu Silvaniei, cu Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi Sălaj ,,Menumorut Voievod” şi stabilirea cu aceştia a unui calendar de activităţi la 
clasă în parteneriat. 

4. Realizarea unui sistem de depistare şi informare cu privire la cazurile de agresivitate/ violenţă 
din interiorul unităţii prin supraveghere video si serviciul profesorilor în şcoala în timpul orelor de curs. 

5. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei în cadrul 
proiectului de prevenţie ,,Adolescent Non -Violent”, în vederea realizării unor dezbateri pe teme 
referitoare la fenomenul violenţei (clasa a IX – X a).  

6. Includerea în cadrul şedinţelor cu părinţii a unei teme – lectorat – care să pună în dezbatere 
problema violenţei în mediul familial, a violenţei între elevi, a relaţiilor între elevi şi personalul şcolii. 

7. Administrarea chestionarelor pentru identificarea formelor de manifestare, cauzelor care o 
produc cât şi a măsurilor care se pot lua. 

8. Crearea unei baze de date cu elevi cu potenţial ridicat agresiv; 
9. Asigurarea consilierii psihopedagogice a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare 

a violenţei şi agresivităţii în relaţiile cu colegii şi cadrele didactice 
10. Verificarea efectuării serviciului în timpul pauzei de către profesorii de serviciu şi de către 

elevii de serviciu. 
11. Intocmirea fişelor de înregistrare a cazurilor de violenţă. 
12. Convocarea imediată a Comisiei de disciplină pentru discutarea problemelor apărute si luarea 

măsurilor care s-au impus(consiliere pshihopedagogica, avertisment, scaderea notei la purtare etc.) 
 13. Implicarea elevilor în proiecte menite să stimuleze procesul de dezvoltare personală, 

motivaţia pentru învăţare şi calitatea stilului de viaţă, proiectul de prevenire a traficului de persoane ”Nu 
eşti de vânzare- alege pentru binele tău”, ,,Dau Accept şi LIKE, dar nu sunt de vânzare”, ,,Exprimă-te 
liber!”.  
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7.j.Analiza activităţii comisiei de monitorizare a frecvenţei elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clasele a IX-a…..XII-a SITUATIA ABSENTELOR 
  ANUL SCOLAR  2016-2017 

NUME SI PRENUME  
LUNA TOTAL 

ABS. 

DIN CARE: TOTAL            DIN CARE: 

ELEVULUI MOTIV. NEMOTIV. ABS./CLS. MOTIV. NEMOTIV. 

clasa a IX-a    3761 2641 1120 24647 13566 11081 

  SEPTEMBRIE 109 84 25 790 445 345 
  OCTOMBRIE 458 316 142 4306 2566 1740 
  NOIEMBRIE 516 356 160 2909 1475 1434 
  DECEMBRIE 317 220 97 1976 1246 730 
  IANUARIE 486 353 133 3138 1879 1259 
  FEBRUARIE 409 283 126 2669 1337 1332 
  MARTIE 643 504 139 3915 2230 1685 
  APRILIE 275 151 124 1526 728 798 
  MAI 285 192 93 1942 931 1011 
  IUNIE 263 182 81 1106 729 377 

clasa a X -a    5769 2867 2902       

  SEPTEMBRIE 202 77 125   
  

  OCTOMBRIE 1096 602 494   
  

  NOIEMBRIE 600 284 316   
  

  DECEMBRIE 370 160 210   
  

  IANUARIE 817 464 353   
  

  FEBRUARIE 637 357 280   
  

  MARTIE 951 423 528   
  

  APRILIE 345 129 216   
  

  MAI 477 211 266   
  

  IUNIE 274 160 114   
  

clasa a XI-a    6656 3915 2741   
  

  SEPTEMBRIE 223 128 95   
  

  OCTOMBRIE 1325 874 451   
  

  NOIEMBRIE 667 367 300   
  

  DECEMBRIE 562 398 164   
  

  IANUARIE 734 389 345   
  

  FEBRUARIE 583 309 274   
  

  MARTIE 751 417 334   
  

  APRILIE 530 306 224   
  

  MAI 712 340 372   
  

  IUNIE 569 387 182   
  

clasa a XII -a    8091 4143 3948   
  

  SEPTEMBRIE 256 156 100   
  

  OCTOMBRIE 1427 774 653   
  

  NOIEMBRIE 1126 468 658   
  

  DECEMBRIE 727 468 259   
  

  IANUARIE 1101 673 428   
  

  FEBRUARIE 1040 388 652   
  

  MARTIE 1570 886 684   
  

  APRILIE 376 142 234   
  

  MAI 468 188 280   
  

  IUNIE     0   
  

 
  0 0 0   
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In anul şcolar 2016 – 2017, Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor a avut următoarea 
componenţă: prof. Brăban Alina (responsabil), consilier şcolar, prof. Bîrsan Camelia, prof. Creţanu 
Maria, prof. Rus Doina, prof. Moisi Dumitru(membrii). 

Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor are următoarele atribuţii: urmăreşte aplicarea 
regulamentului şcolarcu privire la absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; are 
ca scop, de asemenea cunoaşterea de către elevi şi profesori a Legii Educaţiei, Statutului Elevului, ROI 
(articolele referitoare la frecvenţa elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce 
priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare.      
Activităţi desfăşurate pe parcursul anului şcolar: 
 
� a fost elaborat Planul operaţional pentru prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar;  
� au fost aplicate chestionare pentru a se identifica cauzele cele mai frecvente ale acestui fenomen;  
� pe parcursul semestrului I fiecare diriginte a raportat lunar absenţele pentru fiecare elev pe baza 

machetei puse la dispozitie de ISJ Sălaj, toate aceste date au fost centralizate si transmise lunar la ISJ 
Sălaj;  

� au fost întocmite lunar statistici care au fost prezentate conducerii şcolii, în consiliile profesorale si 
fiecărui diriginte în parte;  

� a fost creată o baza de date cu elevii care nu frecventează deloc şcoala şi cu elevii cu cea mai scazută 
frecvenţa, diriginţii au întocmit rapoarte pentru fiecare caz în particular;  

� s-au verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate prin 
Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii şi s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea 
şcolii, consilierul şcolar şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului 
şcolar;  

� a fost dezbătută pe larg problematica absenteismului şcolar în cadrul şedintelor/lectoratelor cu 
părinţii de către fiecare diriginte; 

� a fost implementată o campanie de informare a părinţilor cu privire la absenţele copiilor lor sub 
numele ”Tu ştii unde este copilul tău?”, campanie care face parte din proiectul de prevenire a 
absenteismului “Scoala, povestea mea de succes”, în timpul acestei campanii au fost făcute 
verificări inopinate la clasă pentru a se verifica prezenţa elevilor şi au fost contactaţi telefonic  
părinţii elevilor care absentau nemotivat; 

� acţiunea întreprinsă cu sprijinul poliţiei pentru depistarea elevilor care absentează de la cursuri, astfel 
că au fost găsiţi în localuri din oraş un număr de 32 elevi din şcoala noastră în cele 3 acţiuni 
organizate pe parcursul semestrului I, fiecare diriginte a facut demersuri pentru înştiinţarea părinţilor 
şi pentru luarea măsurilor care se impun. 

 
SEMESTRU I  
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SEMESTRU II 

 
 

8. Consiliul de administratie  si-a stabilit propriile programe de activitate si responsabilitati pe 
fiecare membru al lor. 
 În permanenta si-au exercitat atributiile prevazute de normele legale, nu au existat disensiuni 
majore în cadrul activitatii acestora. Activitatea acestuia a fost operativă şi eficienta. 
 S-a procedat la reorganizarea Consiliului de Administraţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
astfel  în componenţa sa fiind cuprinşi reprezentanţii Primăriei, Consiliului Local şi Consiliul 
Reprezentativ al Părinților. 
  

9. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 
La sfarsitul anului scolar au fost declarati 32 de corigenti, dintre care 26 – la o disciplina, 6- la 2 

discipline, 42 elevi cu situatia scolara neincheiata,   iar 5 elevi repetenti. 
La examenul de corigenta, s-au prezentat 31 elevii, în urma examinarii au obtinut nota de trecere 

31 elevi lucru consemnat in cataloagele de corigenta, existente la secretariatul scolii. 
La examenul de incheiere s-au prezentat 3 elevi fiind declarati promovati, iar 39 elevi nu s-au 

prezentat si au fost declaeari repetenti. 
 In urma examenelor de corigenţă, încheierea situaţiei la învăţătură şi a situatiei şcolare de la 
sfarsitul cursurilor,  sunt declarati 45 elevi REPETENTI 
Majoritatea elevilor repetenţi (20) provin de la invatamantul postliceal fiind elevi care nu s-au prezentat la 
examenul de încheiere a situaţiei la învăţătură 

Examenele s-au desfasurat in conditii normale, neexistand nici un fel de problema de organizare 
sau de alta natura, au fost elaborate bilete atat pentru probele orale cat si variante pentru probele scrise. 
In iunie                              – corigenti – la l obiect – 26 
        - la 2 obiecte – 6 
            - neincheiati - 42 

        - repetenţi – 5 
                               Procent de promovabilitate 87,57  % 

  
In septembrie –– repetenti  - 45 – Procent de promovabilitate pe an –  92,92 % 
 Situația centralizata pe forma de invatamant: 

Invatamant 
liceal 

Nr.Elevi inscrisi inceput de an 
scolar 

Nr. Elevi Ramasi sf. De an 
scolar 

din care: 

promovati repetenti 
523 522 508 14 

Inv. 
Profesional 68 68 57 11 

Inv. 
Postliceal 50 46 26 20 
TOTAL 641 636 591 45 
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10. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  
ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE PRACTICĂ a elevilor este organizată în conformitate cu 
reglementările în vigoare. Pregătirea practică se realizează atât prin laboratorul tehnologic cât şi prin 
instruire practică. Pentru instruirea practică a elevilor s-au încheiat contracte de practică cu agenţii 
economici din oraş in functie de calificarile avute in cadrul profilului tehnic si a profilului servicii, 
conform CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ pentru efectuarea stagiului de pregatire 
practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic, Anexa nr 1 la OMECT nr. 
3539/14.03.2012. 

Contractul stabileste cadrul in care se organizeaza si se desfasoara stagiul de pregatire practica in 
vederea invatarii la locul de munca, ca parte a programului de pregatire profesionala prin invatamant 
profesional si tehnic. Stagiul de pregatire este realizat de practicant in vederea dobandirii competentelor 
profesionale, in conformitate cu Standardul de pregatire profesionala si curriculumul aprobate prin Ordin 
al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr 3731/26.06.2014 

Stagiul de pregatire practica se efectueaza in cadrul unui contract de munca, cei 2 parteneri 
putand sa beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007. 

 Modalitatile de derulare si continutul stagiului de pregatire practica sunt descrise in prezentul 
Contract si in Anexa pedagogica atasata.  

Asfel toti elevii isi efectueaza stagiul de pregatire practica la agenti economici, conform 
Contractului de pregatire practica. S-au incheiat Contracte la calificarile: Economic, Comert, 
Electronica, Mecanica, Prelucrarea lemnului, acestea sunt incheiate atat la nivel de clasa, grupa  cat si 
individuala, in functie de necesitatea agentului economic. (Anexa 1-harta agentilor economici) 

Practica este monitorizata de catre fiecare maistru impreuna cu inginerul, la societatea respectiva 
cu care s-a incheiat conventia, instructorul de practica are obligatia de-a verifica zilnic frecventa elevilor 
repartizati la societatea respectiva, lucru care va fi consemnat in fisa individuala de observatie. 

La inceputul anului scolar s-a realizat o comisie care a elaborat Caiet de practica pentru fiecare 
calificare in parte, care au fost date elevilor in vederea completarii cu operatiile si lucrarile folosite in 
perioada practicii la agentul economic, astfel incat evaluarea practicii sa fie cat mai obiectiva. 

Practica comasata a fost programata conform planului de invatamant de la fiecare calificare, 
numarul saptamanilor de practica comasata impreuna cu numarul saptamanilor de cursuri fiind de 39 la 
clasele a IX-a, 38 la clasele a X-a si a XI-a tehnic si 37 de saptamani la clasele a XI-a economic si comert 
/ an scolar. (Anexa 2-plan cadru) 

La IP numarul saptamanilor, din planul de invatamant sunt de 39 la clasa a IX-a, 40 la clasele de a 
XI-a si 41 la clasele de a X-a, iar la fiecare nivel si calificare se prevede si un nr de ore de practica 
saptamanala care se efectueaza tot la agentul economic. 

Un cadru propice legaturii dintre oferta scolii si cererea angajatorilor, in ceea ce priveste 
pregatirea absolventilor pentru incadrarea cu succes a absolventilor pe piata il reprezinta aceste ”Stagii de 
pregatire practica de calitate - elevi mai bine pregatiti pentru piata muncii” lucru esential tocmai ca 
vizeaza constientizarea rolului practicii, in egala masura, pentru elevi, cadre didactice, cat si pentru 
angajatori si parinti. 

In anul scolar 2016-2017 la invatamant tehnic avem realizate 3 clase de Invatamant Profesional, 
IP-3ani, o clasa  pe fiecare nivel, o clasa de a IX-a (mecanica-mecanic auto) si o clasa de a X-a si a XI-a, 
in domeniul PRELUCRAREA LEMNULUI, cu bursa profesionala (200 RON/luna)  

Admiterea in invatamantul profesional s-a facut urmand  o procedura de admitere si preselectie 
conform calendarului in vederea organizarii admiterii si inscrierii la aceasta forma de invatamant.  

Clasele de la INVATAMANT PROFESIONAL au incheiat un Contract cadru de practica cu SC 
SIMEX SA pe 3 ani, societate unde isi desfasoara practica saptamanala si comasata iar clasele de la 
profilul mechanic auto cu societati economice din Simleu Silvaniei, Pericei si Nusfalau. 
  La nivel de instituţie de învăţământ, s-a stabilit Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L), la 
fiecare calificare, aceasta facandu-se la inceput de an scolar, care apoi este aprobat de catre CA a CTIM si 
avizat de catre CA al ISJ Salaj 
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CDL-ul face parte din Stagiu de pregatire practica, este stabilit de catre unitatea de invatamant, in 
vederea dobandirii unitatilor de competente cheie „Rezolvarea de probleme” si „Organizarea locului de 
munca” din standardul de pregatire profesionla la clasele de a IX-a, iar la clasele de a X-a, in vederea 
dobandirii unitatilor de competente cheie: „Tranzitia de la scoala la locul de munca” si Lucrul in echipa” 
din standardul de pregatire profesionala  

C.D.L-ul ţine cont şi de contractele şi convenţiile de colaborare dintre instituţia şcolară şi agenţii 
economici. În stabilirea C.D.L.-ului, se propun mai multe pachete opţionale care se discută în şedinţă 
lărgită cu toti membrii catedrei „Tehnologii”, se stabileste titlul CDL-ului şi se supune spre aprobare 
Consiliului de Administraţie al şcolii. La inceputul anului scolar 2016-2017 s-a stabilit sa ramana aceleasi 
CDL-uri ca si in anul scolar precedent la clasele existente,dar la clasa a X-a profesionala s-a elaborat un 
alt CDL urmand pasii amintiti anterior. 
 Denumirea si continutul acestor module, au fost aprobate de catre inspectorul scolar de 
specialitate, si prin care se urmareste PREGATIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE 
MUNCA si TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA din standardul de pregatire 
profesionala. 

In vederea organizarii si desfasurarii practicii in conditii de siguranta in primul semestru  al anului 
scolar 2016-2017 a avut loc instruirea inginerilor si profesorilor cu Norme de PSI si SSM de catre 
Comisia de SSM si PSI la nivel de unitate iar fiecare maistru instruieste elevii in domeniul Sanatatea si 
Securitatea Muncii si PSI, aspect consemnat in fisele individuale si in caietul de practica. 

Se continua colaborarea cu SC HANNA INSTRUMENTS SA NUSFALAU, societate care a fost 
de acord sa primeasca in practica elevii de la calificarea:electronica automatizari si de la mecanica. Prin 
urmare s-a incheiat un acord de parteneriat precum si contracte de practica. 

Prin efectuarea practicii de catre elevii nostrii la aceasta societate multinationala se urmareste 
atingerea celor mai inalte competente profesionale precum si posibilitatea integrarii lor pe piata muncii. 

Datorita faptului ca la nivelul scolii exista un cerc de electronica unde elevii realizeaza lucrari 
practice: masinute alimentate in cc, ventilatoare, adaptorare, amplificatoare, decodoare folosind afisaje 
numerice, polizoare, i-a determinat si incurajat in acelasi timp sa participe la concursuri si simpozioane 
judetene, regionale si nationale unde au obtinut premii. 
Robot cu senzor ultrasonic, realizat de GAL ANDRAS si NOVAK ISTVAN din clasa a X-a a obtinut 
premiul I la CONCURSUL  TEHNICO-STIINTIFIC: FII O SAPTAMANA PROFESOR DE 
STIINTE, CLUJ-NAPOCA, noiembrie, 2016, iar Elevul CSORVASI KRISZTIAN, clasa a XII-a a 
obtinut premiul II cu lucrarea amplificator de 350W. 

    
� FESTIVALUL NATIONAL AL STIINTEI, editia a IX-a, Zalau, octombrie 2016: Premiul  I –

BUZA ALEXANDRU clasa a XIA, prof UNGUR AVRAM 

� SIMPOZION ON LINE: ELEVII DE AZI, ANTREPRENORII DE MAINE, Focsani, 
noiembrie 2016:  

• Premiul al II-lea,MURESAN DENISA-XB,CHERECHES BIANCA –XB, prof DUMA 

SIMONA 

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” ofera elevilor posibilitatea de-a se remarca atat in atelierele si 
laboratoarele existente in scoala cat si la agentii economici unde isi desfasoara stagiul de pregatire 
practica. 

Datorita faptului ca elevii de la calificarea Tamplar universal fac practica la SC SIMEX SA, la 
sfarsitul anului scolar 2016-2017, domnul Blaga Dumitru, manager general al Grupului SIMEX SA, a 
tinut sa premieze elevii care s-au remarcat prin disciplina, seriozitate si abnegatii, dorind totodata sa i 
incurajeze sa devina angajati ai societatii, precum si in cadrul Concursului judetean FIC Festivalul 
Ideilor Creative, s-au premiat elevii de pe primele locuri cu o suma de bani la cele 4 sectiuni. 
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11. Respectarea cerintelor regulamentului şcolar de catre elevi 

Elevii respectă în general ROFUIP, Statutul elevului şi ROI. Cea mai fercventă încălcare se referă 
la frecvenţa la cursuri, motiv pentru care apar majoritatea notelor scăzute la purtare. Cazurile în care 
elevii au avut un comportament care încalcă actele normative au fost analizate de comisia de disciplină şi 
s-au luat măsurile adecvate. 

 
12. Asigurarea comunicarii eficiente cu parintii, conlucrarea cu comitetele de parinti, 

marirea atractivitatii scolii. 
 

Comunicarea cu părinţii 
 
Fiecare diriginte a asigurat comunicarea cu părinţii elevilor. S-au organizat semestrial şedinţe şi 

lectorate cu părinţii. Diriginţii au comunicat informaţiile în timp util, în cazuri speciale părinţii au fost 
invitaţi la şcoală pentru a li se comunica anumite situaţii. La solicitarea părinţilor diriginţii au răspuns 
întotdeauna (întâlniri directe, telefonic). Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 au avut loc întâlniri cu 
părinţii elevilor din clasele a IX-a şi cu cei ai elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, la nivelul şcolii.  

În perioada septembrie-octombrie 2016 au avut loc şedinţele cu părinţii la nivelul fiecărei clase. S-
au stabilit Comitetele de părinţi, iar preşedintele face parte din Consiliului reprezentativ al părinţilor 
pentru anul şcolar 2016-2017. Preşedintele Consiliuliu la nivelul Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” a fost 
domnul Bertea Sorin. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 
intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.  

Comitetele de părinţi ale claselor s-au implicat în asigurarea unor resurse financiare utilizate pentru 
dotarea sălilor de clasă cu diverse obiecte de inventar, igienizarea sălilor de clasă sau pentru realizarea 
unor evenimente în şcoală ex. Balul Bobocilor, Balul Absolvenţilor). 

Părinţii elevilor din clasele a XI-a B şi a XI-a E au participat efectiv la realizarea Balului Bobocilor, 
părinţii elevilor claselor a XI F, XI D au contribuit la buna desfăşurare a Balului Majoratului. Părinţii ne-
au sprijinit în acţiuni de voluntariat ex. ,,Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, Shoes Box, excursii 
tematice etc 

Semestrial, a avut loc o întâlnire a Consiliului reprezentativ al părinţilor cu conducerea şcolii. 
Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând 
rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ, prezentarea activităţilor 
din şcoală.  

 
Creşterea atractivităţii şcolii - Promovarea imaginii şcolii 
 
Ca să asigurăm o mai bună vizibilitate în comunitate şi nu numai, a fost creat site-ul şcolii, 

www.colim.ro şi pagina Facebook a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” 
https://www.facebook.com/CTIMSIMLEU unde sunt postate informaţii utile şi de interes pentru elevi şi 
părinţi, alte persoane sau instituţii. Aceştia se pot informa despre activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară derulată pe parcursul anului şcolar. 
În acest an şcolar s-a urmărit creşterea atractivităţii şcolii printr-o serie de activităţi: 
� A fost realizat un clip de prezentare a ofertei educaţionale a şcolii, intitulat, Vino la CTIM; 

� Au fost realizate broşuri şi afişe pentru promovarea şcolii care au cuprins informaţii relevante 
despre specificul şcolii, oferta educaţională propusă pentru anul şcolar 2016-2017 cât şi informaţii despre 
rezultatele elevilor şi proiecte extracurriculare derulate pe parcursul anului şcolar; 
� În data de 4 aprilie 2017, a fost organizată activitatea ,,Ziua Porţilor Deschise” la Colegiul Tehnic 
,,Iuliu Maniu” cu scopul prezentării elevilor claselor a VIII a, informaţii despre profilurile liceului nostru; 
� Actualizarea în permanenţă a paginii Facebook a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” 
https://www.facebook.com/CTIMSIMLEU care a stârnit interes în rândul utilizatorilor atingând 
saptămânal(în lunile aprilie -mai) un număr de 12000 vizualizări; au fost postate informaţii despre 
admitere cât şi aspecte din activitatea didactică şi extracurriculară; 
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� A fost realizat un material Power Point de prezentare a şcolii utilizat la întâlnirile stabilite cu 
şcolile gimnaziale din zonă şi în cadrul Târgului de ofertă educaţională Paşi în carieră – ediţia a IX-a; 
� În data de 4  aprilie 2017, am participat cu standuri de promovare a ofertei şcolare la evenimentul 
Marşul Carierei, desfăşurat în Şimleu Silvaniei în parcul central, în parteneriat cu CJRAE Sălaj; 
� A fost realizat un proiect de parteneriat privind orientarea şcolară şi profesională cu Şcoala 
Gimnazială “Silvania” Şimleu Silvaniei, în cadrul proiectului au fost organizate work-shopuri la diferite 
discipline în şcoala noastră, iar elevii de la şcoala mai sus menţionată au participat cu mare interes. 
� La  Şcoala Gimnazială Marca, consilierul şcolar Bîrsan Camelia, a participat la un lectorat cu 
părinţii elevilor din clasa a VIII-a în cadrul căreia a prezentat materiale de promovare a şcolii; a discutat 
cu părinţii despre oferta educaţională a şcolii şi opţiunile şcolare ale copiilor lor; a distribuit broşuri şi 
afişe; 
� În perioada 28-30 martie 2017 am fost prezenţi cu un stand în cadrul târgului ofertei educaţionale 
“Paşi în carieră”- ediţia a IX-a desfăşurat de către CJRAE Sălaj, Zalău, elevii noştri prezenţi la târg au 
oferit vizitatorilor broşuri de prezentare şi informaţii despre şcoala noastră. 
Puncte tari:  
� a fost realizat un număr foarte mare de acţiuni pentru promovarea imaginii şcolii; 
� conducerea şcolii a iniţiat şi sprijinit astfel de acţiuni; 
� profesorii din şcoală s-au mobilizat pentru a realiza în cele mai bune condiţii work-shopurile de 
prezentare a ofertei educaţionale din cadrul evenimentului Ziua Porţilor Deschise şi Marşul Carierei 

Puncte slabe: 
� puţine întâlniri cu părinţii elevilor absolvenţi de clasa a VIII a din bazinul oraşului(ei fiind în 
general factori de decizie în orientarea şcolară a elevilor); 
� slaba implicare a Consiliului Elevilor din şcoala noastră în activităţile de promovare a imaginii 
şcolii; 
� slaba implicare a unor cadre didactice în activităţile de promovare a imaginii şcolii. 
 

13. Cooperarea cu comitetele de elevi pe scoala. 
 

Pe parcursul întregului an şcolar au avut loc întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat 
probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri 
din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală. 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, 
preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 
2016-2017, în urma alegerilor desfăşurate componenţa Consiliului Elevilor în anul şcolar 2016-2017 a 
fost următoarea: preşedinte - elevul Opriş David din clasa a IX-a B, vicepreşedinte Ardelean Crina din 
clasa a IX-a B, iar secretar Neica Ionuţ  din clasa a IX-a B. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru 
completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales reprezentantii  pe departamente, cât şi 
Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o listă 
de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi 
disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor 
problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

După constituirea CSE au fost organizate alegeri pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de 
Administraţie al şcolii, au fost depuse două candidaturi: Chiş Alexandra din clasa a XII a B şi Silaghi 
Andreea din clasa a XII F. In urma alegerilor, eleva Chiş Alexandra a fost cea care a întrunit cel mai mare 
număr de voturi şi a fost desemnat membru în CA.  

În general, la întrunirile CSE, au fost prezenţi şefii de clasă sau alţi reprezentanţi ai claselor. Mulţi 
elevi nu au fost la înălţimea aşteptărilor, asta deoarece, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după 
criterii bine definite. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab 
reprezentate. Au participat la campania Cartea călătoare/ donare de carte pentru biblioteci din mediul rural, 
proiectul ShoesBox, proiectul Profesor pentru o zi, respectiv Director pentru o zi şi la toate activităţile 
desfăşurate de CJE. 
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Au avut loc întâlniri lunare ale liderilor claselor, în care s-au discutat probleme de organizare 
(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor),s-au propus activităţi şi s-a dezbătut modul de 
organizare, s-au realizat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală 
. 

S-a stabilit o agendă de lucru care vizează activităţile extraşcolare, monitorizarea elevilor problemă, 
cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

În general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la 
înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite. 
Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi comparativ cu primul semestru s-au 
desfăşurat lunar: momente artistice, sportive. Au participat la colectarea de fonduri pentru cadouri dăruite 
copiilor fără posibilităţi cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun/Pascale.  
 

14. Asigurarea condiţiilor materiale pentru buna desfăsurarea a activităţii din şcoală. 
 

Pe parcursul anului scolar 2016-2017, conducerea CTIM s-a preocupat pentru asigurarea condiţiilor 
materiale pentru buna desfăsurare a activităţii din şcoală astfel incat acestea sa se desfasoare in cele mai 
bune conditii. 

 Salile de clasa au fost igenizate,s-au facut mici reparatii acolo unde era necesar s-au inlocuit 
scaunele cu altele noi tapitate si confortabile incat climatul sa fie propice procesului instructiv educativ. 

Laboratoarele si atelierele sunt dotate cu materiale corespunzatoare calificarilor existente in scoala 
astfel incat se pot desfasura lucrari de laborator la fizica, chimie, biologie si la tehnic, astfel incat sa fie 
utilizata toata baza materiala din dotarea acestora, toti inginerii si maistrii consemnand intr-un registru 
materialele utilizate in cadrul activitatilor de laborator si atelier. 

Lucrarile s-au realizat conform graficului de desfasurare, elaborat de catre fiecare profesor, 
inginer, care are in dotarea laboratorului si atelierului  materialele necesare desfasurarii activitatii 
educative. 

Activitatea de la biblioteca unitatii care are un numar mare de volume de carte, se desfasoara dupa 
un program special afisat pe usa bibliotecii si ori de cate ori este nevoie se solicita persoana care are in 
atributii acest aspect. 

Manualele pentru invatamantul obligatoriu (clasele de a IX-a si a X-a) s-au repartizat pe clase 
dupa un program prestabilit inainte intre diriginti si “bibliotecar” iar la celelalte clase au fost solicitate 
doar manualele existente din anii anteriori (manuale pentru invatamantul tehnic). 

Ca noutate, din acest an scolar, s-a asigurat manuale si la clasele din invatamantul liceal superior, 
respectiv la clasele de a XI-a si a XII-a, doar la unele discipline din pacate. 

Un punct slab la acest compartiment (Biblioteca) este urmatorul: numarul insuficient de manuale 
la anumite discipline precum si editurile acestora. Exemplu; la Limba Engleza clasa a IX-a s-au solicitat 
90 buc Ed Bic ALL si 120 Ed Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL si s-au primit doar 10 
buc de la Ed Bic ALL si 10 buc de la Ed UNISCAN, la fel s-a intamplat si la alte discipline, in acest caz 
profesorii sunt obligati de a merge zilnic la clasa cu bratul plin de manuale si de-a lista zilnic o gramada 
de fise de lucru. 

Neavand un cabinet fonic, la catedra de limbi straine exista dictionare, casetofoane si alte 
materiale care se multiplica si se duc la clasa de catre profesor. 

Disciplina geografie are nevoie de harta care este dusa de catre dascal la orele care impun acest 
aspect. 

La invatamantul Tehnic la domeniile: electronica si automatizari, mecanica si economic nu sunt 
manuale nici la invatamantul obligatoriu (clasa a IX si a X-a) nici la invatamantul liceal superior, dascalii 
fiind nevoiti sa foloseasca mai multe manuale pentru a acoperi programa scolara. 

 La sala de sport, s-au desfasurat activitati sportive cu elevii scolii noastre, acestea desfasurandu-se 
dupa un program asfel incat sa nu fie intrerupta activitatea educativa iar celelalte ore din catedra se 
efectueaza conform orarului scolar intocmit la inceputul anului scolar. 
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Lucrarile de la laborator sunt pregatite si consemnate intr-o planificare anuala la fiecare disciplina/ 
clasa de catre laboranta scolii iar lucrarile de laborator tehnologic sunt consemnate intr-un registru 
conform planificarii calendaristice de catre fiecare cadru didactic. 

La inceputul anului scolar 2016-2017 s-a avut in vedere ca in fiecare sala de clasa sa fie conditii 
cat mai bune pentru desfasurarea orelor, s-a verificat sala cu sala  incat elevii sa aiba toate cele necesare 
bunei desfasurari a activitatii educative. S-au efectuat lucrari de igenizare, s-au inlocuit intreruptoare, 
corpuri de iluminat, banci sau mese de lucru si scaune potrivite varstei, pentru un climat de studiu cat mai 
bun. 

Conform normelor de SSM si PSI s-au instruit cadrele didactice, personalul auxiliar, personalul 
nedidactic cat si elevii la inceputul anului scolar cu privire la masurile de securitate si protectie a muncii 
in salile de clasa, in curtea scolii, pe coridoare, la sala de sport, ateliere si laboratoare, ca urmare n-au fost 
sesizate incidente. 

Dirigintii au afisat la panoul existent in clasa, tabel cu elevii, tabel cu elevii de serviciu, extras de 
ROI precum si toate informatile cu privire la elevi, astfel fiind informati despre toate regulile interioare 
ale scolii noastre. 

Cabinetul medical existent la etajul 2 al cladirii A are in permanenta o asistenta care acorda primul 
ajutor elevilor care acuza probleme de sanatate care se datoreaza varstei si nealimentarii corespunzatoare 
in general. 

  
In fiecare an Comisia de inventariere tine evidenta obiectelor scoase din uz precum si a 

necesarului de materiale pe fiecare compartiment in parte, astfel incat sa nu ramana materiale nefolosite 
sau sa existe lipsuri la acest capitol. 

Prioritar este asigurarea celor mai bune conditii pentru desfasurarea activitatii instructiv educative. 
 

 15. ACTIVITATEA ADMINISTRATIV GOSPODĂREASCĂ a fost organizată in asa fel incat 
procesul instructiv educativ sa se poata desfasura in cele mai bune conditii. 

Pe parcursul anului scolar 2016-2017 si in vacanta de vara s-a facut igenizarea intregi scoli, adica 
in fiecare sala de clasa s-a  reparat (usi, banci, intreruptoare, corpuri de iluminat), iar acolo unde a fost 
cazul s-a facut si zugraveli, astfel incat permanent s-au facut mici reparatii si modernizari in salile de 
clasa si atelierele scolare. 

Scoala noastra are autorizatie sanitara de functionare, nr.55/04.02.2010, care este valabila atat 
timp cat exista aceeasi structura functionala, mentionata la data emiterii, obtinuta in urma unui control 
facut de catre Autoritatea de sanatate publica judeteana Salaj, asadar conditile sanitare au fost indeplinite.  

Tot timpul s-a avut in vedere siguranta elevilor si a personalului didactic si nedidactic prin 
verificarile instalatiilor electrice, pamantari a cladirii precum si verificari din punct de vedere PSI si SSM, 
(buletine de verificare). S-a efectuat repunerea in functiune a retelei de pamantare la toate cladirile, s-au 
verificat stingatoarele de catre o firma autorizata si care au intocmit un buletin de verificare   pe o 
perioada de timp determinata. Scoala noastra este autorizata ISCIR pentru functionarea consumatoarelor 
de combustibil gaz natural si s-a efectuat autorizarea ISCIR a cazanelor Centralei Termice, avand 
valabilitate 2 ani si verificarea supapelor de siguranta a cazanelor (in numar de 10 buc) in fiecare an.  

S-a obtinut Certificat Constatator de functionare pentru SSM securitate si sanatate in munca emis 
de Inspectia Muncii. 

Au fost asigurate materialele de curăţenie şi alte categorii de bunuri necesare asigurării condiţiilor 
optime în şcoală, desigur în limita bugetului. 

Lucrarile de igenizare si de intretinere s-au facut in permanenta, de catre personalul nedidactic, 
care sunt in numar insuficient pentru acoperirea spatiului de lucru, asadar serviciul efectuandu-se in 2 
schimburi.  

Pe parcursul anului s-au facut urmatoarele lucrari: 
• Inlocuirea corpurilor de iluminat cu incadescenta cu corpuri de iluminat ergonomice 

• Zugravirea a 2 Sali de clasa facuta de catre personalul nedidactic cu ajutorul comitetului de parinti 
(Sala18, 30, 31, B6) 
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• Lucrari de intretinere: montarea de cuiere in 2 Sali de clasa, inlocuirea scaunelor din 5 Sali de 
clasa 

• Reparatii la acoperisuri la cladirile A si K, turnat trotuar in fata cladirii K 

• S-a renovat sala B12, zugravit, mutat tabla, s-au cumparat 50 scaune cu masute tip conferinta, 
instalatie interioara pentru aparatura video si s-a dat in folosinta ca Sala Multimedia 

• S-a inlocuit panourile de la poarta fata si usa de intrare cu altele noi si s-a vopsit tot gardul fata 

• S-a conectionat 2 usi ateliere corp cladire G si K si s-a conectionat 2 porti despartitoare aflate in zona 
din spate a cladirii K, pentru siguranta elevilor 

• S-au inlocuit alte 4 Sali de clasa cu scaune tapitate tip Felicia, fiecare sala a 30 de locuri, 
urmarinduse astfel inlocuirea tuturor scaunelor vechi cu scaune tapitate pentru cresterea confortului 
elevilor. 

• In sala B4 s-au reconditionat bancile si s-a inlocuit blaturile in numar de 15 mese cu 2 locuri 

• S-a imbunatatit confortul la serviciul Contabilitate montand un aparat de conditionare a aerului 
Toate aceste lucrari au fost facute de catre personalul unitatii noastre in vederea imbunatatirii 
climatului de lucru. 

 16. Activitati cultural artistice si sportive. 
 

În anul şcolar 2016-2017, s-a urmărit ca activităţile educative extraşcolare şi extracurriculare să se 
desfăşoare cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, să conţină o serie cât 
mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi 
conștient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicați în educaţie (familie, ISJ Sălaj, 
Primăria Șimleu Silvaniei, CNIPT Șimleu Silvaniei, Poliţie, Jandarmerie, CEPCA Sălaj, CJRAE Sălaj, 
Colegiul Tehnic ,,Alessandru Papiu Ilarian” Zalău, Biblioteca Orăşenească, agenţi economici etc.)  

 
 

I. OBIECTIVE URMARITE 
� formarea personalităţii elevilor, prin însușirea valorilor culturale naţionale şi universale;  
� educarea în spiritul respectării demnităţii şi toleranţei umane, a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;  
� cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile civice şi morale;  
� formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiintifice, tehnice şi estetice. 
� Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 
� Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi 

extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 
� Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 
� Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 
� Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin prevenirea şi 

reducerea fenomenelor antisociale, de     
� abandon şcolar,absenteism şi analfabetism. 
II. ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
 
� Au fost desfășurate activităţi extracurriculare cu elevii la volei băieţi, handbal fete şi fotbal 

băieţi      
� A fost organizat  un campionat de fotbal interclase. 
� Elevii au participat la acţiunile prilejuite cu ocazia ,,Crosului olimpic” la nivel local 
� Am avut participări la ,,Cupa Lyceum” competiție de nivel județean unde echipa de volei 

băieţi a liceului a obţinut locul III din 12 echipe participante. 
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� Echipa de fotbal a liceului a participat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar și am 
obținut locul II pe județ din 8 echipe participante 

Întreaga activitate sportivă a fost coordonată la nivelul unităţii de către prof. Ghiran Alexandru. 
 
III. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE LA NIVELUL UNITĂŢII: 
 
     Puncte tari ale activităţii educative la nivelul unităţii  
a) buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale cu instituţii şi agenţi economici din 

oraş sau judeţ; 
b) implicarea în activităţi a elevilor şi cadrelor didactice în realizarea obiectivelor propuse; 
c) crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale consolidate 

prin munca în   
    echipă/grup; 
d) iniţiative noi pentru realizarea unor proiecte educative, venite din rândul cadrelor didactice şi a 

elevilor. 
 
1. Puncte slabe ale activităţii educative 
a) timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi; 
b) fonduri insuficiente pentru achiziţionarea unor materiale necesare în realizarea unor activităţi şi 

pentru a răsplăti  
    rezultatele obţinute de elevi; 
c) cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice de a se implica în astfel 

de activități; 
d) slaba implicarea a unor părinţi în sprijinirea şcolii în organizarea unor activităţi educative.  
 
2. Opotunităţi ale activităţii educative  
a) Susţinerea conducerii şcolii în derularea unor proiecte şi programe educative; 
b) Relaţiile bune de colaborare cu instituţii publice, instituţii cultural şi agenţi economici; 
c) Dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat; 
 
3. Ameninţări ale activităţii educative 
a) Finanţarea defectuoasă a sistemului de educaţie şi nealocarea unor fonduri dedicate 

exclusiv programelor şi proiectelor extracurriculare; 
b) Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ elevilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii; 
c) Instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale 

pentru a participa la activităţi extracurriculare propuse; 
d) Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul; 
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 17. Activităţi educative 
 

II. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

SECŢIUNEA 1:  Proiecte/Parteneriate educaționale/Programe implementate de MENCŞ/ISJ SJ 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului/programului Iniţiator/ 
Aplicant 

Perioada de 
desfășurare 

Responsabili de 
activitate Elevi Cadre 

didactice 
1. Ziua Internaţională a Educaţiei ISJ Salaj 5 octombrie 

2016 
Bîrsan Camelia 100 4 

2. ERASMUS + ,,BEST – Bridges in 
Europe for Students Training”- Stagii 
de pregătire practică pentru elevi 

Colegiul Tehnic 
,,Iuliu Maniu” prin 
ANPCDEFP 

Sem II Brăban Alina 15 2 

3. Ziua Europei – Flash Mob Erasmus + 
,,Shape It, Move It, Be It!” 

ANPCDEFP 
ISJ Sălaj 

9 mai 2017 Brăban Alina 
Bîrsan Camelia 

15 2 

4. Strategia Naţională de Acţiune 
Comunitară – SNAC 
Săptămâna fructelor şi legumelor 
donate; 
,,Ajută-l pe Moş Crăciun”;  
,,Ajutor pentru Alin” 

MENCŞ/  Sem I / II Rus Doina 300 12 

 
SECŢIUNEA 2 : Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 
 
Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Coordonator/i Perioada de 
desfășurare 

Parteneri 
Elevi Cadre 

didactic
e 

1. Balul Bobocilor Prof. Bîrsan 
Camelia 
Brisc Adriana 

Sem I Agenţi economici din oraş 300 38 

2. Ziua Europeană a Limbilor 
Moderne 

Prof. Camelia 
Mocan 

Sem I Elevi clasele IX -XII 75 4 
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 Prof. Marian 
Georgeta 

3. Halloween!  prof.Clejan Laura 
prof. Teuşdea 
Alinda 
 

1 Nov Elevii claselor IX-X 60 2 

4. Consiliere Juridică pentru 
Adolescenţi - VedemJust 

Prof. Camelia 
Bîrsan 

Sem I,II Elevii cls. XI -XII 125 2 

5. ,,Stăpânii cuvintelor” Prof. Fiţ Lucia 
Prof. Cosma Maria 

Sem I, II Biblioteca Orăşenească  
 

80 4 

6. ,,Șimleul în imagini” Prof. Bode Irina Sem I,II CNIPT Șimleu Silvaniei 60 2 

7. ,,Sunt român în România” Prof. Moisi Florina Sem I,II CNIPT Șimleu Silvaniei 30 2 

8. ,,Din dor de… Eminescu”  Prof. Cosma Maria 
Prof. Brisc Sanda 
Prof. Fiţ Lucia 

15 ianuarie 2017 Biblioteca Orăşenească  
 

60 4 

9 ,,Hai să dăm mână cu mână” Prof. Papp Lajos 2 Decembrie  
2016/ 25 ianuarie 
2017 

CNIPT Șimleu Silvaniei 80 4 

10 Tot educaţie, nonformală! Diriginţi Săptămâna Școala 
Altfel 

CNIPT Șimleu Silvaniei 
Muzeul Holocaustului 
CȘEI Șimleu Silvaniei 
Căminul de bătrâni Bic 
Unitatea de Pompieri Simleu 
Silvaniei 
Podgoria Silvania 

620 36 

11 ,,Implicare şi cunoaştere”  Camelia Bîrsan Martie-iunie 
2017 

CNIPT Șimleu Silvaniei 90 6 

12 Competiţia Elevi vs. Profesori Alina Brăban Mai  2017 CSE 200 30 
13 Școala Părinţilor Camelia Bîrsan 

Flonta Stelian 
Sem II Comitetul Reprezentativ al 

Părinţilor 
- 4 
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SECŢIUNEA 3:   Concursuri/Festivaluri/Proiecte din CAEJ/CAER/CAEN 2015 
 
Nr. 
crt. 

TITLUL PROIECTULUI TIPUL PROIECTULUI 
 

 DOMENIUL ORGANIZATOR COORDONATOR 

1 Festivalul Ideilor Creative Festival concurs- CAEJ Tehnic -artistic CTIM Flonta Stelian 
Cîmpan Liliana 
Bîrsan Camelia 

2 Made for Europe!  Concurs Naţional de 
produse finale ale 
proiectelor europene 
CAEN 

Concurs de produse 
finale 

MEN Brăban Alina  

3 Alege! Este dreptul tău! 
 

Concurs naţional pe teme 
de protecţia 
consumatorilor CAEN 
A1 -19 

Educaţie pentru 
cetăţenie democaratică 

MEN /Autoritatea Națională 
pentru Protecția 
Consumatorului 
 

Nosal Mariana 
Duma Simona 

4 Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar 

Olimpiada Naţională  Educație pentru sport 
și sănătate 

MEN Ghiran Alexandru 

5 Cupa Lyceu  Concurs Judeţean CAEJ Educație pentru sport 
și sănătate 

ISJ Ghiran Alexandru 

6 Elevii au Talent! Concurs Judeţean CAEJ Artistic Scoala Gimnazială Nr. 1 
Marca 

Bîrsan Camelia  

5 Tinerii Dezbat! 
 

Concurs naţional CAEN 
 

Educaţie pentru 
democraţie  

MEN  Duma Simona 

6 Să exmatriculăm violenţa 
din școală 

Proiect Judeţean 
CAEJ 

Educaţie pentru 
cetăţenie democaratică 

Colegiul Tehnic API Zalău Fiţ Lucia 

7 
 

Concurs de Consiliere 
Școlară prin Artterapie 
,,Exprimă-te liber!” 

Concurs Naţional CAEN 
A2 -  3  

Consiliere şcolară CJRAE Sălaj Bîrsan Camelia 
 

8 Mesajul meu Antidrog Concurs Naţional CAEN Consiliere/ prevenire CEPCA Sălaj Bîrsan Camelia 
9 Next Generation Concurs Naţional CAEN Consiliere şi orientare 

în carieră 
ISJ Maramureş Bîrsan Camelia 
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10 Eminescu – Culoare şi 
cuvânt 

Concurs Naţional -CAEN Creaţie 
artistică/literară 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru 
Haret”, Piatra Neamţ 

Fiţ Lucia 
Cosma Maria 

 
III. ACŢIUNI ÎN CADRUL STRATEGIILOR NAŢIONALE/JUDEŢENE 

III.1. Acţiuni desfăşurate pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate 
 
Nr.  
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale 

Perioada Responsabil/i 
Coordonator/i 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

1. Singur acasă! program de consiliere 
psihopedagogică de grup 

Sem II Prof. Camelia Bîrsan 12 CJRAE-CJAP 
Sălaj 

 
 
II.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale  

Perioada Responsabil/i 
Coordonator/i 

Participanţi 
(se indică 
numeric) 

Parteneri 

1.  ,,Nu eşti de vânzare, alege pentru 
binele tău!” – Flash Mob  

Octombrie 2016 Prof. Camelia Bîrsan 
Prof. Bode Irina 

50 CJRAE Sălaj 

 
III.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea consumului de droguri/tutun/alcool  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale  

Perioada Responsabil/i 
Coordonator/i 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

1. ,,Fericirea, singura noastră 
dependenţă!” – proiect de prevenţie a 
consumului de substanţe/campanie de 
conştientizare 

Sem I  - Balul 
Bobocilor 

Prof. Camelia Bîrsan 30 CEPCA Sălaj 
CJRAE Sălaj 

2. Alcoolul nu te face mare! – proiect de 
prevenire a consumului de alcool în 
rândul liceenilor 

Sem II – 2 activităţi 
lunare  

Prof. Camelia Bîrsan 120 - clasele IXD, IX 
G, X D, XI D 

-  
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Galerie foto – Activităţi educative 2016-2017 

 

                           
               Proiect educaţional ,,Implicare şi cunoaştere”                          Campania  ,,Probike”                                       Festivalul Ideilor Creative 

          

 

                                
                           Ziua Educaţiei –Flash Mob                          ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi                                Competiţia Profesori 
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18. Calitatea în învăţământ 
 

1. Dezvoltarea unei culture şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii; 
2. Înlăturarea punctelor slabe identificate de către evaluatorul extern . În acest sens a fost elaborat de către 
CEAC şi Planul de îmbunătăţire a calităţii oferite pentru anul şcolar 2016 – 2017, plan a cărui perioadă de 
acţiune este cu prinsă în intervalul septembrie 2016 – septembrie 2017 şi din care reies următoarele ţinte: 
• Îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicare internă şi externă; 
• Monitorizarea progresului privind dotarea cu mijloace de învăţământ; 
• Identificarea ţintelor educaţionale individuale şi a măsurilor remediale în caz de nereuşită şcolară; 
• Dezvoltarea profesională prinactivităţi ştiinţifice; 
• Optimizarea activităţilor individualizate în evaluarea şi monitorizarea progresului educabililor. 
 
Apreciere generală: 

- unitate de învăţământ eficienta cu posibilităţi de îmbunătăţire 
- activitatea este evaluată şi monitorizată în permanenţă  
- şcoala oferă condiţii optime în vederea desfăşurării procesului instructiv-educativ astfel încât 

există posibilitatea formării deprinderilor practice în vederea integrării absolvenţilor pe piaţa 
forţei de muncă 

- procesul de evaluare are ca rezultat stabilirea unor proceduri şi planuri de acţiune  
- Comisia pentru Asigurarea Calităţii elaborează documentele specifice 
- planurile de activitate ale catedrelor cuprind activităţi privind calitatea, învăţarea centrată pe 

elev, folosirea stilurilor de învăţare, planuri de lecţie etc. 
- şcoala  colaborează cu diverşi parteneri sociali şi agenţi economici  
- ofertă diversă de activităţi extraşcolare, extra - curriculare şi de binefacere  
- asigurarea egalităţii de şanse în educaţie 
- personalul didactic este deschis pentru formarea continuă 
- implementarea la clasă a unor metode moderne de învăţare activ-participativă  
- şcoala este implicată în proiecte, programe şi concursuri naţionale 
- participarea unui număr apreciabil de cadre didactice la  simpozioane naţionale  

 
  
19. Activitatea laborantului şcolar : 
 
În  cursul anului şcolar 2016-2017, subsemnata ...BLAGA DELIA FLORINA..  , angajat pe postul de 
........LABORANT........., la  COLEGIULUI TEHNIC „IULIU MANIU” ŞIMLEU SILVANIEI, am 
derulat următoarele activităţi, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale fișei 
postului, după cum urmează: 

 
Proiectarea activităţii 

- Existenta programelor scolare in vigoare la portofoliul personal; 
- Intocmirea planificarii activitatii in colaborare cu profesorii de specialitate; 
- Intocmirea unui plan de achizitii si reparatii. 
- Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii,ducand  la 

indeplinire orice sarcina incredintata; 
- Am utilizat TIC in activitatea de proiectare; 
- Am asigurat baza logistica pentru concursurile scolare. Centralizarea rezultatelor la 

concursurile scolare , comunicarea calificatilor la etapa judeteana, , intocmirea bazei de date 
cu diplomele obtinute si a tabelului pentru premiile speciale 

Realizarea activitatilor didactice: 
- Intocmirea planificarilor lucrarilor de laborator la fizica , chimie si biologie; 



ROMÂNIA, SĂLAJ – ŞIMLEU SILVANIEI, Str. M. Kogălniceanu, nr. 11, Cod:  455300 
Tel./fax.: 0260-678489, fax. 0360-814584, www.colim.ro, ctim_simleu@yahoo.com  Page 54 
 
 

- Pregatirea lucrarilor de laborator, demonstrativ sau pe grupe (in functie de cerintele 
profesorului de specialitate); 

- Indrumarea si supravegherea elevilor in activitatea practica (sub coordonarea profesorului); 
- Utilizarea mijloacelor TIC, a aparaturii audio-vizuale in cadrul orelor de chimie, fizica, 

biologie sau alte discipline. 

Comunicare şi raţionare 
- Desfasurarea activitatii impune comunicare si relationare cu intreg personalul scolii si cu 

elevii. Ma adaptez  oricarei situatii (in cazul in care nu am fedd-back, gasesc solutii de a duce 
la indeplinire sarcina primita) si sustin munca in echipa. 
 

Managementul carierei şi dezvoltare personală 
- Participarea la programele de formare/perfectionare, simpozioane, cercuri pedagogice; 
- Implicare in orice activitate la nivelul comisiei metodice fizica-chimie si biologie sau la 

cerinta in a sprijini activitatea altor comisii metodice din scoala. 
- Detin un portofoliu personal , cu documentele cerute si actualizat . 

 

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii 
- Implicare in proiecte educationale, concursuri si olimpiade : 

In perioada „Scoala altfel” s-a organizat la laboratorul de chimie work-shop,  unul din punctele 
de vizitare de catre elevii de la scolile generale . S-au pregatit cateva lucrari de laborator care 
au fost prezentate . 

- In calitate de ORGANIZATOR la  Concursul „ Festivalul ideilor creative”, am completat toate 
diplomele care au fost inmanate participantilor; 

- Am participat la Concursul „ Festivalul ideilor creative” si in calitate de indrumator, sprijinind 
elevii cu doua lucrari la sectiunea stiinte, una fiind clasata pe locul III. 

- In ce priveste respectarea normelor de sanatate si securitate a muncii , am intocmit un material 
care se prezinta elevilor in fiecare an si tabele nominale elevi pentru luare la cunostinta. 

- In calitate de secretar al comisiei Concursuri scolare am intocmit, centralizat si comunicat 
toate documentele necesare pentru buna desfasurare a concursurilor la nivel de scoala si la 
nivel judetean. 

- Impreuna cu prof Kovacs Zoltan si clasa a IXa B,in semestrul II am organizat o excursie 
tematica pe Dealul Magura. 

 
In ce priveste „ Indeplineste alte atributii la solicitarea directorului „ tin sa mentionez 
urmatoarele apecte: 

1. intocmirea orarului scolii (impreuna cu un membru al comisiei de orar), introducerea in format 
electronic;  

2.  intocmirea tuturor graficelor de desfasurare a practicii saptamanale si comasate (impreuna cu 
directorul adj.); 

3. Intocmirea bazei de date pentru stabilirea alocatiei de stat pentru elevii de 18 ani, multiplicarea 
modelului de cerere , repartizarea la elevi  pentru completare si trimiterea acestora la 
inspectoratul scolar; 

4. Centralizarea planificarilor tezelor si a optiunilor privind tezele ; 
5. Consemnarea in registrele matricole a situatiei scolare pentru anul 2015-2016; 
6. Inregistrarea elevilor de clasa a IX-a in registrele matricole; 
7. Consemnarea zilnica a condicilor de prezenta- activitate profesori si intocmirea lunara a 

situatiei plata cu ora. 
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8. Am inlocuit secretarul scolii de cate ori a fost nevoie. 
9. Am intocmit graficele de supliniri pentru examenele de competente si bacalaureat. 
10. In calitate de membru in Comisia de inventariere , am intocmit toate listele cu obiectele de 

inventar si mijloace fixe propuse spre casare pentru fiecare subcomisie si lista finala. 
 

20. Activitatea compartimentului secretariat  
 

Activitatea serviciului secretariat s-a desfãsurat conform specificului acestuia: 

  - S-au întocmit situatiile statistice de sfârsit de an scolar, sfârşit de semestru si început de 
an scolar; 
  - S-au întocmit şi  distribuit domnilor diriginti tabele nominale la clase, cataloage si 
schemele orare pentru completarea corectã a cataloagelor; 
  - S-au completat registrele matricole cu rezultatele la sfârsitul anului şcolar 2015-2016, s-
au deschis registre matricole pentru elevii care s-au înscris în clasa a IX-a , scoala profesională, 
învăţământ postliceal,  pentru anul şcolar 2016-2017; 
  - S-au introdus datele cerute (sitiuatii statistice, elevi, plan de scolarizare, etc.) în  aplicația 
de gestiune a şcolilor, SIIIR, la termenele stabilite. 
  - În acest an s-au primit de la minister doar diplomele de bacalaureat, care au fost 
completate si distribuite absolvenților. Restul certificatelor urmeaza să fie primite, completate si 
distribuite, pȃnă la sosirea lor s-au completat adeverințe care s-au distribuit absolvenților.În anul şcolar 
2016-2017  s-au completat certificatele şi diplomele pentru absolvenții din promoția 2016. 
  -     Se elibereazã la cerere adeverinte elevilor sau absolventilor din promoţii anterioare; 

- Se întocmesc toate situatiile cerute de inspectorat, care nu sunt puţine; 
- S-a întocmit statul de functii şi statele de plata în conformitate cu  reglementarile în 

vigoare  privind introducerea aplicatiei EDUSAL ; 
- Intocmirea dosarelor de personal  privind încadrǎri, introducerea în aplicatia REVISAL 
- Se efectueazã toate lucrãrile cerute de cãtre conducerea unităţii  si cadrele din scoalã.  

  -    Colaboreazã cu celelalte servicii pentru buna desfãsurare a activitãtii. 
 

21.  Raport explicativ la bilantul incheiat la  data de  30 septembrie  2017 
 
                        In  perioada  l ianuarie – 30 septembrie   2017  unitătii noastre i-au fost alocat credite în 
sumă de       2.465.809  lei     si au   fost utilizate 2.319.524 lei respectiv 94%  
 S-au primit astfel:  
                                               
                                 -din bugetul  de stat  alocata suma de ……………………………     155.109  lei 
                                 -din bugetul  local    suma de……………………                            2.310.700  lei 
    
                      De la  bugetul de stat  a fost alocata suma de                                          155.109  lei  
astfel: 
                                   -cheltuieli salariale                                                                          18.739 lei 
                                  -cheltuieli cu bunuri si servicii                                                             971 lei 
                                 -  chelt.transport elevi -ajutor social                                                    66.939  lei 
                                  -  burse  profesionale si“bani liceu”                           ……………     68.460  lei     
                  
                    Din creditele acordate de la buget   sau utilizat                                       154.825 lei 
 
                                   -cheltuieli salariale                                                                          18.739 lei 
                                  -cheltuieli cu bunuri si servicii                                                             971 lei 
                                 -  chelt.transport elevi -ajutor social                                                    66.855  lei 
                                  -  burse  profesionale si“bani liceu”                           ……………     68.260  lei     
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                      De la bugetul local au fost alocate  credite in suma de                             2.310.700 lei 
astfel:     
                                  - pentru cheltuieli de personal                                                            2060.500  lei      

                            - pentru cheltuieli  de bunuri si serv.                                                     250.200  lei  
                                                                      
                Creditele de la bugetul local ,   pe trim III 2017, au fost  de cheltuite  astfel: 
 
                           suma totala .........................................................................2.164.699 lei astfel: 
                          -pentru cheltuieli salariale ...............................................  1.988.869  lei 
                         - pentru cheltuieli materiale...............................................    175.830  lei 
    
Colegiul Tehnic ,,I Maniu ‘”  A derulat un nou proiect ERASMUS, pe perioada  sept 2016- 
august 2017, in  suma de 31.7952 Eur. 

. 
 
                In ce priveste situaţia soldurilor conturilor  vă informăm că:. 
 
         Soldul contului 401,, Furnizori”   este                lei ,facturi curente 
 
          Soldul contului 411 ,,Clienti”  este de  707,24  lei, sume care urmeaza sa se incaseze in cursul 
anului. 
          Soldul contului 5152 in suma de  6042,53   lei reprezinta sold la proiectul Erasmus. 
         Soldul contului  550’ în suma de 504.85 lei reprezintă garanţii  materiale   
         Soldul contului 5321,in suma de 13,50 lei sunt timbre postale . 
 

S-a incasat  la autofinantate suma de 17.765,64  lei ,  formata din 8.000 lei, excedent din anul 
precedent si 9.766 lei reprezentind  chirie sala de sport , eliberari  acte de studii  si  c/v practica facuta de 
elevi la Simex  
S-au efectuat  plati din venituri proprii in suma de 2.491 lei , inregistrindu-se la un sold disponibil de 
25.059 lei.                                    
 

        22.Proiecte şi programe europene 
 

ANALIZA  SWOT a activității Comisiei de promovare a proiectelor europene cuprinde: 
Puncte tari (Strenths): 
 În anul școlar 2016-2017,  a fost derulat proiectul de mobilitate în scopul formării profesionale 
inițiale Erasmus+ , acțiunea cheie KA102, inittulat B.E.S.T. - Bridges in Europe for Students Training  
cu nr. de referință 2016-1-RO01-KA102-023937, în cadrul căruia s-au desfășurat activitățile menționate 
în diagrama Gant a proiectului. Dintre acestea menționăm: 

- S-a constituit echipa de proiect din următorii membri: Alina Brăban – responsabil proiect, 
Stelian Flonta - responsabil cu  MONITORIZAREA activităților, Camelia Bîrsan- responsabil 
cu activitatea de DISEMINARE, Laura Clejan - responsabil cu FORMAREA 
PARTICIPANȚILOR, Mariana Nosal – responsabil cu EVALUAREA, Oane Cornelia – 
responsabil FINANCIAR, Dochițoiu Rodica -  responsabil CONTRACTE DE MUNCĂ. 

- Au fost selectați (conform unei proceduri de selecție) și au partricipat la mobilități în perioada 22 
aprilie – 13 mai, următorii elevi din clasa a x-a B: Minea Claudia, Chereches Bianca, Ghilea 
Sebastian, Varga Raluca, Pop Marcela, Balog Razvan, Zmole Darius, Lupou Paula, Bode Ionela, 
Veres-Pop Ionut, Pop Ionela, Muresan Denisa, Săutea Iulia, Oprea Andrei, Fritea Alexandra. 
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Grupul a fost însoțit de prof. Brăban Alina și consilier școlar Bîrsan Camelia. Toti elevii 
participainți au obținut în urma evaluării rezultatelor învățării, Documentul de mobilitate Europass 
și Certificatul de participare. 

- A fost completată baza de date Mobility Tool cu datele cerute. 
- A fost realizată pregătirea lingvistică a participanților în limba engleză și spaniolă (3 ore 

săptămânal), precum și pregătirea interculturală, pedagogică și de prevenție a riscurilor. 
- Au fost realizate activități de diseminare și promovare a proiectului la nivelul școlii dar și în mass-

media (Facebook, ziar local) 
 Au fost inițiate alte două proiecte Erasmus+, de mobilitate individuală. Primul, în cadrul acțiunii 
KA1 pentru formare profesională inițială a elevilor este intitulat Azi elevi, maine buni profesionisti prin 
experiente de invatare europene  și vizează participarea a 14 elevi de la profil servicii, clasa a X-a și a 10 
elevi de la profilul electronică și automatizări, tot din clasa a X-a,  la stagii de pregătire practică în 
străinătate în anul școlar următor. Cel de-al doilea proiect, intitulat Mai putin stres mai mult succes! - 
Gestionarea eficienta a stresului in mediul scolar se adresează cadrelor didactice și vizează efectuarea a 
6 mobilități la două cursuri de formare în străinătate, pe tema reducerii stresului și creării unui climat 
favorabil învățării. Ambele proiecte au fost aprobate spre finanțare. 
 

Puncte slabe (Weaknesses): 
 Numărul relative mic de cadre didactice care posedă cunoștințe medii sau avansate de comunicare 
în limba engleză, a generat un număr relative redus de cereri pentru participarea la mobilități 
internaționale în scopul formării profesionale. 
   Oportunități (Opportunities): 
  Coordonatorul proiectului Erasmus+,  prof. Alina Brăban a participat în perioada 3-
4.10.2016 la  reuniunea de informare și contractare  organizată de către ANPCDEFP la sediul acesteia din  
BUCURESTI. 
Programul Erasmus+ prin acțiuniunea KA1 oferă cadrelor didactice posibilitatea participării la activități 
de formare în alte țări europene iar elevilor șansa de a participa la stagii de pregătire practică sau activități 
de tineret în străinătate. 
  
 Amenințări (Threats): 
 Abilitățile de comunicare în limba engleză reduse  ale unui număr destul de mare de cadre 
didactice reduc gradul de implicare al acestora în activități desfășurate la nivel internațional. 

 
La întocmirea acestui material au participat : 

- prof. dr. Flonta Stelian – director 
- prof. dr.ing. Cîmpan Liliana Reli – 

director adjunct 
- Prof. Bîrsan Camelia 
- prof. Fiţ  Florina-Lucia 
- prof. Marian Georgeta-Florina 
- Prof. Balazs Iosif 
- Prof. Brisc Adriana 

- Prof. Mag Laura Ramona 
- Prof. Moisi Dumitru 
- Prof. Nosal Mariana-Nicoleta 
- Prof. Ghiran Alexandru-Ioan 
- Prof. Brăban Alina-Sanda 
- Dochiţoiu Rodica – secretar 
- Oane Cornelia – contabil şef 
- Blaga Delia - laborant

 
                        Tehnoredactare :Dochiţoiu Rodica 

 Simleu,26  octombrie 2017                                       
 DIRECTOR, 

                                             Prof.dr. Stelian FLONTA 
 
  


