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DIRECŢII Şl OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA  CALITĂŢII 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, 

concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass media sau alţi agenţi economici care îşi 

atribuie funcţii educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului 

public şi privat, diferite filiere de formare,..), necesită o activitate managerială bazată pe o 

"gândire antreprenorială" flexibilă, adaptabilă şi creativă. 

 

Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul conţinutului 

învăţământului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, programele de 

formare a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea sistemului de învăţământ, 

pentru democratizarea şcolii. 

Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de şcoală având 

rol determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie. 

 

Planul Managerial al Colegiului Tehnic Raluca Ripan pentru anul şcolar 2017 -2018 a 

fost elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi s-a dorit a fi în 

concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul 

European al învăţământului .Premisa fundamentală a fost aceea că învăţământul trebuie să joace 

un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi 

a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibi-

litatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, 

din economie, din viata comunităţii. învăţământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul 

care parcurge învăţământul obligatoriu, învaţă pentru a răspunde unor tipuri de finalităţi: învaţă 

pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate. 

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, într-o şcoală dotată cât mai aproape 

de nivelul european, a reprezentat şi reprezintă prioritatea conducerii Colegiului Tehnic Raluca 

Ripan 
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OBIECTIVELE STRATEGICE URMARITE LA COLEGIULUI 

TEHNIC RALUCA RIPAN SUNT: 

I. Obiective strategice: 

1. Realizarea  unui sistem educaţional  performant, echitabil şi eficient  

1.1 Proiectarea activităţilor manageriale la nivelul şcolii, a comisiilor metodice şi a 

clasei de elevi, pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste.  

1.2 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate cu accent pe 

invatamantul dual 
1.3 Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea 

unor rezultate foarte bune la examenele naţionale.  

1.4 Reducerea absenteismului şcolar cu precadere a elevilor din invatamantul dual, a riscului de 

abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor.  

1.5 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice 

 

 

 

2. Eficientizarea procesului  instructiv-educativ. 

2.1 Adaptarea ofertei școlii la cererea de pe  piaţa  muncii şi  implementarea  parteneriatelor de tip 

dual în învăţământului profesional; monitorizarea inserției absolvenților și a consilierii/orientării 

elevilor 

2.2 Asigurarea accesului la învăţământ, prin crearea de şanse egale la educaţie 
2.3 Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora 

în vederea creşterii eficienţei educaţiei şi a calităţii actului instructiv-educativ 
2.4  Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi găsirea de surse alternative de 

finanţare 
 

 
       3. Dezvoltarea  parteneriatului  cu instituţii din comunitate  si continuarea 

demersurilor de colaborare la nivel naţional şi european prin proiecte 

educative . 

          3.1 Intensificarea colaborării cu comunitatea locală,   cu asociaţii culturale şi  sportive şi 

agenţii economici.  

          3.2. Diversificarea programelor educative . 

          3.3. Diversificarea domeniilor de colaborare cu parteneri din ţară şi din străinătate.      

 

    4. Îmbunătăţirea imaginii  școlii prin comunicarea şi colaborarea cu 

comunitatea .  

        4.1 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii 
nonguvernamentale, cu asociaţii culturale-sportive, cu sindicatele şi agenţii economici.  
        4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate  
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Baza legislativă al acestui raport este dată de: 

 Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale 

 OMEN nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar completat cu OMEN 3027/2018 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

Educaţiei aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu 

modificările ulterioare. 

Principii 

 Educaţia - instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale; 

 Sistem educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate; 

 Schimbarea prin educaţie; 

 Dezvoltare durabilă. 

II. REPERE STRUCTURALE Şl FUNCŢIONALE 
 

1.ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

    Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” are pentru anul şcolar 2018-2019 o 

organigrama institutionala ce îi permite sa-si desfasoare eficient activitatea: 

-   1 post de conducere :  director       

-    46.57  posturi din care-32.57 didactice  ocupate de 38 persoane 

                                -9 posturi  didactic auxiliar 

                                      -6 posturi  nedidactic şi de pază                 

Pentru buna desfasurare a activitatii , la inceputului anului şcolar s-au format echipele de 

lucru, s-a stabilit componenţa  comisiilor de lucru, s-au distribuit sarcinile si responsabilitaţile. 

Au fost actualizate fisele postului pentru toti angajatii si in formarea echipelor s-a ţinut cont de 

calitaţile umane şi profesionale  ale personalului, cu scopul comunicarii eficiente şi al îndeplinirii 

cu maximum de responsabilitate a sarcinilor . Prioritaţile şi obiectivele activităţii  au fost 

cuprinse în planurile manageriale  

2. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ŞI DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI SCOLARE 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul semestrului I  2018-2019 

CLASA 
Început an 

scolar 

  Total Fete 

IX A  28 19 

Total  IX 28 19 

X A   27 23 

X B   27 16 

Total  X 54 39 

XI A   25 17 

XI B  29 20 

Total  XI  54 37 

XII A   20 12 

XII B  32 22 

Total  XII  52 34 

TOTAL LICEU ZI 188 129 
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Comparativ cu anul şolar precedent situaţia se prezintă astfel: 

Nivel 2018-2019 2017-2018 

Liceal  IX-X 82(3 clase) 108(4 clase) 

Liceal  XI-XII 106(4 clase) 96(4 clase) 

TOTAL 188(7 clase) 204(8 clase) 

Învatământ seral XIRD –XIII RP 75(3 clase) 69(3 clase) 

Învatământ Profesional 3ani 176(7 clase) 158(6 clase) 

Învatământ Postliceal 58(2 clase) 58(2 clase) 

Total general 497 (19 clase) 486 (19 clase) 

 

 

XI  Seral 34 16 

XII seral 20 17 

XIII  Seral 21 12 

Total seral 75 45 

Total Zi + Seral 263 174 

IXprof1-brutar 13 8 

IXprof1-carne 13 3 

IX prof2-bucatar 30 15 

IX prof3-cofetar 28 23 

Xprof1-brutar 10 8 

Xprof1-carne 11 3 

X prof2-bucatar 10 7 

X prof2-cofetar 17 13 

XIprof1-brutar 11 10 

XIprof1-carne 9 3 

XI prof2-bucatar 11 6 

XI prof2-cofetar 13 13 

Total profesionala 176 112 

I Postliceal 31 24 

II Postliceal 27 19 

TOTAL UNITATE 

497 329 
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Situaţa pe sexe şi mediu în care elevii au domiciliul se prezintă astfel: 

 

Anul şcolar Total elevi Băieţi Fete Mediu urban Mediu rural 

2018-2019 497 168 329 220 277 
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Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2018-2019 ( distribuţie pe naţionalităţi) 

 

 

Total 

elevi 

 

Din care : 

  

 

romani maghiari rromi Musulmani moldoveni 

TOTAL 497 468 9 12 3 5 
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Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2018-2019 ( distribuţie pe religii) - învăţământ 

de zi 

 

Nr. crt. 
Total 

elevi 

 Din care : 

 

 

 

 

 
Ortodox penticostal baptist G.catolic R.cat martori reformat 

Musulmani 

Ateu 

TOTAL 497 455 18 - 6 6 1 7 3 1 
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Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul  sem I al anului şcolar 2018-2019 

Situaţia privind mişcarea elevilor precum şi situaţia disciplinară pe parcursul  semestrului I ale 

anului şcolar 2018-2019, aşa cum au raportat-o diriginţii este prezentată în tabelul următor.  
 

 

 
 

 

 

ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL  SEM I, AN SCOLAR 2018-2019 

 

Asistenta medicala desfasurata in cabinetul medical scolar este asigurata   de Dr.Fanache Tulia si 

Asistenta Fodor Gabriela si se adreseaza unui numar de 363 de elevi. 

          Activitatea personalului cabinetului medical scolar consta in:activitati curative (asigurarea 

asistentei medicale de urgenta ,consultatii la cerere )precum si  actiuni in scop profilactic 
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          Activitati curative: 

-acordarea de consultatii medicale la cerere la un numar de 197 elevi 

-acordarea de tratamente medicale la un numar de 280 elevi 

         Activitati profilactice: 

-efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele scolare , in urma carora s-au depistat un 

numar de 5 pediculoze 

-evaluarea starii de sanatate a 82 de elevi in cadrul examenelor medicale de bilant efectuate de 

catre medicul scolii la clasele a XII-a si anul III profesionala in urma carora au fost depistati un 

numar de 11 elevi cu afectiuni cronice . 

-efectuarea examinarilor medicale periodice de catre asistenta scolii la un numar de  84elevi , din 

clasele altele decit cele de bilant in urma carora au fost depistati un numar de 11 bolnavi cronici 

        Elevii gasiti cu diferite afectiuni cronice au fost indrumati la medicul specialist si au fost 

dispensarizati 

       Dispensarizarea bolnavilor cronici 

afectiuni cardiace cronice (HTA,tulburari de ritm cardiac,malformatii cardiace ) 5 elevi 

afectiuni respiratorii cronice(astm bronsic,rinita alergica) 12 elevi 

boli  endocrine si de metabolism(diabet zaharat tip I,afectiuni ale tiroidei) 4 elevi 

boli neuropsihice (epilepsie,ADHD,intelect liminar,tb anxioase) 22  elevi 

boli neurologice(stare postavc,neurpatie diabetica) 2 elevi 

              In cadrul examinarilor medicale de bilant si periodice ,precum si cu ocazia triajelor si a 

consultatiilor s-a efectuat si educatie sanitara individual si in grup, accentul punindu-se pe un stil 

de viata sanatos si pe igiena individuala 

             Tot ca si activitati ale cabinetului mentionam : avizarea motivarilor absentelor de cauza 

medicala,a scutirilor de educatie fizica ,a examinarii copiilor pentru competitii sportive sau 

plecare in excursii si concursuri, burse medicale. 

            Periodic au fost efectuate controale igienico sanitare ale spatiului de invatamint si de 

cazare. 
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3. RESURSE UMANE 

3.1. Încadrarea cu personal  

a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar 

Personal didactic 

(nr. posturi) 
Personal did. Auxiliar 

(nr. posturi) 
Personal nedidactic 

(nr. posturi) 

38 9 5 

 

b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: 
Număr personal 

didactic 

Fără 

definitivat 

Cu definitivat Gradul II Gradul 1 Cu doctorat Necalificat 

7 6 3 18 3 1 

 

c.) Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr posturi Calificarea (Da/Nu) 

Administrator financiar 1 Da 

Secretar 1 Da 

Bibliotecar 1 Da 

Informatician 1 Da 

Administrator patrimoniu 1 Da 

Tehnician 1 Da 

Laborant 1 Da 

Pedagog 1 Da 

Supraveghetor noapte 1 Da 

TOTAL 9  

 

d.) Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr posturi Calificarea (Da/Nu) 

Îngrijitor 4 da 

Muncitori 1 da 

TOTAL 5  
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4.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ Şl DISCIPLINĂ LA SFÂRŞITUL  SEMESTRULUI  I  A  ANULUI  

ŞCOLAR 2018-2019 

Ţinând seama de particularităţile de vârstă a elevilor şi de nivelul lor de pregătire, majo-

ritatea cadrelor didactice au încercat să-şi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât 

fiecare elev să-şi însuşească minimum de competenţe, priceperi şi deprinderi specifice profilului 

sau calificării. 

Din raportările diriginţilor la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, situaţia privind 

rezultatele la învăţătură şi purtare pe clase se prezintă conform graficelor şi tabelelor din paginile 

următoare. 

Starea disciplinară la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019: 

Nivel 

Total elevi la 

început de sem 

I 

Rămaşi Plecati 

Veniti 

Exmatriculaţi 

Note la 

purtare 

sub 7 

Liceu IX-X 82 82 1 1  4 

Liceu XI-XII 106 105 1   1 

Liceu seral 41 41 2  5  

Profesionala 176 176 1 1  22 

 Postliceal 58 55 3  5  

Total 463 491 8 2 10 27 

 
\ 
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SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SÂRŞITUL  SEM I al  ANULUI  ŞCOLAR 2018-2019 

COMPARATIV CU SEM I AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

NIVEL 

SEMESTRUL  I AL ANULUI  ŞCOLAR 2018-2019 Sem I 

an sc. 

2017-

2018 

% 

promov

are 

 

ÎNSC

RIŞI 

RĂM

AŞI 

CU 

SITUATI

A 

INCHEI

ATA 

 

NECLAS

IFI- 

CATI 

CORIGE

NTI 

PROM

O- 

VAŢI 

% 

Promo

vare 

Liceal 263 221 201 20 
69 

132 
65.67

% 

81.46% 

Profesional 176 176 137 39 
12 

125 
91.24

% 

94.53% 

Postliceal 58 50 50 - - 50 100% 100% 
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Promovabilitatea la sfarşitul sem. I 2018-2019 

Clasa 

Nr.Elevi 

la 

început 

de an 

şcolar 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr.elevi 

plecati( 

retraşi, 

transf.) 

Nr elevi 

exmatri-

culati 

Nr.elevi 

Rămaşi 

Nr. 

elevi 

încheia

ţi 

Nr.elevi 

Promova

ţi 

Nr.elevi 

corigenţi 

Nr.elevi 

neclasificaţi 
Promov.% 

IX A 28 1 1 - 28 26 18 8 2 69,23% 

X A 27 - - - 27 22 19 3 5 86.37% 

X B 27 - - - 27 25 17 8 2 68.0% 

XI A 25 - - - 25 25 16 9 - 64.0% 

XI B 29 - - - 29 28 14 14 1 50.0% 

XII A 20 - 1 - 19 11 4 7 8 36.36% 

XII B 32 - - - 32 30 14 16 2 46.66% 

XI S           

XII S 20 - 1 2 17 17 17 - - 100% 

XIII S 
21 - 1 3 17 17 13 4 - 76,47% 

IX P1 26 1 - - 27 22 17 5 5 62.96% 

IX P2 30 - - - 30 25 24 1 5 96% 

IX P3 28 - - - 28 19 16 3 9 84.21% 

X P1 21 - 1 - 20 16 14 2 4 87.5% 

X P2 27 - - - 27 25 24 1 2 96% 

XI P1 20 - - - 20 10 10 - 10 100% 

XI P2 24 - - - 24 20 20 - 4 100% 

I PL 31 - 2 3 26 26 26 - - 100% 

II PL 27 - 1 2 24 24 24 - - 100% 

Total 
463 5 5 10 447 388 307 81 59 

79.12% 
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Situaţia absenţelor este următoarea: 

 

Nr. 

Ctr. 
CLASA 

  
Absente 

Abs/elev 

Diriginte 

  Total Motivate Nemotivate  

1 IX A  Tirla Felicia 
638 566 72 22,78571 

2 X A   Halja Monica 
1144 848 296 42,37037 

3 X B   Budean Cristina 
663 538 125 24,55556 

4 XI A   Koszorus Rodica 
555 444 111 22,2 

5 XI B  Ristoiu Georgeta 
665 518 147 22,93103 

6 XII A   Marincas Adelina 
774 529 245 40,73684 

7 XII B  Rus Camelia 
1065 837 228 33,28125 

8 XI  Seral    
  

9 XII seral Bazu Anamaria 
462 176 286 27,17647 

10 XIII  Seral Singeorzan Mihaela 
518 247 271 30,47059 

11 IX P 1 Mogonea Natalia 1011 492 
519 37,44444 
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12 IX P2 Moldovan Monica 
463 337 126 15,43333 

13 
IX P3 Stoica Ioana 

1168 628 540 41,71429 

14 
X P1 Balla Anamaria 1190 510 

680 59,5 

15 
X P2 Corcea Mihaela 656 441 

215 24,2963 

16 
XI P 1 Bacotiu Claudia 2007 1367 

640 100,35 

17 
XI P2  Mezofi Andreea 916 472 

444 38,16667 

18 
I Postliceal Munteanu Ligia 

192 6 186 7,384615 

19 
II Postliceal Matei Rodica 

181 2 179 7,541667 

 
Total  

14268 8958 
5310 

31,91946 
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CLASE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE - Invatamant Liceal 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 
Clasa 

Total 

elevi 
Diriginte 

Total 

Abs. 

Absenţe 

motivate 

Absenţe 

nemotivate 

Absenţe 

/elev 

1 
X A 

27 Halja Monica 
1144 848 296 42,37 

2 
XII A   

19 Marincas Adelina 
774 529 245 40,73 

3 XII B  32 Rus Camelia 
1065 837 228 33,28 
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CLASE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE - InvatamantProfesional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 
Clasa 

Total 

elevi 
Diriginte 

Total 

Abs. 

Absenţe 

motivate 

Absenţe 

nemotivate 

Absenţe 

/elev 

1 XIP 1 
20 Bacotiu Claudia 2007 1367 

640 100,35 

2 
X P1 20 Balla Anamaria 1190 510 

680 59,5 

3 
IX P2 28 Stoica Ioana 

1168 628 540 41,71 
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CLASE CU CEL  MAI  MIC NUMĂR DE ABSENŢE 

 
Nr. 

crt 
Nivel Clasa 

Total 

elevi 
Diriginte 

Total 

Abs. 

Absenţe 

motivate 

Absenţe 

nemotivate 

Absenţe 

/elev 

1. 
Profesionala IX P2 

30 

Moldovan 

Monica 
463 337 126 15,43333 

2. Liceu XI A 
25 

Koszorus 

Rodica 
555 444 111 22,2 

3.      Liceu IX A 
28 Tirla Felicia 

638 566 72 22,78571 
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Frecvenţa elevilor comparativ cu sem I in anul scolar 2017-2018 a fost de asemenea  slabă:  

 

 Sem I an scolar 2018-2019 Sem I an scolar 2017-2018 

Total  elevi 447 454 

Total absente 14268 11757 

Motivate 8958 6896 

Nemotivate 5310 4861 

Nr total absente/elev 31.91 25.89 
Nr absente motivate/elev 20.04 15.18 

Nr absente nemotivate/elev 11.87 10.70 
   

  

 
 

 

 

Se impun următoarele măsuri: 

- comunicare promtă şi eficientă dintre părinte-elev-profesor-diriginte 

- reconsiderarea  relaţiei profesor –elev, diriginte-părinte 

- întâlniri dese şi eficiente ale Consiliilor profesorilor claselor 

- lecţii atractive cu activităţi adaptate nivelului de pregatire al elevilor, centrate pe elevi 

- activităţi educative şi extraşcolare care să ofere posibilitatea elevilor şi profesorilor de a se 

cunoaşte mai bine între ei şi de a se apropria mai mult unii de altii. 
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           Nu se poate vorbi de calitate în activitate dacă nu există preocupare pentru a oferi elevilor 

activităţi care să-i dezvolte, să le ofere satisfacţii şi sa-i facă conştienţi şi mulţumiţi de importanţa 

frecventării cursurilor şi a pregătirii lor pentru ore. 

Măiestria profesorului, eficacitatea competenţelor dobândite prin parcurgerea unor programe de 

formare trebuie sa se reflecte în rezultatele elevilor, în satisfacţia aşteptărilor acestora, ale 

familiilor lor şi nu în ultimul rând ale societăţii. 

         Ca şi priorităţi pe termen scurt se impune regândirea planurilor manageriale ale 

comisiilor metodice şi proiectarea unităţilor de învăţare ale cadrelor didactice având în 

vedere nevoile prezente de formare ale elevilor ţinând cont de rezultatele de la sfârşitul 

semestrului I. 

  

 

5.SITUATIA BAZEI MATERIALE 

 
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA  ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Cabinete 20 

2. Laboratoare 4 

3 Ateliere 4 

4 Sala de servire 1 

5 Internat 2  

6 Sală şi teren de educaţie fizică şi sport 2  

7 Sala multimedia  si festivitati 2  

8 Cabinet de asistenţă şi consiliere 

psihologică 

 

1  

9 Cabinet medical 

 

1 

10 Biblioteca 1 

11 Capela 1 

 

În general, toate spaţiile şcolare sunt curate, bine dotate şi corespund scopurilor pentru care sunt 

utilizate.  

Baza materiala a scolii este  

                              *  22947 volume in biblioteca 

       * 1 sală de lectură 

       * 90 calculatoare  

       * 22 imprimante  

       * 7 copiatoare  

     * 4 scannere 

                          * 3 table interactive 

     * 16 video-proiector 

     * 8 televizoare 

                        * 9 sisteme audio ( radio-casetofon – cd player)  
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     * seturi demonstrative la diferite discipline 

     * 15 echipamente sportive 

     * conexiune internet prin RCS RDS 

 

6. ALIMENTARI BUGETARE SI VENITURI 

  Unitatea scolara in cursul   semestrului I al anului scolar 2018 – 2019a efectuat cheltuieli 

conform proiectului de buget dupa cum urmeaza: 

NR. 
CR

T. 

SURSA DE 

FINANTAR

E 

FOND 

FINANTAT 
SUMA 
INCASATA 

    PLATI EFECTUATE 

 

2018-

2019 

2017-

2018 

2016-

2017 

 

2015-

2016 

 

2018-

2019 

2017-

2018 

 

2016-

2017 

 

2015-

2016 
1 BUGETUL DE 

STAT 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

(examene 

nationale) 

    1.813 11.475 
  

  

  SALARIILE 

PERSONALULUI 

 

(Incepand cu Ian 

.2018 –de la ISJ ) 

    1.047.268 
 
 
 

0 

162.489   

  ASISTENTA 

SOCIALA –

TRANSPORT  

ELEVI 

(NAVETISTI) 

    14.364 11.254 
 

 
 10.533 

19570 

  BURSE 
(BANI DE LICEU 

, BURSE 

PROFESIONALE , 

BURSE REP. 

MOLDOVA) 

     
128.754 

 
122.665 

 
 83.864 

64703 

2 BUGET 

LOCAL 
CHELTUIELI DE 

PERSONAL 
  

    0 703.824 740.658 767719 

  CHELTUIELI 

MATERIALE 
 

    272.132 278.819 259.644 199123 

  REPARATII 

CURENTE 
    110.793 152.632 87.108 131557 

  ASISTENTA 

SOCIALA – 

-TRANSPORT  

LOCAL-  ELEVI 

-  Ajutoare CES  

     
61.960 
 
1.854 

 
35.608 
 

 
42.000 
  1.960 

35216 

  BURSE 
(MERIT, STUDIU, 

SOCIALE ) 

    40.714 
 

44.105 
 

39.234 
 

28622 

3 VENITURI 

PROPRII 
 87.320 99.252 

 
97.915 
 

101325 52.220 180.150 71.767 62994 
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4 SPONSORIZA

RE 
 1.760 

3.000 
Culinar
iada 

1.760 
3.000 
Culinari
ada 

3.860 5820 850 - 
 3.245 
Activ. cu 
elevii  -
Culinari
ada 

1.835 
 (vizita 
progra
m SES ) 

4632 

 

 

Pe tot parcursul  Semestrului I al anului şcolar 2018 - 2019 s-a menţinut şi îmbunătăţit , 

înlocuit şi modernizat baza materială. 
 

DENUMIRE 
 

 

destinatia 

 

Sursa de finantare 
 

Consiliu Local 

 

Sursa de finantare 
 

Venituri proprii 

 

Sursa de finantare 
Donatii 

Sponsorizari 
Reparatii curente –modernizare 

,igienizare  
Scoala 

Camin fete 
110.793 

 
- - 

Reparatii curente –modernizare 

,igienizare- sala clasa  
Scoala 

 
- 14.993 - 

Frigider Wirpool Ateliere - 1.739 - 

Monitor led -1 buc Laboratoare 280  - 

Mobilier lavoar  Pedagog 343  - 

Biurete Siling 6buc  Laboratoare  2.142 - 

Microscop binocular -1 buc Laboratoare  2.320 - 

Banca elev -90 buc Sali clasa 22050   

Scaune elev -60 buc Sali clasa 6540 - - 

Scaune elev -30 buc Sali clasa - 3.270 - 

Multifunctional Laser -1 buc Contabilitate - 1.666 - 

Multifunctional Laser -1 buc Informatician - 1.666 - 

Aparat indosariat termic - 1buc Biblioteca 403 - - 

Laminator si trimer – 1 buc Biblioteca 210 - - 

 

7.FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR 

                     Pe parcursul Semestrului I al anului anul şcolar 2018-2019 au fost acordate elevilor  

abonamente pe transportul local cu reducere 100%, in suma de 61.960  lei.

                        Pentru cei  173 elevi de la scoala profesionala) s-au acordat burse pentru 

invatamant profesional in valoare totala de 120.843 lei. 

  De la bugetul de stat s-au acordat pentru 5 elevi- Ajutor financiar „Bani de 

liceu” in suma de 4.275 lei. 
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                        De la bugetul de stat s-a alocat suma de 14.364 lei, reprezentand  transportul elevilor navetisti de la scoala la domiciliu respectiv elevilor 

interni maxim  8 calatorii pe semestru .                    

    Tot de la bugetul de stat s-a acordat Bursa pentru elevi din republica Moldova la un numar de 4 elevi in valoare totala de 3.636 lei. 

 

                        S-au  primit manuale gratuite pentru elevii claselor IX, X liceu si invatamant profesional ( de la invatamantul obligatoriu). 

                        De la Bugetul local  fost acordate un număr de 125 burse, situaţia pe categorii fiind următoarea:    

 -bursa de performanta 1 ;    

 -bursa de merit  38 ;   

                              -burse pentru elevii proveniti din mediul rural  64  ; 

                           - burse  orfan  17; 

                              -bursa medicala 5; 

         Suma alocata pentru burse fiind 40.714 lei. 
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II. ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ARII CURRICULARE  

a)ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Obiectivul urmărit Activitatea desfășurată 

Responsabilități/ membrii 

catedrei care au desfăşurat 

activitatea 

Propuneri de 

îmbunătăţire 

Obiectivul strategic 1: Realizarea  unui sistem educaţional  performant, echitabil şi eficient 

1.1Proiectarea activităţilor 

manageriale la nivelul şcolii, a 

comisiilor metodice şi a clasei de 

elevi, pe baza unei diagnoze 

pertinente, specifice, realiste 

Elaborarea de instrumente de evaluare în conformitate cu nevoile individuale de 

învățare  

Testarea initiala a elevilor; bareme unitare la romana si engleza-octombrie 2018 

Toti membrii catedrei  

Realizarea de interasistențe colegiale la disciplinele ariei curriculare pentru 

asigurarea unui management instituțional de calitate- oct. –dec- 2018 

Toți membrii catedrei  

Participarea la activitatile metodice de specialitate (Consfătuirile profesorilor de 

Limba și literatura română, Cercul metodic al liceelor tehnologice - decembrie 

2018) și la întâlnirile din cadrul catedrei de Limba și literatura română; 

Camelia Rus 

Ligia Crișan 

Dana Cotîrlă 

 

Participarea la activitatea Cercului metodic- limba engleză Mihaela Sîngeorzan  

Sedinte de catedra pentru : alegerea si comandarea materialelor didactice la clasele 

de liceu, nivel superior; oct, nov. 2018 

Prof. de romana, engleza, franceza  

1.2 Asigurarea accesului tuturor 
elevilor la servicii educaţionale de 
calitate.  
 

Consultatii speciale pentru elevii cu deficienta de nivel la limba engleza; 

recuperarea diferentelor pentru unii dintre elevii claselor aIX-a care nu au studiat in 

liceu limba engleza-permanent 

Mihaela Sîngeorzan 

Anamaria Bâzu 

 

Redactarea planificarilor calendaristice si adaptarea continuturilor conform 

programei si nivelului elevilor nostri sept 2018 

Membrii catedrei  

,,Farfuria verde’’- Activitate în cadrul parteneriatului educațional ,,Healthy we, 

future guarantee’’, în colaborare cu Școala ,,Alexandru  Vaida-Voevod’’- oct.2018 

Mihaela Sîngeorzan  

Vizită la Centrul Cultural Francez Anamaria Balla  

,,Bunele maniere în societate: reguli de etichetă actuale’’ – Activitate în parteneriat 

cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’- clasa a IX-a A- oct.2018 

Camelia Rus  

,,Art Nouveau- o călătorie în imagini’’– Activitate în parteneriat cu Biblioteca 

Județeană ,,O.Goga’’- clasa  a X-a A- oct.2018 

Camelia Rus  

Organizarea unei intalniri cu Paul-Cristian Cordoș (expert în art-bending) -

Activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’- clasa  a XI-a A- 

oct.2018 

Ligia Crișan  

Realizare proiecte cu tema ,,Les ecrivains francais’’ și ,,Les monuments de Anamaria Balla  
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Paris’’(cls.IXB, XIB și XIIB) 

Procesul literar- proiect realizat la clasa a X-a B Camelia Rus  

Participare cu clasa XP1 la Balul Bobocilor (în calitate de organizator) Anamaria Balla  

Vizionarea spectacolului ,,Țiganiada’’ la Teatrul Național Cluj  Camelia Rus  

,,Să-l așteptăm pe Moș Crăciun,, Activitate în cadrul parteneriatului educațional 

,,Healthy we, future guarantee’’ - dec.2018 

Mihaela Sîngeorzan  

,,Teens’Quiz’’-Concurs județean  (ediția a VII-a)-Parteneriat cu Colegiul Tehnic 

Energetic- dec. 2018 

Mihaela Sîngeorzan 

Anamaria Bâzu 

 

Participare la concursul ,,Fii inspirat!’’, organizat de UNOPA, nov.-dec.2018 

(Premiul II- elevul Andrei Mărginean) 

Anamaria Bâzu  

 Teatru Forum- Activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’- clasa  a 

IX-a A- ian.2019 

Camelia Rus  

Organizarea unui program artistic cu ocazia aniversării lui Mihai Eminescu- 

ian.2019 

Dana Cotîrlă 

Ligia Crișan 

 

1.3Creşterea calităţii actului 
educaţional, cu scopul ameliorării 
rezultatelor şcolare şi obţinerea 
unor rezultate foarte bune la 
examenele naţionale.  
 

Stabilirea unor zile de consultatii, pregatirea suplimentara a elevilor pentru 

bacalaureat 

Membrii catedrei Creșterea cu 3 % a 

promovabilității la 

bacalaureat 

Diversificarea metodelor utilizate în procesul de învățămînt, cu scopul ameliorării 

rezultatelor școlare 

Membrii catedrei  

Analiza periodică a rezultatelor la învățătură prin teste inițiale, de progres și 

sumative 

Membrii catedrei  

Stimularea elevilor capabili de performanță Membrii catedrei  

Vizionarea de filme documentare despre Paris Anamaria Balla  

Vizionare de ecranizări după operele literare studiate Ligia Crișan 

Dana Cotîrlă 

Camelia Rus 

 

1.4 Reducerea absenteismului 

şcolar, a riscului de abandon şcolar, 

prevenirea violenţei şi creşterea 

siguranţei elevilor.  

 

Implicarea elevilor în activități diversificate (proiecte, activități culturale), care să îi 

motiveze să vină la școală, reducând astfel absenteismul 

Membrii catedrei 

 

 

Scăderea cu 3% a 

nr.total de absențe 

Scăderea cu 5% a 

nr.actelor de violență în 

școală 
1.5.Asigurarea condiţiilor pentru 
evoluţia în carieră şi dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice 
 

Cerc metodic la limba engleza-planificarea activitatii pe anul școlar curent-oct. 2018 Mihaela Sîngeorzan 

Anamaria Bâzu 

 

,,Creative Approaches To Teaching English’’- workshop- oct.2018 Anamaria Bâzu 

Conferința ,,Rate’’- ,,Reflective Teaching’’- oct.2018 Anamaria Bâzu 

Conferința ,,SuperTeach’’- nov.2018 Anamaria Bâzu 

,,Revisions to A2 Key and B1 Preliminary from 2020’’- nov.2018 Anamaria Bâzu 

Publicarea articolului ,,Evaluarea inițială’’la Ed.Arabela-nov.2018 Anamaria Bâzu 
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Participarea la Simpozionul Național ,,Magia sărbătorilor de iarnă’’ cu publicare de 

articol la Ed.Arabela- dec.2018 

Anamaria Bâzu 

OBIECTIVUL STRATEGIC 2: Eficientizarea procesului  instructiv-educativ. 
 

  

2.2. Asigurarea accesului la 

învăţământ, prin crearea de şanse 

egale la educaţie 

Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță- participarea la 

concursuri și olimpiade 

Membrii catedrei  

Pregătirea suplimentară a elevilor cu deficiențe în învățare Membrii catedrei  

2.3 Exploatarea eficientă a 

resurselor didactico-materiale şi 

dezvoltarea acestora în vederea 

creşterii eficienţei educaţiei şi a 

calităţii actului instructiv-educativ 

Utilizarea multimedia în proiectarea și desfășurarea activităților Membrii catedrei  

Confecționarea de materiale didactice necesare unui proces de predare-învățare 

eficient 

Membrii catedrei  

OBIECTIVUL STRATEGIC 3: Dezvoltarea  parteneriatului  cu instituţii din comunitate  si continuarea demersurilor de colaborare la 

nivel naţional şi european prin proiecte educative . 
          

  

3.2Diversificarea programelor 

educative . 

 
 

,,Farfuria verde’’- Activitate în cadrul parteneriatului educațional ,,Healthy we, 

future guarantee’’, în colaborare cu Școala ,,Alexandru  Vaida-Voevod’’- oct.2018 

Mihaela Sîngeorzan 

 

 

Serbare de Crăciun- dec.2018 Dana Cotîrlă  

Ziua Eminescu- recitări de poezii din opera eminesciană- ian.2019 Dana Cotîrlă 

Ligia Crișan 

 

,,Teens’Quiz’’- Concurs județen de limba engleză- ed.a VII-a Mihaela Sîngeorzan  

Vizionarea de spectacole la Teatrul Național Cluj: ,,Țiganiada’’ Camelia Rus  

,,Farfuria verde’’- Activitate în cadrul parteneriatului educațional ,,Healthy we, 

future guarantee’’, în colaborare cu Școala ,,Alexandru  Vaida-Voevod’’- oct.2018 

Mihaela Sîngeorzan  

,,Bunele maniere în societate: reguli de etichetă actuale’’ – Activitate în parteneriat 

cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’- clasa a IX-a A- oct.2018 

Camelia Rus  

,,Art Nouveau- o călătorie în imagini’’– Activitate în parteneriat cu Biblioteca 

Județeană ,,O.Goga’’- clasa  a X-a A- oct.2018 

Camelia Rus   

Organizarea unei intalniri cu Paul-Cristian Cordoș (expert în art-bending) -

Activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’- clasa  a XI-a A- 

oct.2018 

Ligia Crișan  

,,Să-l așteptăm pe Moș Crăciun,, Activitate în cadrul parteneriatului educațional 

,,Healthy we, future guarantee’’ - dec.2018 

Mihaela Sîngeorzan  

Teatru Forum- Activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’- clasa  a 

IX-a A- ian.2019 

Camelia Rus  
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    3.3. Diversificarea domeniilor de 

colaborare cu parteneri din ţară şi 

din străinătate 

Articol-diseminare pentru proiectul european Erasmus+, în cadrul conferinței de la 

Colegiul Tehnic Energetic- nov.2018 

Mihaela Sîngeorzan  

Activități realizate în parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,O.Goga’’ Ligia Crișan 

Camelia Rus 

 

    OBIECTIVUL STRATEGIC 4: Îmbunătăţirea imaginii  școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea .  

        4.1 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale-sportive, cu sindicatele şi agenţii 

economici.  

        4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 

        4.3 Dezvoltarea sistemului de control managerial intern în cadrul instituţiei 

    

  4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii 

în comunitate. 

Activități de voluntariat- ,,Masa săracilor’’, nov.2018, dec.2018 Camelia Rus 

Ligia Crișan 

 

 
 
 

 

b)ARIA  CURRICULARĂ  MATEMATICĂ SI  ŞTIINŢE 

Obiectivul 

urmărit 
Activitatea desfășurată 

Responsabilități/ membrii 

catedrei care au desfăşurat 

activitatea  

Propuneri de 

îmbunătăţire 

Obiectivul strategic I 

Realizarea  unui sistem educaţional  performant, echitabil şi eficient 

Creşterea 

calităţii actului 

educaţional 

pentru formarea 

personala si 

profesionala a 

tuturor elevilor 

Participarea la consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie 2018, respectiv ,la cercurile 

metodice pe discipline ,conform programului anunțat 

 

Toti membrii comisiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseminarea informației prezentate la consfătuirea cadrelor didacice în cadrul sedinței de catedră   

Responsabil comisie metodică 

Centrarea activităților de învăţare pe nevoile de învăţare şi de dezvoltare ale elevilor  Toți membrii comisiei 

Creşterea calității demersului didactic prin respectarea stilurilor de învăţare ale elevilor  Toți membrii comisiei 
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scolii Evaluarea periodică a evoluţiei elevilor 

Elaborarea de instrumente de evaluare în conformitate cu nevoile individuale de învățare ale 

elevilor,bazate pe stilurile acestora de învățare și pe analiza predictivă a nivelului de pregătire. 

Toți membrii comisiei  

 

 

Toate cadrele 

didactice trebuie să 

realizeze  

interasistenţe în 

fiecare semestru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toți membrii 

catedrei să participe 

activ la discuțiile pe 

tema referatelor 

științifice, 

prezentate, respectiv 

,din cadrul meselor 

rotunde. 

Realizarea de interasistențe interdisciplinare în cadrul catedrei pentru asigurarea unui management 

instituțional de calitate 

Mogonea L 

Bacoțiu C 

Halja M 

Tirla F 

Mărincaș A 

Mezofi A 

Completarea bazei materiale cu echipamente didactice care să faciliteze optimizarea actului 

educațional 

Responsabil comisie metodică 

 

Asigurarea 

condiţiilor 

pentru evoluţia 

în carieră şi 

dezvoltare 

profesională a 

cadrelor 

didactice 

Participarea membrilor ariei curriculare la întrunirile comisiei metodice la nivelul 

școlii/local/județean. 

Prezentarea unor referate științifice la nivelul catedrei în vederea dezvoltării personale,respectiv 

participarea la mese rotunde cu diverse teme-conform planului de activități al catedrei. 

 

 

 

Membrii catedrei 

OBIECTIVUL STRATEGIC II: 

Eficientizarea procesului  instructiv-educativ. 



30 

 

 

 

Creşterea calităţii actului 

educaţional, cu scopul 

ameliorării rezultatelor 

şcolare şi obţinerea unor 

rezultate foarte bune la 

examenele naţionale. 

Monitorizarea permanentă a prezenței elevilor 

Organizarea și antrenarea elevilor,de a participa  pe tot parcursul anului, la orelor suplimentare 

de pregătire şi recuperare. 

Pregatirea și îndrumarea elevilor din clasele terminale în vederea participării la simulările 

examenului de bacalaureat (martie),precum și la examenul de bacalaureat 2019. 

 

Analizarea periodică a rezultatelor la învăţătură prin teste iniţiale, de progres şi summative prin 

şedinţele de catedră din octombrie2018, ianuarie , februarie, mai,iunie 2019 

-rezultatele obținute la testele inițiale 2018 

 

Discip

lina 

Clasa/Media generală 

IXA IXP1 IXP2 IXP3 

Mate 3,01 1,63 2,37 1,59 

Fiz 4,10 - - - 

Chim 2,692 1,956 2,354 1,729 

Bio 3,81 2,87 3,30 3,04 

 

Prevenirea cazurilor de nereuşită şcolară, corigenţă sau repetenţie  prin identificarea la timp a 

problemelor, colaborarea cu părinţii şi psihologul şcolar 

 

Stimularea elevilor capabili de performanţă prin participarea la concursuri,olimpiade școlare, 

simpozioane județene și naționale. 

-elevul Negru Bogdan din clasa XA  a prezentat proiectul "Tu alegi ce faci cu viața ta! Drogurile 

lasă urme!" pentru concursul național „Fii o săptămână profesor de științe”,noiembrie2018 , 

profesor coordonator Tirla Felicia  

Toti membrii comisiei 

Profesorii de specialitate la care 

elevii susțin examen de bacalaureat 

 

 

 

 

 

 

Toți membrii comisiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toți membrii comisiei 

 

 

 

 

 

Toti membrii comisiei 

 

 

 

 

 

Creşterea cu 2% a 

numărului de elevi 

promovați la 

examenul de 

bacalaureat. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea 

numărului de elevi 

implicaţi în 

concursurile şcolare 

Reducerea numărului de 

absenţe şi prevenirea 

absenteismului şcolar, a 

riscului de abandon 

şcolar; prevenirea 

violenţei şi creşterea 

siguranţei elevilor 

 

Monitorizarea permanentă a prezenței elevilor 

 

Accentuarea măsurilor disciplinare şi administrative pentru descurajarea, combaterea şi 

reducerea numărului de absenţe 

 

 

 

 

Toți membrii comisiei 

 

 

 

 

Scăderea cu 3% a 

numărului total de 

absențe 
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OBIECTIVUL STRATEGIC IV:  

 Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea 

 

 

 

 

 

 

Promovarea şcolii 

prin participarea 

cadrelor didactice 

la comunicări 

ştiinţifice şi 

cursuri academice 

de perfecţionare 

 

Promovarea şcolii prin participarea cadrelor didactice la comunicări ştiinţifice şi cursuri academice 

de perfecţionare 

-septembrie 2018 a participat la selecția metodiștilor ISJ Cluj fiind admisă la disciplina Educație 

permanentă 

- a făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru olimpiada de biologie , faza locală 

- 19 ianuarie 2018 a participat în calitate de evaluator la olimpiada de biologie faza locală 

-a participat în calitate de evaluator etapa județeană la Olimpiada Interdisciplinară Ştiinţele 

Pământului desfășurată în 19 ianuarie 2019; 

 -a publicat la Simpozionul Național: „Fii o săptămână profesor de științe”, organizator: Colegiul 

Tehnic Energetic Cluj-Napoca, lucrarea: „Bilanțul energetic și starea de sănătate” (22 noiembrie 

2018) 

- în calitate de organizator al proiectului internațional JaRomania, în cadrul programului Alimentație 

sănătoasă. Sport. Prevenție,  a desfășurat la clasa IX A activități specifice. 

-publicări de probleme,în revista  ”Minimath” ,ed.Reprograpf, Craiova. 

-evaluator la olimpiada de fizică-ianuarie 2019 

 

 

 

 

 

Tirla Felicia 

 

 

 

 

 

 

Mogonea Lavinia 

 

 

Mezofi Andreea 

 

 

 

 

 

 

Creșterea 

numărului de 

activități pentru 

promovarea 

imaginii școlii. 

 
 

 

c)ARIA CURRICULARA OM ŞI SOCIETATE 

Obiectivul urmărit Activitatea desfășurată 

Responsabilități/ membrii 

catedrei care au desfăşurat 

activitatea  

Propuneri de 

îmbunătăţire 

OBIECTIVUL STRATEGIC I 

REALIZAREA  UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL  PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT 

Proiectarea activităţilor 

manageriale la nivelul şcolii, a 

comisiilor metodice şi a clasei de 

elevi, pe baza unei diagnose 

pertinente, specifice, realiste. 

Participarea la consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie 2018. 

 
Membrii comisiei metodice 

 

 

-stabilirea Planului de 

activitate al comisiei prin 

negocierea priorităţilor 

identificate 

 

Diseminarea informatiei prezentate la consfatuirea cadrelor didacice in cadrul 

sedintei de catedra din  septembrie 2018 

 

Cotîrlã Dana 

Analiza şi diagnoza  activităţilor anului şcolar 2017-2018 

 
Membrii comisiei metodice 

Elaborarea documentelor  de  management  a activităţilor   la nivelul comisiei Cotîrlã Dana  
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metodice, pentru anul şcolar 2018-2019 - operaţionalizarea 

Procedurilor de evaluare în 

raport cu specificul 

disciplinelor socio-umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii educaţionale 

de calitate 

Cadrele didactice și elevii au participat la activități în cadrul proiectului 

Impreună să redescoperim valorile poporului nostru 

Sănătate prin mișcare 

Educație pentru cetățenie democratică 

 

Activitățile de învăţare au fost centrate pe nevoile de învăţare şi de dezvoltare ale 

elevilor; s-au folosit metode interactive de predare si evaluare 

S-a promovat un sistem unitar de evaluare a elevilor bazat pe criterii unitare 

Membrii comisiei metodice 

Elevi 

 

 

 

Creşterea calităţii actului 

educaţional, cu scopul 

ameliorării rezultatelor şcolare şi 

obţinerea unor rezultate foarte 

bune la examenele naţionale.  

 

 

 

 

 

 

In cadrul activitatilor comisiei s-a realizat analiza SWOT a rezultatelor obţinute la 

examenele naţionale- disciplina Geografie- în anul şcolar 2017 - 2018 şi s-a 

elaborate planul de masuri care vizeaza imbunatatirea rezultatelor in acest an 

scolar. 

Cotîrlã Dana 

 

Giurgiu Luminita 

 

 

 

Creşterea eficienţei (în sensul 

reducerii ,,distanţei” dintre 

curricular, co-curricular şi 

extracurricular) activităţilor 

de pregătire şi de realizare a 

produselor didactice 

elaborate de elevi în vederea 

participării la concursuri / 

proiecte judeţene, naţionale 

şi internaţionale 

 

 

 

 

 

 

In sedintele de catedra s-au analizat  rezultatele  la învăţătură prin teste iniţiale, de 

progres şi sumative 
Membrii comisiei metodice 

Cazurile de nereușită școlară au fost prevenite prin identificarea la timp a 

problemelor și  recuperarea materiei 
Membrii comisiei metodice 

Pentru pregătirea suplimentară a elevilor la disciplina Geografie se organizează, 

săptămânal program de pregătire suplimentară 
Giurgiu Luminița 

 Elevii capabili de performanţăau fost stimulate prin participarea la diferite 

concursuri şi olimpiade (confom Anexei 1) 
Membrii comisiei metodice 
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Reducerea numărului de absenţe 

şi prevenirea absenteismului 

şcolar, a riscului de abandon 

şcolar; prevenirea violenţei şi 

creşterea siguranţei elevilor 

Monitorizarea permanenta a prezentei elevilor 

 

Asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între profesori, elevi şi părinţi, 

urmărindu-se constant progresul şcolar 

Activităţile educative desfășurate în cadrul catedrei au promovat  toleranţa și  

cetăţenia activă 

 

Membrii comisiei metodice 

 

 

 

 

Intervenții/activități la nivel 

de curriculum 

Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între 

profesori, elevi şi părinţi, 

urmărindu-se constant progresul 

şcolar 

S-a asigurat o comunicare eficientă între profesori, elevi și părinți urmărindu-se 

progresul școlar- reducerea numărului de cazuri de indisciplină la ore 
Membrii comisiei metodice 

 

Asigurarea condiţiilor pentru 

evoluţia în carieră şi dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice 

Asigurarea calităţii activităţilor  de  formare continuă  a personalului   didactic   

prin monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al scolii 

s-a realizat prin realizarea de interasistențe colegiale la disciplinele umaniste  

 

Cotîrlă Dana 

Ristoiu Georgeta 

 

Eficientizarea comunicării şi 

transferului de experienţă 

între membrii comisiei 

 

 Iniţierea  unui proiect 

personal de dezvoltare 

profesională  

 

OBIECTIVUL STRATEGIC II: EFICIENTIZAREA PROCESULUI  INSTRUCTIV-EDUCATIV. 

 

Asigurarea accesului la 

învăţământ, prin crearea de 

şanse egale la educaţie 

S-a sigurat pregătirea suplimentară  a elevilor capabili de performanţe 

pentru participarea la concursuri. 

Ristoiu Georgeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- identificarea, în 

Pogramele şcolare ale 

disciplinelor socio-umane 

a elementelor de conţinut 

şi a competenţelor 

Pentru micşorarea numãrului de corigenţi la disciplinele umaniste s-a 

realizaat pregătirea suplimentară a elevilor cu deficienţe de învăţare 
Membrii comisiei 

Exploatarea eficientă a 

resurselor didactico-materiale şi 

dezvoltarea acestora în vederea 

creşterii eficienţei educaţiei şi a 

calităţii actului instructiv-

educativ 

Confecţionarea şi achiziţionarea de noi materiale didactice pe baza 

planului anual de achizitii 
Membrii comisiei 
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specifice care permit 

elaborarea de conţinuturi 

interdisciplinare 

OBIECTIVUL STRATEGIC IV: ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII  ȘCOLII PRIN COMUNICAREA ŞI COLABORAREA CU COMUNITATEA 

 

 

 

Promovarea şcolii prin participarea 

cadrelor didactice la comunicări 

ştiinţifice şi cursuri academice de 

perfecţionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au fost implicați în acțiuni de voluntariat la Centrul de Educație 

Incluzivă și  Spitalul de copii precum și prin Shoebox 
Cotirlă Dana Giurgiu Luminita 

  

Implicarea  membrilor 

comisiei in proiecte de 

voluntariat cu instituţiile 

reprezentative din 

comunitatea locală. 

Simpozionul Internaţional ”Comunicarea interculturală în situații 

educaționale cunoaștere-metode- competențe didactice”- ediţia a VI-a -20 

noiembrie  2018 organizat de Școla Gimnazială N. Bălcescu, Craiova, cu  

lucrarea  Jocul intercultural 

Ristoiu Georgeta 

Programul educațional organizat de Editura Esential Media intitulat 

,,Evaluarea în învăţământul preuniversitar” desfasurat  in luna noiembrie 

2018 

Ristoiu Georgeta 

Ziua mondială a bibliotecilor școlare- activitate culturală dedicată 

Centenarului Marii Uniri 

Cotirlă Dana 

Ristoiu Georgeta 

Icoana Sf. Apostol Andrei oglindită în sufletul românilor- festival-

concurs (locul II, Grup coral) 

Cotirlă Dana 
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d)ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

OBIECTIVUL URMĂRIT ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

RESPONSABILITĂȚI/ 

MEMBRII CATEDREI 

CARE AU DESFĂŞURAT 

ACTIVITATEA  

PROPUNERI DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

OBIECTIVUL STRATEGIC 1 

Realizarea  unui sistem educaţional  performant, echitabil şi eficient  

  1.1.  Proiectarea activităţilor 
manageriale la nivelul şcolii, a 
comisiilor metodice şi a clasei de 
elevi, pe baza unei    diagnoze 
pertinente, specifice, realiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Asigurarea accesului tuturor 
elevilor la servicii educaţionale de 
calitate.  

 

 

 

 

 

 Participare la consfătuirile cadrelor didactice tehnice şi inspectori ISJ,  

activitate ce a avut loc în luna septembrie 2018.  

 În vederea implementării politicii scolii la nivelul catedrei tehnice,a fost 

elaborat planul de acţiune al catedrei tehnice,în concordanţa cu PAS si a 

fost comunicat  membrilor catedrei în şedinţa de catedră din    05.09.2018. 

 Au fost stabilite colectivele de lucru,la nivel de catedră, si au fost 

transmise,în şedinţa de catedră din 13.09.2018, responsabilităţile la nivel 

de colective şi individuale,în conformitate cu obiectivele propuse. 

  În urma analizei  resurselor si sondării pieţei, au fost făcute propuneri 

pentru elaborarea  planului de şcolarizare,acesta fiind definitivat şi 

stabilit la nivelul consiliului de administraţie.  

 A fost elaborat planului managerial al catedrei tehnice pentru anul 

2018-2019, şi s-a urmărit în permanenţă, atingerea obiectivelor propuse. 

 A fost organizată activitatea pentru asigurarea sistemului de protectie, 

securitate şi sănătate în muncă a elevilor si personalului: 

            - s-au stabilit,pentru anul şcolar 2018-2019, responsabilii de PM şi PSI  

pentru activităţile de pregătire practică şi de laborator şi s-au actualizat 

responsabilităţile lor. 

            - s-a verificat modul de efectuare a instructajelor de protectia 

muncii, igiena muncii si PSI in conformitate cu noile normative si s-a realizat 

o verificare a insusirii acestora de catre elevi prin testarea acestora. 

            - a fost elaborată,tematica anuală de instructaje periodice privind 

securitatea şi sănătatea  în muncă/PSI pentru laboratoarele de analize fizico-

chimice şi microbiologice. 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnică 

 

ing. Koszorus Rodica 

 

 

 

 

 

 

 

dir.ing. Tarţa Adriana, ing. 

Koszorus Rodica 

 

 

ing. Koszorus Rodica. 

 

 

 

ing. Budean Cristina, 

ing. Koszorus Rodica. 

 

 

 

ing. Budean Cristina 
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1.3. Creşterea calităţii actului 

educaţional pentru formarea 

personală şi profesională a tuturor 

elevilor şcolii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. Reducerea absenteismului 

 

 

ing. Koszorus Rodica. 

ing. Budean Cristina 

 

Elaborarea de instrumente de evaluare în conformitate cu nevoile individuale 

de învățare:  

 au fost organizate la nivelul catedrei tehnice :  
 examenele de diferenţă, în perioada 03-07.09.2018, pentru elevii 

transferaţi. 

  Evaluarea iniţială la disciplinele stabilite în cadrul catedrei precum şi 

prelucrarea datelor rezultate în urma evaluării iniţiale.În acest fel, în cadrul 

şedinţei catedrei tehnice din 31.10.2018 au fost prezentate aceste rezultate 

precum şi măsurile care se impun pentru desfăşurarea în cele mai bune 

condiţii a activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019. 

 Sa pus accent pe folosirea metodelor activ-participative de predare/învăţare 

la toate lecţiile şi în mod special la activităţile de instruire de laborator şi 

instruire practică.  

 S-au dezbătut la nivel de comisie metodice, metodele de evaluare 

semestrială şi anuală, urmarind o notare ritmică, coroborată cu această 

metodologie. 

 Au fost prelucrate,la nivel de disciplină/modul de specialitart,rezultatele 

evaluări pe parcurs şi sumative şi s-au stabilit măsuri concrete în cazul 

constatării de regres. 

 A fost eleborat  un program de activitãţi remediale/pregãtire 

suplimentarã pentru examenele naţionale, în scopul menţinerii 

rezultatelor foarte bune obţinute la examenele naţionale de certificare a 

competenţelor profesionale în anul şcolar 2017-2018 ( promovabilitate 

100%) şi în  anul  şcolar 2018-2019.  

 s-au dezbatut si analizat  curriculum -ul din trunchiul comun 

(TC),diferenţiat (CD)  şi în dezvoltare locală (CDL) precum si SPP-urile de 

nivel 3, 4 si 5 pentru clasele: 

 * liceu: a IX-a, a X-a, a-XI-a, a XIIa-liceu  ; clasele a IX a,  a X a şi a XI a 

 

 

prof. Koszorus Rodica 

Budean Cristina, 

Matei Rodica. 

 

 

 

 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir.ing. Tarţa Adriana 

prof. Koszorus Rodica  

prof. Koszorus Rodica  

 

 

 

 

 

Trebuie acordata o atentie 

deosebita, prelucrarii 

testelor de evaluare, astfel 

incat sa poata fi urmarite: 

progresul sau regresul 

elevilor si claselor si in 

concordanta cu rezultatele 

evaluarii sa se stabileasca 

masurile ce se impun a fi 

luate pentru corectare in caz 

de regres. 
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şcolar, a riscului de abandon şcolar, 
prevenirea violenţei şi creşterea 
siguranţei elevilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şcoalã profesionalã si anul I si II scoala postliceala ; 

A fost acordată o atenţie deosebită: 

 claselor  a XI a-învăţământ liceal şi profesional cu durată de 3 ani ,  în 

ceea ce priveşte  noua organizare modulară a disciplinelor de specialitate. 

 Ȋn acest sens au fost prezentate şi dezbătute: 

-  anexa 1, 2, 3 şi 4  la OMEN 

nr. 3915/18.05.2017 privind aprobarea planurilor de învăţământ si 

curriculum  pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria 

curriculara ,,Tehnologii”. 

        - Proiectarea CDL pentru clasele a IX si a X a,ciclul inferior al liceului si 

invatamant profesional-OMEN 3914/18.05.2017. 

-Prezentarea  OMEN nr. 3502 din 29.03.2018  referitor la aprobarea 

Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în 

dezvoltare locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a, ciclul superior al 

liceului, filiera tehnologică și pentru clasa a XI-a învățământ professional. 

-   anexa 4-OMENCS nr. 4121/13.06.2016-SPP nivel 4 si a anexei 2 -

OMENCS nr. 4121/13.06.2016-SPP nivel 3 . 

-  anexa la OMEN nr. 4435 din 29.08.2014 privind ,,Metodologia de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 

ani. 

-  ordinul OMEN 4434/29.08.2014-privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale-nivel 4 a absolvenţilor invăţămantului liceal cu anexa 2 a 

ordinului-fişa de evaluare a proiectului. 

- ordinul MEM 5005/02.12.2014-privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale nivel 5 a absolvenţilor invăţămantului postliceal cu anexele  

2,3 si 4 a ordinului. 

-Prezentarea  OMEN nr. 4.203 din 30 iulie 2018 pentru modificarea anexei 

nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebuie acordată o atenţie 

deosebită corelării în cadrul 
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3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse 

în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare. 

 

 În acest fel , în şedinţa comisiei metodice din 05.09.2018  şi 13.09.2018 au fost 

prezentate şi dezbătute în cadrul catedrei toate documentele ce prevăd 

organizarea lor precum şi aspectele legate de întocmirea documentelor de 

planificare şi evaluare. 

- s-au intocmit documentele de planificare calendaristică ,  proiectare imediată 

si a unitatilor de invăţare.          

Aceasta s-a realizat in concordanţă cu programele şcolare, orarul si graficul de 

instruire practică ,asigurand corelarea planificării la instruirea practică 

tehnologică cu cea de la tehnologia meseriei; 

-s-a realizat o proiectare unitară pentru aceleasi discipline predate de diferiti 

ingineri si maistri instructori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnică 

 

 

unui modul a pregătirii 

teoretice cu instruirea în 

laboratorul tehnologic şi 

instruirea practică. 

 

Realizarea de i inspecții tematice pentru debutanți  si interasistențe  colegiale la 

disciplinele tehnice pentru asigurarea unui management instituțional de 

calitate: 

 În urma inspectiilor tematice pentru debutanti si al interasistenţelor 

efectuate în semestrul I,  s-a făcut o analiză la nivel de catedrei tehnice. 

Au fost prezentate aspectele ,cele care necesită îmbunătăţiri, pozitive 

precum şi măsurile necesar a fi luate, desprinzându-se concluzii 

referitoare la: 

-metodele de predare-învaţare aplicate la clasă şi folosite de     

profesor: activ participative,centrate pe elev şi alese în  concordanţă cu  nivelul 

de pregătire al elevului şi condiţiile  existente. 

-metodele de evaluare semestrială  folosite la clasă:  alese în aşa fel încât să se 

urmărească o notare ritmică şi de asemenea o diversificare a lor prin 

folosirea,în mai mare măsură,a metodelor  alternative de 

evaluare,autoevaluare,coevaluare. 

 

Ing. Koszorus Rodica 

Ing. Munteanu Ligia. 

ing. Stoica Ioana 

ing. Fertea Ella 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnică 

 

 

Folosirea la lecţii a metodelor 

activ-participative,cen-trate 

pe elev şi ţinând cont de 

nivelul de pregătire iniţial şi 

particularităţile de vârstă ale 

elevilor. 

Toate orele se desfăşoară în cabinetele, laboratoarele şi atelierele de 

specialitate. Ȋn acest sens: 

 A fost stabilit orarul pentru prgătirea practică în laboratoare , ateliere 

şi unităţi de profil, astfel încât sa respecte normativele 

curriculare,concordanţa dintre pregătirea teoretică şi practică şi în 

 

 

dir.ing. Tarţa Adriana, ing. 

Corcea Mihaela. 
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conformitate cu structura modulară a disciplinelor de specialitate şi au fost 

stadiliţi responsabilii cu întocmirea planificării în laboratoare şi ateliere. 

 S-a întocmit orarul şcolii. 
 

 Planificarea orelor de laborator şi instruire practică,a fost realizată în 

laboratoare,cabinete de specialitate,ateliere şcoală şi întreprinderi de I.A. în 

concordanţă cu orarul şi graficul de pregătire practică  în laboratorul 

tehnologic şi cel de instruire practică şi au fost întocmite: 

             - graficul de rotire a claselor la instruirea practică in   

             întreprinderile de industrie alimentară si atelierele de panificatie- 

patiserie,  preparare produse din carne şi legume-fructe pentru liceu şi şcoală 

profesională -            

 -  graficul de încărcare al :  

                * laboratoarelor de chimie 1, 2 şi 3. 

 

 

 ing. Munteanu Ligia. 

Prof. Rostoiu Georgeta 

 

 

 

 

 

 

Dir.ing. Tarţa Adriana 

ng. Corcea Mihaela. 

 

 

 

ing.Moldovan Monica 

1.5. Asigurarea condiţiilor pentru 
evoluţia în carieră şi dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice. 

 
 

 

 

 

 

 Pentru identificarea nevoilor de formare  ale cadrelor didactice din 

Catedra Tehnică,acestea au fost chestionate şi în urma prezentãrii ofertei de 

cursuri de formare de către prof. Ristoiu Georgeta,au putut opta în alegerea 

cursurile dorite  . 

      În acest sens, s-a pus un accent deosebit pe  continuarea studiilor de 

specialitate,înscrierea la examenele de acordare a gradelor didactice şi 

participarea la cursuri pentru completarea pregătirii ştiinţifico-metodice. 

  

 

 

 

 

 

 

Participarea la: 

1.Simpozionul Internaţional ”Comunicarea interculturală în situații 

educaționale cunoaștere-metode- competențe didactice”- ediţia a VI-a -20 

noiembrie  2018 organizat de Școla Gimnazială N. Bălcescu, Craiova, cu  

lucrarea  Jocul intercultural. 

2. Programul educațional organizat de Editura Esential Media intitulat 

,,Evaluarea în învăţământul preuniversitar” desfasurat  in luna noiembrie 2018. 

3. O sută de rețete de suflet românești, ISBN 978-606-690-802-3, carte scrisă 

de Mărincaș Adelina și Ristoiu Georgeta. 

 

prof.Ristoiu Georgeta 

 

-Masterat, anul I – Ingineria genetică în ameliorarea plantelor-USAMV-

facultatea de Horticultură, Cluj-Napoca.  

Ing. Koszorus Rodica 

Ing, Matei Rodica 

Ing. Budean Cristina 
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Participarea la: 

- în septembrie 2018 la activitatea metodică „Noul curriculum pentru clasa a 

VI-a disciplina informatică” organizată de CCD în parteneriat cu ISJ. 

- în 28 noiembrie 2018 la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca, la 

activitatea metodică „Utilizarea creativă a jocurilor digitale pentru 

gimnaziu” 

-  actualizarea site-ul școlii cu informații diverse, fotografii din activitățile 

desfășurate, noutăți, etc. 

Prof.Tirla Felicia 

-participarea la programul de formare:,,Evaluare pentru evoluția în 

cariera” didactică-acreditat prin OM nr. 5990/16.12.2015-Categoria de 

program 1: Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) 

lit.a),b)şi c) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011* 

Furnizor: Casa Corpului Didactic Cluj-septembrie 2018. 

Ing. Koszorus Rodica 

ing. Stoica Ioana. 

 

- reactualizarea şi completat Regulamentului de organizare și funcționare a 

Colegiului Tehnic Raluca Ripan si  elaborarea  Regulamentul Intern al şcolii 

în concordanţă cu  documentele legale in vigoare.  

Dir.ing. Tarţa Adriana 

Prof. Mezofi Andreea 

Ing. Koszorus Rodica 

OBIECTIVUL STRATEGIC 2:  

Eficientizarea procesului  instructiv-educativ. 

2.1. Adaptarea ofertei școlii la 

cererea de pe  piaţa  muncii şi  

implementarea  parteneriatelor de 

tip dual în învăţământului 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

2.2 . Asigurarea accesului la 

învăţământ, prin crearea de şanse 

egale la educaţie.  

-Au fost încheiate parteneriate cu agenţilor economici, pentru pregatirea 

practică a elevilor din învăţământul profesional- clasele a IX -învăţământ dual, 

X P şi XI P- acestia oferind  burse suplimentare de merit elevilor. 

Dir.ing. Tarţa Adriana 

ing. Koszorus Rodica 

ing. Budean Cristina 

Maistii instructori 

 

 S-au elaborat,aprobat in cadrul comisiei metodice şi afişat: 

 Tematica pentru proba scrisă--examenul de certificare a calificării 

profesionale-nivel 5-şcoală postliceală. 

 Lista lucrărilor pentru proba practică-examenul de certificare a 

calificării profesionale-nivel 5-şcoală postliceală. 

 temele pentru realizarea de catre elevi a proiectelor : 

                  ŞCOALĂ POSTLICEALĂ: Clasa II PL:  

                     

LICEU: 
          * Clasele a XII a B-:,,Tehnician în gastrnomie” 

 

 

 

 

 

 

ing. Koszorus Rodica,ing. 

Petrindean Maria , ing. Munteanu 

Ligia, ing. Budean Cristina, ing. 

Stoica Ioana . 
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2.3.Exploatarea eficientă a 

resurselor didactico-materiale şi 

dezvoltarea acestora în vederea 

creşterii eficienţei educaţiei şi a 

calităţii actului instructiv-educativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          * Clasele a XII a A şi XIII seral-:,,Tehnician în industria alimentarã’’: 

  

 

 

 

          

 

 

Au fost întocmite listele temelor proiectelor şi avizate ISJ Cluj de către d-

nele inspector de specialitate. 

 Criteriile metodologice de elaborare a proiectelor si criteriile de 

evaluare a proiectelor. 
 

 

ing. Corcea Muhaela, 

ing. Munteanu Ligia 

ing. Filip Cristina  

 

ing. Koszorus Rodica, ing. 

Moldovan Monica , ing. Budean 

Cristina , ing. Munteanu Ligia, ing. 

Filip Cristina. 

 

 

 

ing. Koszorus Rodica 

  

 

 Au fost îndrumaţi elevii școlii postliceale, pentru realizarea proiectelor, în 

vederea susținerii Examenului de absolvire și de certificare a calificării 

profesionale, nivel 5. 

ing. Koszorus Rodica,ing. 

Petrindean Maria , ing. Munteanu 

Ligia, ing. Budean Cristina, ing. 

Stoica Ioana. 

 A fost elaborat graficul de consultaţii pentru examenele naţionale şi 

pentru şi pentru elevii cu cerinţe speciale- 

ing. Moldovan Monica. 

 

 

 Au fost organizate în scoală pregătirea şi selecţia  elevilor care vor 

participa la olimpiada din aria curriculara ,,Tehnologii”-faza 

judeţeană, calificările profesionale ,,Tehnician în industria 

alimentară” şi ,,Tehnician în gastronomie” precum şi elevii ce vor 

participa la concursul pe meserii, calificarea profesională ,,Bucătar” 

care se vor desfăşura în sem.  II. 

 Au fost elaborate subiectele pentru faza pe şcoală şi propunerile 

pentru faza  judeţeană a olimpiadei interdisciplinare şi concursului 

pe meserii, proba scrisǎ- industrie alimentară, clasele XI, XII precum şi 

pentru concursul pe meseri. 

 

 A fost eleboratã strategia de organizare  a olimpiadelor interdisciplinare 

şi concursului pe meserii, pentru desfãşurarea în bune condiţii a  fazei 

judeţene din semestrul II. 

ing. Moldovan 

Monica,Koszorus Rodica, , 

Matei Rodica, Budean 

Cristina,Filip Camelia,  Stoica 

Ioana, Corcea Mihaela, 

Coldea Daniel. 

 

ing.Koszorus Rodica. 

Ing. Matei Rodica 

Ing. Moldovan Monica 

Ing. Corcea Mihaela 

Ing. Munteanu Ligia 

Ing. Stoica Ioana, 

Ing, Filip Cristina, 
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2.4. Utilizarea eficientă a fondurilor 

alocate şi găsirea de surse 

alternative de finanţare. 

 
 

A fost reactualizat şi completat Regulamentul Intern al şcolii în concordanţă cu  

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar. 

 A fost realizată, pe tot parcursul semestrului I, monitorizarea permanentă a 

prezentei elevilor la disciplinele modulare de specialitate. 

Dir.prof. Tarţa Adriana,  

prof. Koszorus Rodicaa 

 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnică 

 

 

Optimizarea gestionării fondurilor bugetare şi a veniturilor: 

 

 S-a realizat completarea bazei materiale la laboratoarele de chimie cu  

aparatură,ustensile  şi sticlarie de laborator specifice, necesare pentru 

efectuarea  analizelor  de laborator în cadrul orelor de pregatire practică în 

laboratorul tehnologic: 

- microscoape binoculare -1 buc; 

-  biurete Schiling-6 buc. 

- Penseta pentru  lama- 10 buc. 

- Para cauciuc-30 buc. 

- Pahare Berzelius- 15 buc. 

- Baghete sticla- 30 buc. 

- Anse, ace- 2 setiri. 

 şi de asemenea, a fost recondiţionată şi întreţinută aparatura existentă. 

 

 

 

dir.  Ing. Tarţa Adriana 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnică 

 

ing. Koszorus Rodica 

lab. Puşcaş Diana 

 

Preocupări pentru 

continuarea dotării 

laboratoarelor şi atelierelor 

cu aparatura şi utilaje la 

standarde Euro care să 

asigure elevilor dobândirea 

de deprinderi şi formarea 

competenţelor, pentru 

calificarea în care se 

pregătesc, în concordanţă cu 

normele Euro. 

OBIECTIVUL STRATEGIC 3:  

Dezvoltarea  parteneriatului  cu instituţii din comunitate  si continuarea demersurilor de colaborare la nivel naţional şi european prin proiecte 

educative .  
 

3.1. Intensificarea colaborării cu 

comunitatea locală  şi agenţii 

economici. 

 Au fost reactualizată lista cuprinzând programele pentru curriculum în 

dezvoltare locală (CDL), în concordanţă cu  nevoile de formare identificate 

la nivel local şi cu strategiile de dezvoltare pe termen lung şi au fost 

avizate ISJ/CLDPS – ANEXA 1. 

 Au fost realizate grupele de elevi pentru disciplinele din cadrul CDL,în 

conformitate cu opţiunile elevilor,individual exprimate. 

Cadrele didactice din catedră, în 

conformitate cu anexa 1. 

Acţiuni sporite menite să 

identifice extinderea 

colaborării cu agenţii 

economici şi comunitatea 

locală. 



43 

 

 

 

 S-au intocmit si aprobat convenţiile de colaborare/ practică cu 

societatile comerciale si agentii economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 A fost organizată şi desfăşurată activitatea de practică pedagogică a 

studenţilor de la USAMV, Cluj-Napoca. 

Dir.prof. Tarţa Adriana,  

ing. Koszorus Rodica 

       ing. Budean Cristina 

ing. Uţiu Diana 

ms. Jurja Viorica 

Lăpuşan Adina 

Coldea Daniel 

Moldovan Marta 

 

 

ing.Koszorus Rodica. 

Ing. Matei Rodica 

Ing. Moldovan Monica 

Ing. Budean Cristina 

Ing. Munteanu Ligia 

Ing. Stoica Ioana. 

Urmarirea si monitorizarea consilierii si orientarii vocationale si insertia socio 

profesionala a absolventilor: 

A fost realizată monitorizarea absolvenţilor claselor a XII a , promoţiile 2017- 

2018, XI şcoală profesională şi II PL privind inserţia pe piaţa forţei de muncă şi 

continuarea studiilor. 

  

-a coordonat eleva Todor Flavia pentru concursul interjudețean de la Reghin 

organizat de Colegiul Tehnic Traian Bojor, la secțiunea spot publicitar unde am 

obținut locul II. 

 

-a coordonat  elevele Molocea Mihaela și Puica Nicoleta pentru concursul 

județean Rețetele Bunicii organizat de școala noastră unde am obținut locul II. 

 

-a  organizat clasa IX P 3 pentru activitatea Shoes Box.  

-a  organizat clasa IX P 3 pentru activitatea Tărg culinar din decembrie. 

 

Diriginţii claselor a XII a, XI P  şi  

II PL    

 

 

 

 

Ing.Stoica Ioana 

 

 

3.2. Diversificarea programelor 

educative 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ristoiu Georgeta 

 

 

-  organizarea la începutul lunii decembrie evenimentul HOUR OF CODE, o 

inițiere în tehnologia computerelor și programare la care au participat 86  elevi 

din clasele IX P1, IX P2, X A si XI B. S-au obținut diplome de participare. De 

asemenea la CODE WEEK  din perioada 5-22 octombrie 2018 au participat 34 

elevi din clasele IX P1, IX P2, X A. Această săptămâna UE a programării a fost 

o inițiativă de bază care și-a propus să aducă programarea și competențele 

digitale la îndemâna tuturor într-un mod distractiv și antrenant. Au reuțit să 
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finalizeze activitățile 13 elevi din numarul total de participanți.  

Acordarea unei atentii 

sporite programelor si 

activitatilor educative in 

scopul educarii si formarii 

elevilor. -participarea  la evenimentul european “Code Week”, organizat de ADFABER 

în perioada 6 - 21 octombrie 2018 cu elevii din clasele XB, IXA. 

- a desfășurat evenimentul internațional HOUR OF CODE, organizat de 

ADFABER în perioada 3-7 decembrie 2018 cu clasele IXA, IXP3, XB, XIA, 

XIIA, XIIB.  Activitatea desfășurată este o inițiere în tehnologia computerelor 

și programare. Elevii au obținut diplome de participare 

Prof. Tirla Felicia 

 -participarea, în  octombrie  2018,  impreuna cu elevii clasei X B si XII B 

la  Concursul Regional Interdisciplinar ”Ioan Bojor” Reghin  - Ediția III. 

 

 

 

-participarea in noiembrie 2018 la Gala Edumanager si Seminarul Management 

Modern în Educație. 

- -participarea, in decembrie  2018 impreuna cu  elevii clasei X B la  Modul 2, 

Bucataria Mediteraneeana  – organizat  in colaborare cu Federatia  Bucatarilor 

Italieni. 

Prof. dir. Tarţa Adriana 

Ms. Câmpean Agneta 

Ing. Stoica Ioana 

 

 

Prof. dir. Tarţa Adriana 

 

Prof. dir. Tarţa Adriana 

Ms. Câmpean Agneta 

-participarea la festivalul CULINARIA editia II,8-9 NOIEMBRIE  2018 -

festival de arata culinara  ,proiect   derulat  in colaborare cu ISJ ,Consiliul 

Judetean  participanti elevi din clasele a X P2 , XI B , X B. 

Prof. dir. Tarţa Adriana 

 Prof. Budean Cristina ,Corcea 

Mihaela ,Campean Agneta ,Coldea 

Viorica  

3.3. Diversificarea domeniilor de 

colaborare cu parteneri din ţară şi 

din străinătate  

 

 A fost organizată,la Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, la data de 

22.11.2018, activitatea metodica, în cadrul cercului metodic de la nivel 

de judeţ ,,Resurse naturale şi protecţia mediului”  ( Industrie 

Alimentară-Chimie Industrială-Agricultură-Protecţia mediului) , 

având următoarea  tematică :  

1. Dezbaterea  documentelor normative, pentru fiecare formă de învăţământ, 

profil şi specialitate în care se realizează formarea iniţială şi instruirea elevilor. 

2.* Proiectarea activităţii didactice  în concordanţă cu  cerinţele curriculumului 

naţional şi noile SPP-uri. 

 

ing. Koszorus Rodica 

Cadrele didactice din Catedra 

Tehnica 
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  * Aplicarea noului curriculum  în întocmirea documentelor şcolare. 

3. Proiectarea CDL pentru clasele a X a,ciclul inferior al liceului si invatamant 

profesional- OMEN nr. 3502 din 29.03.2018. 

4. Evaluarea iniţială –punct de plecare în asigurarea progresului şcolar: 

  *Obiective şi metode de evaluare iniţială; 

  *Prelucrarea rezultatelor evaluării iniţiale; 

 

Au participat reprezentanţi de la Colegiul Tehnic,,Raluca Ripan’’,Cluj-Napoca, 

Colegiul Tehnic,,Emil Negruţiu’,Turda, liceul tehnologic special ,,Samus”, 

Colegiul ,,Ana Aslan”, Colegiul ,,Anghel Saligny”, Scoala profesională  

Răscruci  şi Liceul Tehnologic ,,Alexandru Borza”,Cluj-Napoca. 

Materialele au fost prezentate de ing. Koszorus Rodica,ing. Turean Silvia de 

la Colegiul  ,,Ana Aslan”. 

Dezvoltarea de proiecte şi 

parteneriate de colaborare cu 

şcoli,asociaţii de profil , 

universităti din ţară şi 

străinătate. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 4:  
     Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea . 

4.1 Îmbunătăţirea 
colaborării cu 
comunitatea locală, cu 
organizaţii 
nonguvernamentale, cu 
asociaţii culturale-
sportive, cu sindicatele şi 
agenţii economici.  
 
4.2. Ȋmbunătăţirea 
imaginii şcolii în 
comunitate. 
 

-Lectie vizita, clasa a XI P2, tema- Sosurile- Iulius, decembrie 2018.  

-Au realizat o vizită de studiu a ofertelor de produse de patiserie-cofetărie și 

produse culinare și am vizionat un film la Iulius Mall cu elevii din clasa XI P2. 

 

Prof. Filip Camelia 

 

Ing.Stoica Ioana 

Ing.Mihaela Corcea 

 

 

 
 
IV RAPORT AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ, SEM. I 2018 – 2019 

Obiectivul urmărit Activitatea desfășurată 

Responsabilități/ membrii 

catedrei care au desfăşurat 

activitatea  

Propuneri de îmbunătăţire 

OBIECTIVUL STRATEGIC I- REALIZAREA  UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL  PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT 
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Proiectarea activităţilor 
manageriale la nivelul şcolii, a 
comisiilor metodice şi a clasei 
de elevi, pe baza unei diagnose 
pertinente, specifice, realiste. 

Participarea la activitatea metodica ,,Managementul formarii continue” din noiembrie  
2018 

Ristoiu Georgeta 
 

 

vor lua în considerare 

strategii alternative pentru 

ajutarea elevilor să înveţe 

folosind stilurile preferate de 

învăţare; 
 

 

Diseminarea informatiei prezentate la activitatea metodica noiembrie 2018 
 
Ristoiu Georgeta 

Analiza şi diagnoza activităţilor anului şcolar 2017-2018 Membrii comisiei  

Elaborarea documentelor  de  management  a activităţilor   la nivelul comisiei, pentru 

anul şcolar 2018-2019 
Ristoiu Georgeta 

Asigurarea condiţiilor pentru 
evoluţia în carieră şi 
dezvoltare profesională a 
cadrelordidactice 

Asigurarea calităţii activităţilor  de  formare continuă  a personalului   didactic   prin 
monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al scolii s-a 
realizat prin realizarea de interasistențe colegiale la disciplinele umaniste  

 
Ristoiu Georgeta 
 

 
Cadrele didactice vor 

participa la activităţi 

metodico- ştiinţifice, la 

parteneriate, proiecte şi 

programe educaţionale si  la 

cursuri E- learning Monitorizarea participări icadrelor didactice la cursuri de formare Ristoiu Georgeta 
 

Consilierea  cadrelor didactice debutante prin activităţi de mentorat/tutoriat. Responsabili de catedre 

Pentru micşorarea numãrului de corigenţi la disciplinele umaniste s-a realizat 
pregătirea suplimentară a elevilor cu deficienţe de învăţare 

Membrii comisiei 

OBIECTIVUL STRATEGIC IV: ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII  ȘCOLII PRIN COMUNICAREA ŞI COLABORAREA CU COMUNITATEA 

Promovarea şcolii prin 
participarea cadrelor didactice 
la comunicări ştiinţifice şi 
cursuri academice de 
perfecţionare 
 

Creative Approaches to Teaching English Sîngeorzan Mihaela  
 
 
 
 
 
 

Evaluare de calitate prin inspecţia şcolară Stoica Ioana 

Sisteme de procesare si controlul calitatii prod. agro-alimentae, Master organizat la 
USAMV Cluj-Napoca 

Szanto Lidia 

 

 

 



47 

 

 

 

 

V.A NALIZA ACTIVITATII EDUCATIVE ÎN SEM I  ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 

Obiectivul urmărit Activitatea desfășurată 

Responsabilități/ membrii 
catedrei care au desfăşurat 

activitatea  
Propuneri de îmbunătăţire 

Obiectivul strategic I Realizarea  unui sistem educaţional  performant, echitabil şi eficient 

Proiectarea activităţilor 

manageriale la nivelul şcolii, 

a comisiilor metodice şi a 

clasei de elevi, pe baza unei 

diagnose pertinente, 

specifice, realiste. 

Participarea la consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie 2018. 

 
Ristoiu Georgeta 
 

 
 
 
 

Evaluarea eficientei activităților 
educativeprin analiza impactului 
proiectelor asupra creșterii randamentului 
școlar prin intervenții/activități la nivel 
extracurricular si activitati de proiect 

 
 
 
 
 
 

 
Încurajarea cadrelor didactice de a se 
implica în desfăşurarea unor proiecte 
şcolare şi extraşcolare prin activitati 
privind resursa umana  si activitati de 
proiect 

Diseminarea informatiei prezentate la consfatuirea cadrelor didacice in 

cadrul sedintei de catedra din  octombrie 2018 

 
Ristoiu Georgeta 
 

Analiza şi diagnoza activităţilor anului şcolar 2017-2018 

 

 
Ristoiu Georgeta 
 

Elaborarea documentelor  de  management  a activităţilor   la nivelul 

comisiei metodice, pentru anul şcolar 2018-2019 

 
 
Ristoiu Georgeta 
 

Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii 

educaţionale de calitate 

Realizarea şi participarea ca parteneri în cadrul proiectelor  

Hour of Code 

 

La Cinema devin cineva 

 

 

ShoeBox 

Târg culinar cu ocazia zilei de 1 Decembrie 

 

Impreună să redescoperim valorile poporului nostru 

 

 

 
 
Tirla Felicia 
Ristoiu Georgeta 
 
Palfi Oana 
Koszorus Rodica 
 
 
Giurgiu Luminiţa 
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Educație pentru cetățenie democratică 

RețeteleBunicii 

 

Sănătate prin mișcare 

 

Organizarea  Saptămânii Școala Altfel în condiții foarte bune 

Ristoiu Georgeta 
Cotîrlă Dana 
 
 
Ristoiu Georgeta 
Stoica Ioana 
 
Nesteriuc Gabriel 
 
Munteanu Ligia 
Ristoiu Georgeta 

Reducerea numărului de 

absenţe şi prevenirea 

absenteismului şcolar, a 

riscului de abandon şcolar; 

prevenirea violenţei şi 

creşterea siguranţei elevilor 

Monitorizarea permanenta a prezentei elevilor Dirigintii  

Accentuarea măsurilor disciplinare şi administrative pentru descurajarea, 

combaterea şi reducerea numărului de absenţe s-a realizat prin 

eficientizarea comunicarii cu părinţii 

 

Reducerea cazurilor de violență prin consiliere individuala 

 

Colaborarea cu fundaţii şi asociaţii specializate în activități educative, de 

prevenire a consumului de substanțe psihotrope. cum ar fi Preventis 

 
 
Dirigintii 
 
 
 
Palfi Oana 
 

Intervenții/activități la nivel de 
curriculum  
 
Intervenții/activități la nivel 
extracurricular 

Promovarea prin activităţile educative a disciplinei, toleranţei, cetăţeniei 

active 

– Ziua internatională a drepturilor copilului (17 nov)-  

-Ziua drepturilor Omului (10 dec) 

  

 
 
 
Ristoiu Georgeta 

 

Asigurarea condiţiilor 

pentru evoluţia în carieră şi 

dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice 

Asigurarea calităţii activităţilor  de  formare continuă  a personalului   

didactic   prin monitorizarea impactului programelor de formare la 

nivelul clasei şi al scolii s-a realizat prin realizarea de interasistențe 

colegiale la orele de dirigintie 

 
Toti dirigintii 

Realizarea de lecţii interdisciplinare 

OBIECTIVUL STRATEGIC II: Eficientizarea procesului  instructiv-educativ. 
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Adaptarea ofertei școlii la 

cererea de pe piaţa muncii şi 

implementarea 

parteneriatelor de tip dual în 

învăţământul 

profesional; monitorizarea 

inserției absolvenților și a 

consilierii/ orientării elevilor 

 

Asigurarea accesului la 

învăţământ, prin crearea de 

şanse egale la educaţie 

 

 

 

 

Monitorizarea inserţiei absolvenţilor ciclului superior al liceului s-a 

realizat în prima parte a sem. I 

 

 

 

S-a sigurat pregătirea suplimentara a elevilor capabili de performanţe 

pentru participarea la concursuri şi olimpiade 

 
 
 
 
 
Diriginții 
 
 
 
 
Toate cadrele didactice 
 

 
 
 
 
Definirea ofertei educaționale prin 
cunoașterea așteptărilor din partea 
părinților, a comunității, a educabililor. 
Congruenta ofertei cu cerințele 
comunității; 
 
 
 

OBIECTIVUL STRATEGIC III: Dezvoltare aparteneriatului  cu instituţii din comunitate si continuarea demersurilor de colaborare la nivel naţional şi European prin proiecte 

educative . 

Intensificarea colaborării cu 

comunitatea locală,   cu 

asociaţii culturale şi  

sportive şi agenţii economici. 

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi informare privind cariera prin 

aplicarea de chestionare privind cariera si vizite la agenţi economici 

 

  
Organizarea a două activităţi/ semestru 
în parteneriat cu comunitatea  

Urmarirea si monitorizarea consilierii si orientarii vocationale si insertia 

socio- profesionala a absolventilor. 
Dirigintii  

Stabilirea unor schimburi de experienţă cu şcoli tehnice de acelaşi profil 

sau cu agenţi economici din UE  
 
Director, 
Catedra tehnică 

Îmbunătăţirea imaginii 

școlii prin comunicarea şi 

colaborarea cu comunitatea 

S-au incheiat contracte de colaborare cu  organizaţii nonguvernamentale, 

cu asociaţii culturale-sportive (conform Anexei) 

 

 
 
Ristoiu Georgeta 

 

Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate prin implicarea elevilor în 

activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii (Shoes Box- prof. 

Luminita Giurgiu, responsabil de activitate, activități la Centrul 

Sindromul Down- responsabil de activitate Cotîrlă Dana) 

 

 
Tarţa Adriana 
Ristoiu Georgeta 

Iniţierea de programe de formare a 
elevilor pentru realizarea unor proiecte în 
beneficiul comunităţii (participarea la 
acţiuni organizate în scop umanitar) 
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VI.CONSILIERE ŞCOLARĂ , PROFESIONALĂ ŞI ÎN CARIERĂ 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Oferirea de consiliere psihopedagogica elevilor,cadrelor didactice si parintilor in legatura cu problemele ce interfereaza cu 

performanta scolara 

2. Informare, examinare si consiliere privind cariera 

   

DOMENII, STRATEGII , ACTIVITATI 

I. Domeniul:ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 

Obiectiv specific :Consiliere scolara,interventie psihologica primara urmarind obiectivele generale ale Planului  Managerial. 

 

Subdomenii/ Strategii Aspecte pozitive Aspecte ce necesită 

îmbunătăţiri 

Consiliere individuala pentru: 

-elevi 

-parinti 

-cadre didactice 

 

 

 

Consiliere de grup pentru elevi 

 

- Au beneficiat de consiliere individuala un numar de 28 elevi, cu acestia 

parcurgandu-se programe de consiliere. 

-  Pe teme de dezvoltare personala, autocunoastere,comunicare si invatare 

eficienta au fost consiliati ca grup un numar de aprox 100 de elevi din clasele 

a IX-a , a X-a si a XI-a, in timpul orelor  de consiliere. 

- In functie de necesitati, s-a colaborat cu cadrele didactice discutand despre 

abordarea situatiilor problematice.  

- Au fost consiliati si parintii care au solicitat asistenta din proprie initiativa 

 

Solicitarea si implicarea 

consilierului scolar in cadrul la 

orelor de dirigentie. 

 

 

 

Implicarea parintilor in activitati 

de consiliere/consultanta si 

incurajarea acestora sa solicite 
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sau la sugestia dirigintilor.  

 

sprijin/indrumare. 

  

II.  Domeniul :  INFORMARE SI CONSILIERE PRIVIND CARIERA 

Obiective specifice –Evaluarea abilitatilor si aptitudinilor pentru invatare 

                                -Consiliere vocationala 

                                -Crearea conditiilor optime pentru formarea personala si profesionala a tuturor elevilor scolii. 

                                -Implicarea parintilor in procesul de orientare in cariera 

 

Subdomenii / Strategii Aspecte pozitive Aspecte ce necesită 

îmbunătăţiri 

Informare privind profile, posibilitati de insertie 

profesionala 

• La orele de Consiliere şi orientare vocationala am folosit materiale cu informatii 

despre piata muncii, profesii si stabilirea unui tyraseu educational/profesional. 

• Am desfasurat activitati de autocunoastere,discutii despre particularitatile a 

diferite domenii de munca,analiza pietei muncii, etc 

Aplicarea programelor 

(judetene) de orientare in cariera 

in primul semestru al anului 

scolar 

Actiuni de informare pe probleme de OSP 

 

 

 

 

Rezultatele învăţării 

( performante scolare ) / 

Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea elevilor in 

functie de particularitatile lor individuale. 

• Elevii claselor a XII au participat la activitati de informare si indrumare in 

vederea alegerii profesiei/carierei   

• Cum ne pregatim pentru examenul de bac-managementul emotiilor,stiluri de 

invatare, rolul motivatiei in invatare,tipurile de inteligenta,stima de sine. 

. 

 

• S-a continuat colaborarea cu Fundaţia Romana pentru Copii,Comunitate si 

Familie prin proiectul“Clujul are suflet” care are ca misiune să ajute tinerii 

defavorizaţi pentru ca aceştia să se dezvolte, să spere şi să aibă încredere în 

 

Participarea la ore de dirigentie 

pentru activitati de joc de 

rol,munca pe grupe etc pe teme 

OSP 
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Activitati de colaborare 

Infintarea si sprijinirea de parteneriate  in vederea 

cresterii calitatii activitatii scolii 

propriile forţe. Pentru aceasta împreună cu diriginţii s-au selectat elevii cu situaţii 

speciale şi aceştia au participat şi participă după-masa la unele din activităţile 

fundaţiei, cursuri de perfecţionare.  

 

          Colaborare pemanenta cu CJAPP/CJRAE 

 Colaborare cu FRCCF proiectul “Clujul are suflet”-prezentare la clase 

Colaborare cu DPC-preventie impotriva violentei domestice 

 Asociatia Preventis-preventie antidrog 

 ANA –Agentia nationala antidrog 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Colaborarea cu mai multe 

organizatii de profil, vizite ale 

elevilor la aceste fundatii 

 

 

Formari  

in calitate de cursant 

 

 

 

 

-Conferinţa Health Now (auditor- 

prelegeri: Anxietatea sociala, Adolescentii 

si mediul virtual etc.) 

 

-Curs licentiere Depreter (tratamentul 

depresiei adolescenti si adulti) 

Cursuri pentru 

parinti pe teme de 

relationare cu copii 

(adolescenti) 

 

 

III. Domeniul :   EXAMINARI/EXAMINARI OSP 

Obiective specifice : -   Crearea de competente cheie si dezvoltare a abilitatilor care sa asigure succes profesional si personal  
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Subdomenii / Strategii Aspecte pozitive Aspecte ce necesită îmbunătăţiri 

Examinari OSP • Examinari de specialitate individuale sau colective la cabinet în scop de diagnoză, 

cunoaştere, autocunoaştere, selecţie aptitudinală, orientarea carierei: Holland,CAS 

 

 

Informarea elevilor din anii terminali 

asupra beneficiilor OSP 

 

 

 

 

Identificarea aptitudinilor 

 Teste de aptitudini si interese, precum si pentru identificarea tipului predominant 

de inteligenta au fost apicate în funcţie de nevoile elevilor si de solicitari 

 

Sondaje 

 

 Aplicarea chestionarelor pe tema agresivitatii,stresului scolar,a stilului de 

viata si a satisfactiei scolare 

 

  

V.Domeniul: ACŢIUNI DE PROMOVARE A ACTIVITĂŢII CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

1 Prezentarea (la toate clasele) a ofertei cabinetului  

2 Informarea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor despre activităţile şi oferta cabinetului, prin participare la activităţi cu elevii, la consilii profesorale şi 

şedinţe/activităţi cu  

3 Amenajarea panoului cabinetului 

4 Elaborarea de materiale de pus  la dispozitia elevilor/profesorilor 
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VII.RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 

OBIECTIVE GENERALE 

 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală. 

 Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.  

 

 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITATI  REALIZATE REALIZATORI OBSERVA

TII 

O1. Desfăşurarea 

activităţii CEAC 

în conformitate 

cu legislaţia în 

vigoare 

1.Reorganizarea CEAC. 

 

 

 

 

2. Proiectarea strategiei/ regulamentului de funcţionare CEAC. 

 

 

3. Elaborarea raportului de evaluare internă  pe anul şcolar 

2017-2018 şi afişarea acestuia 

 

 

 

4. Întocmirea planului operaţional al CEAC pentru anul şcolar 

2018-2019 

5. Aplicarea procedurilor de monitorizare internă 

Dir. Prof. Tarta Adriana, CA, 

ing. Munteanu Ligia 

 

 

Dir. Prof. Tarta Adriana, CA, 

ing. Munteanu Ligia 

 

 

Dir. ing. Tarta Adriana, ing. 

Munteanu Ligia 

 

 

 

 

Ing. Munteanu Ligia 

 

O2. Alinierea 

activităţii şcolii la 

principiile 

calităţii. 

1.Analiza rapoartelor de monitorizare cu proiectarea unor 

planuri de îmbunătăţire ( fişele de observare a lecţiilor, 

portofolii).    

 

Ing. Munteanu Ligia 

 

 

Dir. ing. Tarta Adriana, ing. 
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2. Elaborarea raportului de autoevaluare RAEI 2017-2018 Munteanu Ligia 

Echipa CEAC 

O3. 

Eficientizarea 

performantei 

organizatiei. 

Măsurare şi 

analiză 

1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale 

-s-a realizat orarul şi împărţirea pe săli astfel încăt toţi elevii să 

aibă acces în laboratoare, ateliere, etc. 

2. Monitorizarea participării în cadrul programelor de formare 

continuă si dezvoltare profesionala prin intermediul gradelor 

didactice, a studiilor postuniversitare (dublă specializare 

masterat, doctorat) 

3. Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe, 

interasistenţe 

 4. Diseminarea bunelor practici prin prezentarea noilor 

achiziţii dobăndite în urma participării la cursuri 

5.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării.  

Monitorizarea activităţii de evaluare 

6.Monitorizarea completării corecte şi în timp a cataloagelor 

Dir.  Ing. Tarta Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

Comisia de orar 

 

 

-responsabilii de comisii 

metodice 

-prof. Ristoiu Georgeta 

 

 

Ing. Munteanu Ligia 

 

 

 

-echipa managerială 

 

 

Dir.  Ing. Tarta Adriana 

 

O4. Optimizarea 

activităţii de 

autoevaluare 

instituţională 

1.Realizarea graficelor de monitorizare şi evaluare la nivelul 

fiecărei catedre/ compartiment/diferite sectoare de activitate la 

nivel de directori 

-echipa managerială 

-responsabilii comisiilor 

-echipa CEAC 
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2. Elaborarea monitorizărilor interne conform graficului  

3. Constituirea şi actualizarea bazei de date CEAC 

 

4. Asigurarea accesului la informaţie a persoanelor şi 

instituţiilor interesate 

-echipa managerială 

-responsabilii comisiilor 

-ing. Munteanu Ligia  

 

-ing. Munteanu Ligia 

coordonator CEAC 

 

 

-ing. Munteanu Ligia 

coordonator CEAC 

 
 

 

VIII.ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

La inceputul semestrului I a avut loc “Luna usilor deschise in biblioteca”. Elevii din clasele a IX a , insotiti de d-nele diriginte au vizitat 

biblioteca pt. a se familiariza cu regulamentul de ordine interioara  si pentru a-si completa fisa de inscriere, devenind astfel cititori cu drepturi 

depline. 

     Tot la inceputul semestrului s-au recuperat manualele restante din anul scolar 2017-2018 si s-au distribuit manualele pt. anul in curs. 

     Din colectivul de elevi care sprijina activitatea bibliotecii fac parte urmatorii elevi: Todor Flavia- cls.XIIB, Lacatus Adriana- cls.XIIB. 

 

    ACHIZITII 

 

Dec.2018- achizitie de carte de specialitate si de literatura, in valoare de 1485 lei 

 20 de carti donate  

   S-a realizat efectuarea operatiunilor in documentele de evidenta ( Registrul de miscare a fondului bibliotecii, Registrul inventar, fisele de 

evidenta, fisele de cititor). 

 

ACTIVITATI  EXTRASCOLARE 
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Sambata, 6.10.2018, elevii scolii noaste s-au alaturat miilor de cititori care au participat la lecturarea unui fragment din cartea “100 de poeme 

alese”- de Mihai Eminescu, publicata de Editura Scoala Ardeleana, într-o tentativă oficială de intrare în GUINNESS WORLD RECORDS™  la 

secțiunea „Most people in a reading relay”. Ultimul record consemnat de Guinness World Records la această categorie a fost stabilit în anul 2015 

de Library Marwadi Education Foundation din India, cu 3071 de cititori. 

De la Colegiul “Raluca Ripan” au participat elevi din clasele: IXA, IXP2, XA,XB,XIA XIB, XIIB……, insotiti de d-na director ing. Tarta 

Adriana, prof. Cotirla Daniela, prof.Moldovan Monica, prof. Crisan-Oltean Ana-Maria, prof.Giurgiu Luminita si de bibl. Andreica Lidia.  

Luni, 22.10.2018 activitate la biblioteca Judeteana “Octavian Goga”, Sectia de arta –am participat impreuna cu clasa a XI-a A la activitatea  

ArtBending,coordonator prof.Crisan-Oltean Ligia. Activitatea a fost sustinuta de artistul Paul Cristian Cordos wire bending, lucrari realizate prin 

indoire de sarma. 

8.11-9.11.2018- sprijinirea Festivalului Culinaria 2018. 

14.11.2018- pariciparea la lansarea publicatiei “Activitati dedicate celebrarii Centenarul Marii Uniri” , Editura CCD Cluj, octombrie 2018.S-a 

publicat articolul trimis de un colectiv compus din: prof. Ristoiu Georgeta, prof. Halja Monica, prof. Cotirla Dana, prof.ing.Moldovan Monica si 

Andreica Lidia, in care au fost expuse activitatile desfasurate in scoala noastra cu ocazia Centenarului Marii Uniri. 

15.01.2019, ora 12- Teatrul National Cluj-Napoca,  participarea la spectacolul dedicat implinirii a 169 de ani de la nasterea poetului Mihai 

Eminescu 

 

ALTE SARCINI: 

 Comisia de burse- oct.2018 

 Introducere date in SIIIR 

 Prelucrare statistici an scolar 2018-2019 

 Sprijinirea activitatii de secretariat 

 6.02.2019- asistent in Comisia de examen nr.3 pentru Cerificarea Calificarii Profesionale, Nivel 5 din cadrul Liceului Tehnologic 

Alexandru Borza. 
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ACTIVITATI  METODICE 

 14.11.2018- Biblioteca Judeteana “Octavian Goga”- ziua mondiala a bibliotecilor scolare,  Activitati dedicate celebrarii 

CENTENARULUI MARII UNIRI. 

 

IX.ACTIVITATEA DE PROTECŢIA  MUNCII 

In  semestrul  I,an scolar  2018-2019  activitatea de asigurare a  securitatii si sanatatii in    munca in cadrul institutiei noastre s-a 

desfasurat conform unui grafic stabilit anterior ,sub incidenta Legii 319/2006 si doresc sa   evidentiez faptul ca in aceasta perioada nu s-au 

inregistrat accidente de munca si/sau imbolnaviri profesionale in cadrul unitatii. 

    Conducerea unitatii a monitorizat permanent gradul de siguranta a angajatilor si a dispus masuri de remediere atunci cand au fost 

descoperite nereguli.  

   Activitatile desfasurate pe linie de securitate si sanatate in munca in sem.I, anul scolar  2018 – 2019 au fost urmatoarele: 

- S-au reactualizat deciziile de numire a compartimentului de SSM ; 

- S-au reactualizat tematicile de instruire pentru toate etapele de instruire si pe meserii ; 

- S-au actualizat instructiunile proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinanadu-se seama de 

particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca ; 

- S-a elaborat   planul de prevenire si protectie pe anul 2019; 

- S-a intocmit si s-a achizitionat un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii 

si sanatatii in munca; 

- S-a intocmit evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice sa fie efectuate de persoane competente; 

- S-a intocmit normativul intern de acordare a echipamentului individual de protectie; 



59 

 

- Au fost identificate echipamentele individuale de protectie necesare posturilor de lucru si s-a intocmit necesarul de dotare a lucratorilor cu 

aceste echipamente conform hot. de guvern nr.1.048/2006; 

- Au fost monitorizate sistemele si dispozitivele de protectie,  aparatura de masura si control,  centralele termice aferente precum si 

instalatiile de ventilatie ; 

- S-au completat  fise individuale de instructaj ;  

- S-au verificat prizele de pamantare ; 

- S-a asigurat necesarul de materiale igienico-sanitare atat pentru personal cat si pentru elevi; 

- S-a controlat modul de efectuare al instructajelor periodice si consemnarea lor in fisele individuale ale elevilor si personalului de 

intretinere; 

- S-au efectuat analizele necesare de catre medicul specialist in medicina muncii pentru     

tot personalul unitatii si s-au eliberat fisele de aptitudini; 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

        In cursul anului scolar 2018-2019 , Comisia pentru Situatii de Urgenta, din cadrul scolii si-a desfasurat activitatea conform graficului 

intocmit si a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Nu au avut loc incidente in cadrul unitatii, existand o stransa colaborare cu elevii, dirigintii si 

managerul unitatii. La orele de dirigentie s-a prelucrat divere teme cu specificul situatiilor de urgent. 

      Planificarea operatiunilor si actiunilor a constat in urmatoarele: 

Elaborarea calendarului de activitati cu tematica si bibliografia aferenta. 

Identificarea necesitatii achizitionarii de echipamente specific. 

Verificarea si remedierea stigatoarelor din toata unitatea scolara ( Sali de curs, camine fete si baieti). 

Stabilirea programului de de instruire periodica a personalului didactic si nedidactic. 

Prezentarea de material informative referitoare la diferite situatii de urgent. 
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Exercitiu practic de simulare, privind pregatirea personalului si al elevilor in cazul producerii unui incendiu, efectuat in data de 21.11.2018. 

Verificarea si intocmirea de referate privind inlocuirea anumitor echipamente defecte. 

Instruirea periodeica a personalului conform graficului intocmit la inceput de an scolar. 

Ultimul control pe linie de situatii de urgent a avut loc in septembrie 2017. Nu au fost semnalate probleme. 

 

 

 

X.PARTENERIATUL SOCIAL INTERINSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE REPREZENTATIVE 

Nr. crt Iniţiatorul 

parteneriatului/ 

proiectului 

Domeniul 

activităţilor 

desfăşurate în 

parteneriat 

Scop/ 

Obiective 

Număr 

beneficiari 

direcţi şi 

indirecţi 

Rezultatul/ impactul  asupra 

beneficiarilor 

Indicatori de reușită 

1.  Liceul Teoretic ,,Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca 

Liceul Greco-Catolic 

„Inochentie Micu” 

Stiintifice familiarizareaelevilor cu diverse practice de cercetare, 

cu impact considerabilîndezvoltarea  omuluişi a 

societăţii 

 

145 

Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentare, cercetare, inovare 

2.  S.C. Arabela  Smart 

Design SRL 

Stiintifice familiarizareaelevilor cu diverse practice de cercetare 40 Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentare, cercetare, inovare 

3.  Scoala Profesionala  

Speciala Samus, Cluj-

Napoca 

Scoala Profesionala  

Speciala Codlea,Brasov 

Tehnico-stiintific Realizareaunuischimb de experienţăîindomeniultehnic 75 Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentare, cercetare, inovare 



61 

 

4.  Universitatea Crestina 

,,Dimitrie Cantemir” 

Educatie juridica 

 

Promovareaasocieriiprofesionale, a dezvoltării de 

perspectivă, schimbului de experienţăîntrespecialiştii 

din diverse domenii, care participă la 

descoperireapotenţialuluipersonalităţiişidezvoltreasoci

ală. 

120 

Familiarizarea cu diverse practici, 

abordari, tradiţionaleşi alternative cu 

impact considerabilîndezvoltarea  

omuluişi a societăţii 

5.  Biblioteca judeteana 

,,Octavian Goga” Stiintific 

 

familiarizareaelevilor cu diverse practice de cercetare, 

cu impact considerabilîndezvoltarea  omuluişi a 

societăţii 

90 Familiarizarea cu diverse practici, 

abordari, tradiţionaleşi alternative cu 

impact considerabilîndezvoltarea  

omuluişi a societăţii 

6.  Asociatia ,,Clujul 

pentru viata” 

Stiintific 

 

saasigureextindereabazei de cunoștințe, schimbul de 

informațiișiidentificareașidiseminareaexemplelor de 

bunapractica  in domeniulsãnãtãţiisexuale 

150 Cresterea gradului de conștientizare a 

problemelorsocialedarşivalorizareacelori

mplicaţi 

7.  

Colegiul de 

Ind.Alimentară ,,Elena 

Doamna” Galaţi 

 

Tehnico-stiintific 
Realizareaunuischimb de 

experienţăîntreliceeletehnologice. 

 

120 

Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentare, cercetare, inovare 

8.  

Liceul Teoretic,, Vasile 

Conta” Tg. Neamţ, jud. 

Neamţ 

 

 

Stiintifice 

familiarizareaelevilor cu diverse practice de cercetare, 

cu impact considerabilîndezvoltarea  omuluişi a 

societăţii 

50 

 

 

Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentareşicercetareistoricã 

9.  

 

Asociaţia Preventis 

 

Combatere consum 

droguri, alcool, 

tutun, etnobotanice, 

BTS 

saasigureextindereabazei de cunoștințe, schimbul de 

informațiișiidentificareașidiseminareaexemplelor de 

bunapractica  in domeniulsãnãtãţiimintale 

 

 

90 

 

Cresterea gradului de conștientizare a 

problemelorsocialedarşivalorizareacelori

mplicaţi 

10.  JaRomânia 
Stiintific 

 

încurajareainiţiativei, 

profesionalismuluişidezvoltăriiunorcompetenţeesenţial

epentruviaţapersonalăşiprofesională. 

27 

-Îmbunătățireacapacitatatii de a 

folositehnologia la nivelavansat 

 (instrumente de comunicare online). 

-o maibunăînțelegere a conceptelor de 

inovareșiantreprenoriat social într-un 

mod interactivși practice 
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11.  S.C. Moulin D’Or S.R.L.  

Parteneriatactivpentr

ustagiile de practica 

ale elevilor din 

invatamantulpreuniv

ersitaraflaţi in 

formareprofesionalai

niţialapentru o 

integrarereuşitapepia

ţamuncii 

pregătirearesurselorumanecapabilesăcontribuie la 

creştereacompetitivităţiiforţei de muncă; 
40 

resursa umana competitiva 

 

12.  Palatul copiilor Vaslui Ştiintifice 

Stimulareaelevilorşi a 

cadrelordidacticepentrurealizarea de lucrări practice, 

prinfolosireadescoperirilorştiinţificesauprin 

prezentareanoilortehnologii 

40 

Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentare, cercetare, inovare 

 

13.  S.C. Catalog Şcolar SRL 
Prevenţie absenteism 

şcolar 

Promovareaasocieriiprofesionale, a dezvoltării de 

perspectivă 
380 

Imbunatatirea comunicarii intre parinti 

si scoala, cadre didactice –parinti; 

îmbunãtãţirea frecvenţei elevilor la 

şcoalã 

14.  USAMV Cluj-Napoca 

 

 

 

Stiintifice 

Promovareaasocieriiprofesionale, a dezvoltării de 

perspectivă, schimbului de experienţăîntrespecialiştii 

din diverse domenii, care participă la 

descoperireapotenţialuluipersonalităţiişidezvoltreasoci

ală. 

120 

Familiarizarea cu diverse practici, 

abordari, tradiţionaleşi alternative cu 

impact considerabilîndezvoltarea  

omuluişi a societăţii 

15.  

Scoala Gimnaziala ,,Gh. 

Șincai” 

Scoala Gimnaziala ,,A. 

V.-Voevod” Cluj-

Napoca 

Scoala Gimnaziala 

,,Emil Isac” 

Scoala Gimnaziala Iara 

Scoala Gimnaziala 

Valea Ierii 

Stiintifice 

Promovarea  implementăriimetodelortradiţionaleşi 

alternative de dezvoltare a omuluiînsferaeducaţiei, 

culturii. 

50 

 

68 

 

29 

 

30 

 

25 

 

Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentare, cercetare, inovare 
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Scoala Gimnaziala 

Luna De Sus 

Scoala Gimnaziala 

Apahida 

20 

38 

16.  
Directia Generala de 

Asistenta sociala si 

protectia copilului 

 

Consiliereaelevilor cu 

parintiiplecati in 

strainatate 

prevenireaatitudinii negative faţă de sine şiviaţă; 

prevenireaconflictelorinterpersonale, a 

dezadaptăriisocialeşi a situaţiilor de criză. 

 

 

36 

Cresterea stimei de sine si 

imbunatatirea starii de bine a 

colectivului de elevi 

17.  
Fundaţia Românã 

pentru Copii, 

Comunitate şi Familie 

Servicii in domeniul 

educatiei formale.  

Sprijin psiho-social si medical elevilor cu situatie 

materiala precara 
15 

Cresterea stimei de sine si 

imbunatatirea starii de bine a 

colectivului de elevi; 

18.  

LiceulTehnologicSebeş, 

jud. Alba 

LiceulTehnologic ,,I. 

Bojor” Reghin 

LiceulTehnologic 

,,Alexe Marin”, Slatina 

Stiintifice 
promovarea  implementăriimetodelortradiţionaleşi 

alternative de dezvoltare a omuluiînsferaeducaţiei 
80 

Dezvoltareainteresuluicadrelordidactice

pentrudocumentare, cercetare, inovare 

19.  

S.C. 

CosmFanCarmangerie 

SRL 

 

 

 

parteneriatactivpentr

ustagiile de practica 

ale elevilor din 

invatamantulpreuniv

ersitaraflaţi in 

formareprofesionalai

niţialapentru o 

integrarereuşitapepia

ţamuncii 

pregătirearesurselorumanecapabilesăcontribuie la 

creştereacompetitivităţiiforţei de muncă; 

facilitareaintegrăriisociale a indivizilorînconcordanţă cu 

aspiraţiilelorprofesionaleşi cu necesităţilepieţeimuncii; 

 

40 

 

 

 

-resursa umana competitiva 

 

 

20.  S.C. DVC. Impex SRL 

Gilau 

parteneriatactivpentr

ustagiile de practica 

ale elevilor 

pregătirearesurselorumanecapabilesăcontribuie la 

creştereacompetitivităţiiforţei de muncă 
50 

-resursa umana competitiva 

 

21.  S.C. Exclusiv Catering 

SRL 

parteneriatactivpentr

ustagiile de practica 

pregătirearesurselorumanecapabilesăcontribuie la 

creştereacompetitivităţiiforţei de muncă 
70 

-resursa umana competitiva 
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ale elevilor 

22.  FederațiaItaliană de 

Bucătari 

parteneriatactivpentr

ustagiile de practica 

ale elevilor 

pregătirearesurselorumanecapabilesăcontribuie la 

creştereacompetitivităţiiforţei de muncă 
45 

-resursa umana competitiva 

 

23.  
Centrul Şcolarpentru E

ducaţieIncluzivă, Cluj-

Napoca 

Stiintifice 

Promovareaasocieriiprofesionale, dezvoltării de 

perspectivă, schimbului de experienţăîntreeleviși cadre 

didacticepentrudescoperireapotenţialuluipersonalităţii

şidezvoltreasocială. 

60 

Cresterea stimei de sine si 

imbunatatirea starii de bine a 

colectivului de elevi; 

24.  Muzeul de IstorieTurd

a. 
Stiintifice 

familiarizareaelevilor cu diverse practice de cercetare, 

cu impact considerabilîndezvoltarea  omuluişi a 

societăţii 

50 
Dezvoltareainteresuluielevilorpentrudoc

umentareşicercetareistoricã 

 

XI.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza SWOT a Colegiului Tehnic Raluca Ripan  pentru sem I anul şcolar 

2018-2019) 

PUNCTE TARI 

 

 Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. 

cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice 

 Încadrarea cu cadre didactice calificate, în majoritate cu gradele didactice I şi II; 

 Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării; 

 Integrarea profesională şi socială a unui număr mare de absolvenţi; 

 Existenţa unui număr mare de elevi participanţi  la concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 Valorificarea interesului local pentru integrarea şcolii în comunitate; 

 Cuprinderea  şcolii  anual în programe de reparaţii/reabilitare ; 

 Numărul mare de cadre didactice participante la activităţi de formare continuă; 

 Colaborarea bună cu autorităţile locale şi judeţene în realizarea unor activităţi educative, asigurarea resurselor financiare necesare, 

asigurarea securităţii în şcoală; 
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 Realizarea planului de şcolarizare. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Accesul la informaţie, Programul SIIIR; 

 Strategiile privind  asigurarea calităţii, crearea mişcării pentru educaţie;  

 Programele de formare a cadrelor didactice ( propuse de M.E.N.; programe locale propuse de I.S.J. şi C.C.D.) ; 

 Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate; 

 Parteneriatul local, regional, naţional; 

 Continuarea derulării  Programelor guvernamentale de susţinere elevilor provenind din familii cu venituri mici (“Bani de liceu”, “Euro200” ) 

 Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor; 

 

PUNCTE SLABE 

 Evaluarea subiectivă şi inconsecventă; 

 Înregistrarea de rezultate slabe şi de dificultăţi în pregătirea elevilor; 

 Absenteismul în rândul elevilor ; 

FACTORI DE RISC 

 Sistem legislativ instabil şi inconsecvent; 

 Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;  

 Numărul tot mai  mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, deoarece părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 Sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic; 

 Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei. 


