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Prezentare generală  
 

Denumire Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” 

Adresă Turda, str. dr. Ioan Raţiu, nr.111,  

Telefon (+40) 264 316437 

Fax (+40) 264 316437 

E-mail/web cnmvturda@gmail.com ; http://cnmvturda.licee.edu.ro  

 

Nivel de 
învăţământ  

Gimnazial şi liceal (clasele V-XII) 

Filieră Teoretică 

Profil Real şi uman 

Specializări Matematică-informatică, ştiinţe ale naturii,ştiinţe sociale 

Limba de predare Română 

Număr de clase 20 

Număr de elevi 553 

Număr de posturi 50,65 

În prezent Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şcolarizează  553 elevi (91 la gimnaziu și  462 

la liceu) în  20 de clase cuprinse în intervalul V-XII, sub îndrumarea a peste 39 de profesori cu 

înaltă calificare.  

Structura claselor pentru anul școlar 2016-2017 este următoarea:  

Nivel Specializare Clasa/Nr. clase Total 

V VI VII VIII IX X XI XII  

Gimnazial - 1 1 1 1      

Liceal Matematică informatică 
intensiv informatică 

    1 1 1 1  

Ştiinţe ale naturii 
 intensiv limba engleză 

    1 1 1 1  

Ştiinţe ale naturii     1 1 1 1  

Ştiinţe sociale 
 intensiv limba engleză 

    1 1 1 1  

Total 1 1 1 1 4 4 4 4 20 

 

Personalul Colegiului Naţional  „Mihai Viteazul” în anul scolar 2016-2017, pe categorii de 

personal şi forme de numire a fost următoarea: 
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An  
  școlar 

Personal didactic Didactic 
auxiliar 

Nedidactic Total Cu 
doctorat 

Cu 
gradul I 

Cu 
gradul II 

Cu 
definitivat 

Debutant 

2016-2017 42 1 29 6 4 3 3 9 

 

An școlar Posturi Titulari Detașați Suplinitori 
Alte 

situații 

2016-2017 
34,65  

fără excelență 
26 2 4 2 

 

Sub aspectul pregătirii profesionale şi calităţii prestaţie didactice, la nivelul personalului 

didactic din Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” se remarcă ponderea ridicată a cadrelor didactice cu 

gradul didactic I şi a cadrelor didactice cu gradaţie.  

 

An școlar Total cadre didactice 
Cadre didactice cu 

gradul didactic I 
Cadre didactice cu 
gradaţie de merit 

2016-2017 37 25 14 

 

Pentru anul scolar 2016-2017, sem I, este remarcabila participarea directă a cadrelor didactice 

din Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” la procesul de reformă a învăţământului, colectivul didactic 

cuprinzând: Metodişti I.Ş.J. Cluj, respectiv  membri în structuri instituţionale de nivel judeţean şi 

naţional (consilii consultative pe discipline, comisii naţionale pe discipline, comisii centrale 

olimpiade naţionale etc.). 

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a determinat 

participarea a 12  cadrelor didactice din Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” la activităţile metodice şi 

cursurile de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Cluj. 

 

 

 

 

  



 

 

ANALIZA SWOT  RESURSE UMANE  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Personal didactic 

1. Personal cu nivel de calificare ridicat şi interes pentru 

perfecţionare şi dezvoltare profesională 

2. Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice 

3. Acoperirea aproape integrală a catedrelor cu personal titular; 

4. Valorizarea specializărilor, gradelor de perfecţionare, formării 

continue şi a experienţei didactice în constituirea catedrelor; 

5. Ponderea substanţială a personalului cu experienţă didactică şi 

grade didactice I 

6. Numărul mare al profesorilor cu gradație de merit, metodiști 

ISJ, mentori, formatori, confirmând înalta calificare a acestora 

7. Preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni de 

comunicări științifice la nivel judeţean, naţional şi 

internaţional 

 Elevi 

1. Elevi cu nivel de pregătire iniţială bun şi potenţial intelectual 

deosebit 

2. Interes ridicat din partea elevilor pentru continuarea studiilor 

3. Nivelul ridicat al rezultatelor şcolare;  

4. Interesul evident al elevilor pentru studiul disciplinelor de 

profil, dar şi pentru pregătirea generală 

5. Atenție sporită acordată elevilor ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate 

 Personal didactic auxiliar și nedidactic 

1. Personalului didactic auxiliar cu pregătire de specialitate 

Personal didactic 

1. Ponderea relativ redusă a metodelor interactive, centrate pe 

elev în activitatea la clasă 

2. Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi implicării personalului în 

problemele unităţii de învăţământ 

3. Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre 

didactice  

4. Nerealizarea unor rezultate notabile în activitatea de 

performanţă, la toate disciplinele 

5. Implicarea inegală a cadrelor didactice în activitatea școlii 

 Elevi 

1. Tendința unor elevi de a absenta nemotivat de la cursuri 

2. Număr mare de elevi coringenți și neclasificați la sfârșitul 

semestrului I  

3. Receptivitate redusă a unor elevi la acțiunile școlii 

 Personal didactic auxiliar și nedidactic 

1. Numărul restrâns de posturi existente care fac îngreunează 

activitatea de secretariat respectiv administrativă a școlii 

2. Lipsa unor posturi cheie: secretar șef, laborant, 

administrator de rețea, personal de îngrijire 

3. Nu există personal angajat pentru deservirea cantinei școlare 

4. Insuficienta valorizare a competențelor bibliotecarului în 

activitățile bibliotecii 

5. Lipsa unui cadru medical permanent în unitatea școlară 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Personal didactic 

1. Strategie coerentă privind dezvoltarea reţelei şcolare la nivel 

local 

2. Desfăşurarea unor cursuri de perfecţionare a profesorilor, 

organizate prin programe cu finanțare europeană, CCD  

Personal didactic 

1. Instabilitate legislativă 

2. Centralizarea excesivă a mişcării personalului didactic 

3. Lipsa de atractivitate a carierei didactice 

4. Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării 



3. Posibilitatea accesării programelor europene  

4. Posibilitatea încheierii parteneriatelor între școli din țară și 

strainătate cu mobilități pentru elevi și personal didactic 

Elevi 

1. Crearea cadrului legislativ Statutul elevului care 

reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari 

ai educaţiei 

2. Orientarea elevilor cu înclinaţii şi aptitudini spre activităţile 

extracurriculare organizate la prin parteneriate cu Instituții de 

cultură, ONG-uri,  

 Personal didactic auxiliar și nedidactic 

1. Lărgirea ofertei de formare a personalului didactic auxiliar 

Sprijinul oferit de Primăria Turda pentru asigurarea  suplimentară 

a personalului de întreținere curățenie 

personalului didactic 

 Elevi 

1. Aportul mass-media la creşterea violenţei fizice şi verbale în 

rândul tinerilor 

2. Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a 

perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii 

3. Posibilitatea creşterii ratei absenteismului si abandonului 

şcolar, în condițiile societății actuale 

Personal didactic auxiliar și nedidactic 

Lipsa motivației salariale, în special a personalului nedidactic 

 

Rezultate scolare: 

Aspecte pozitive: 

- Din analiza datelor existente privind absențele elevilor din gimnaziu și liceu se poate constata o ușoară scădere a numărului 

absențelor nemotivate/elev, dar totuși mare.  

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

- Reducerea semnificativă a numărului de absențe  nemotivate înregistrate de elevi și motivarea elevilor pentru a participa la 

cursuri 

 

Situaţiile statistice arată un număr mic de sancţiuni disciplinare aplicate elevilor, acestea datorându-se integral 

absențelor nemotivate înregistrate de elevii sancționați.  

Aspecte pozitive: 
- Nu sunt înregistrate cazuri de indisciplină analizate în Comisia de disciplină a școlii  

- nu au fost semnalate cazuri de abatere disciplinară gravă de la Regulamentul Școlar 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

- motivarea elevilor privind participarea la cursuri 

 



 

 



 

ANALIZA SWOT – CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Documentarea şi aplicarea corectă a 

Curriculumului Naţional la clasă 

2. Parcurgerea integrală a programelor şcolare pe 

bază de planificări adecvate 

3. Utilizarea manualelor şi auxiliarelor curriculare 

aprobate 

4. Experienţă didactică în dezvoltarea 

conţinuturilor; 

5.  Abilitare curriculară a personalului didactic; 

6. Stimularea curriculară a elevilor capabili de 

performanţă în cadrul numeroaselor grupe de 

excelență a căror activități se desfășoară în 

școala noastră;  

7. Consolidarea pregătirii pentru examenele finale; 

1. Orientarea preponderentă a C.D.Ş. spre 

echilibrarea alocărilor orare din planurile de 

învăţământ 

2. Accent pe abordarea teoretică şi mono-

disciplinară 

3. Utilizarea redusă a instruirii asistate de 

calculator în aplicarea Curriculumului Naţional 

la clasă 

4. Insuficienta armonizare a ofertei curriculare cu 

cea extracurriculară 

5. Inexistența CDȘ-urilor interdisciplinare  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Curriculum Naţional modern, conform 

orientărilor agreate la nivel european 

2. Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru 

toate disciplinele 

3. Ofertă de formare pentru abilitarea curriculară 

existentă la nivel local 

4. Definirea clară a ofertei educaţionale a şcolii în 

raport cu interesele şi aptitudinile elevilor şi cu 

aşteptările comunităţii; 

5. Organizarea unor acțiuni educative 

extracurriculare, completând educația de tip 

informal cu cea de tip nonformal; 

6. Adaptarea curriculum-ului la decizia şcolii din 

perspectiva obiectivelor şi conţinuturilor la 

evoluţia societăţii și pregătirea elevilor pentru 

viață; 

1. Încărcarea excesivă a programelor şcolare 

2. Limite în resursele materiale, financiare şi 

informaţionale necesare 

3. Număr redus de manuale alternative şi calitatea 

acestora 

 

 

 

  



ANALIZA SWOT – RESURSE MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Dezvoltare bazei materiale pe bază de priorităţi 

aprobate de Consiliul Profesoral şi comunitatea 

locală 

2. Existenţa proiectelor specifice de dezvoltare a 

bazei materiale  

3. Laboratoare şi cabinete specializate pentru 

informatică, ştiinţe ale naturii şi limbi moderne, 

sală de sport, cabinet psihopedagogic, 

bibliotecă-CDI, cabinet stomatologic 

4. Dotări corespunzătoare în privinţa tehnicii de 

calcul și a tablelor interactive SMART pentru 

fiecare laborator/cabinet 

5. Dotări corespunzătoare cu material didactic 

pentru toate disciplinele 

6. Finalizarea proiectului de reabilitare a corpului 

principal al clădirii, a sălii de sport,  a cantinei 

colegiului și a sălii pentru organizarea 

festivităților  

7. Existenta sistemului de supraveghere video  a 

perimetrului instituției si curții pentru 

asigurarea securității elevilor si a personalului 

angajat, respectiv a sălilor de clasa pentru buna 

desfășurare a examenelor naționale 

8. Acces internet permanent 

1. Distribuţie inegală a iniţiativei la nivelul 

personalului, elevilor şi părinţilor privind 

dezvoltarea şi conservarea bazei materiale 

2. Deficienţe în activitatea de inventariere, 

conservare a patrimoniului şi casare 

3. Insuficientă utilizare în procesul didactic a 

materialelor existente (table interactive) 

4. 70% din mobilierul şcolar în stare 

necorespunzătoare (bănci și scaune deteriorate, 

scaune necorespunzătoare pentru laboratorul de 

biologie și laboratorul de științe) 

5. Fondul de carte aflat în dotarea bibliotecii este  

neactualizat, un număr restrâns de exemplare 

au completat fondul de carte școlară în ultimii 

ani 

6. Nu există o bază de date în format electronic 

pentru fondul de carte al Bibliotecii 

7. Baza sportivă exterioară clădirii nu este 

întreținută corespunzător bunei utilizări a 

acesteia și a fost descompletată prin 

desființarea terenului de baschet 

8. Număr insuficient de imprimante și dispozitive 

de multiplicare (xerox) 

9. Calitatea necorespunzătoare a lucrării de 

reabilitare a clădirii școlii prin proiectul cu 

finanțare europeană având ca și consecință 

imposibilitatea utilizării în condiții optime a 

unor spații din clădire. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Interes şi sprijin din partea comunităţii locale 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale 

2. Posibilităţi de obţinere de finanţări directe de la 

bugetul statului şi fondurile structurale pentru 

dotări şi investiţii pe bază de proiecte 

3. Descentralizarea administraţiei şi finanţării 

învăţământului preuniversitar 

4. Acces informațional IT pentru elevi și cadre 

didactice 

1. Limite în asigurarea resurselor financiare 

necesare finalizării unor proiecte 

2. Capacitate instituţională redusă în 

managementul de proiect 

3. Modificări frecvente ale legislaţiei 

4. Mediu financiar rigid şi ostil 

5. Uzura morală rapidă a tehnicii de calcul 

 

  



ANALIZA SWOT – RESURSE FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Resurse extrabugetare realizate  sponsorizări 

2. Atragerea şi absorbţia de fonduri de la bugetul de 

stat (proiecte de investiţii)  

3. Asigurarea din partea autorităţii publice locale a 

fondurilor necesare bunei funcţionări a instituţiei 

 

1. Cheltuieli pentru utilităţi prea ridicate 

2. Unele deficienţe în activitatea 

compartimentelor administraţie şi contabilitate 

3. Absența surselor de venituri proprii 

4. Fonduri minime sau inexistente pentru 

formarea personalului didactic 

Imposibilitatea stimulării financiare reale a 

performanțelor elevilor și profesorilor 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Interes din partea comunităţii locale pentru 

asigurarea unei finanţări corespunzătoare 

nevoilor şcolii 

2. Posibilitatea atragerii de fonduri de la bugetul 

de stat/comunitatea europeană pe bază de 

proiecte 

3. Descentralizarea administraţiei şi finanţării 

învăţământului preuniversitar 

4. Colaborarea eficientă cu Asociația Părinților 

și Asociația Collegium a absolvenților 

Colegiului Național ”Mihai Viteazul” 

5. Sponsorizări oferite de agenți economici 

1. Modificări frecvente ale legislaţiei 

2. Mediu financiar rigid şi ostil 

3. Limite în asigurarea resurselor financiare la 

nivelul necesar (v. finanţare per capita) 

4. Planificare deficitară la nivelul bugetului de 

stat – finanţări dezechilibrate sub aspect 

valoric şi de timp de utilizare 

Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice 

pentru desfăşurarea unor activităţi didactice 

eficiente (salarizarea) 

 

O  contribuţie importantă la asigurarea resurselor financiare necesare organizării şi desfăşurării 

procesului educaţional au adus-o în permanenţă părinţii elevilor Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, 

prin Asociația Părinților, precum și agenții economici din zonă. Aceste fonduri au fost în general 

direcționate spre îmbunătățirea bazei materiale, modernizarea laboratoarelor, cofinanțare în cadrul 

proiectelor de investiție. 

  



ANALIZA SWOT – RELAȚIA ȘCOALA-COMUNITATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Interesul părinţilor pentru calitatea educaţiei oferite în 

şcoală – manifestat inclusiv prin rata ridicată de 

participare la şedinţele cu părinţii 

2. Interes din partea elevilor şi cadrelor didactice pentru 

o relaţie activă şi profitabilă cu reprezentanţii 

comunităţii locale 

3. Existenţa unui număr de activităţi consacrate, 

implicând parteneriat instituţional 

4. Considerarea colaborării cu comunitatea sub toate 

valenţele acesteia 

5. Comitete de părinți active, responsabile, care vin în 

sprijinul școlii 

6. Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi 

părinţilor 

7. Participarea la activitățile inițiate de Alianța 

Colegiilor Centenare, din care face parte și colegiul  

nostru  

8. Angajarea unui număr mare de elevi în activități 

extrașcolare în folosul comunității (voluntariat) 

1. Gradul ridicat de încărcare a 

programului elevilor (număr mare de 

ore pe săptămână) 

2. Implicarea redusă a foştilor elevi şi 

profesori în dezvoltarea relaţiilor cu 

comunitatea locală 

3. Slaba implicare în realizarea unor 

proiecte de finanţare la nivel 

instituţional 

4. Număr mic de proiecte comunitare 

inițiate de profesori din școală, 

parteneriate cu alte unități de 

învățământ din țară 

5. Promovarea insuficientă a activităților 

școlii prin mijloace  media, 

televiziune locală 

6. Acțiuni restrânse de prezentare a 

școlii atât pentru elevii claselor de 

gimnaziu cât și pentru elevii claselor 

primare și părinții acestora în scopul 

recrutării lor (înscrierea în clasa a IX-

a și a V-a) 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1. Interesul comunităţii pentru dezvoltarea unei unităţi 

de învăţământ considerată emblematică  

2. Existenţa unor oferte locale importante privind 

activităţile educative pentru elevi 

3. Număr important de absolvenţi ai unităţii de 

învăţământ în poziţii-cheie din comunitatea locală 

4. Reprezentarea comunităţii în structurile decizionale 

din şcoală 

5. Caracterul de prioritate naţională a învăţământului şi 

existenţa contractului educational  

6. Parteneriate eficiente realizate cu Poliţia rutieră, 

Poliția de proximitate, Direcţia de Sănătate Publica, 

Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul pentru 

Situați de Urgență, Centrele de Mediere,  

7. Buna colaborare cu Instituții de cultură locale, 

Universitățile clujene, Biblioteca Municipală, Teatrul 

Municipal ”Aureliu Manea” Turda etc. 

Creșterea vizibilității colegiului prin implicarea 

acestuia ca școală gazdă pentru diferite, simpozioane, 

proiecte locale, naționale 

1. Limite în asigurarea resurselor 

financiare şi materiale necesare 

2. Lipsa de interes a instituţiilor de 

cultură şi artă în realizarea unui cadru 

instituţional de colaborare cu unităţile 

de învăţământ 

3. Supravegherea necorespunzătoare  a 

copiilor şi o redusă implicare în viața 

şcolii a unor părinți, datorată unui 

timp restrâns petrecut în familie; 

4. Părinți plecați la muncă în străinătate, 

ai căror copii sunt lăsați în grija 

bunicilor sau a rudelor 

5. Interesul și implicarea redusă a 

părinților în activități extrașcolare 



Analiza SWOT – activități educative școlare și extrașcolare 

 S (forţe, puncte tari) 

1. Organizarea de activități extracurriculare 

destinate completării educației și formării 

profesionale și personale a elevilor; 

2. Realizarea în mare măsură a tuturor 

activităților propuse în programul semestrial al 

activităților extrașcolare; realizări finalizate cu 

rezultate foarte bune 

3. Implicarea unui număr mare de elevi care 

manifesta interes pentru derularea activităților 

extrașcolare 

4. Atingerea obiectivelor propuse în planul 

managerial și programul activităților școlare și 

extrașcolare 

5. Realizarea în mare măsură a tuturor 

activităților propuse în programul semestrial al 

activităților extrașcolare 

6. Diversitatea formelor de organizare a 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

abordarea inter şi transdisciplinară a  unor 

activităţi 

7. Deschiderea spre  activităţi de voluntariat 

8. Colaborarea cu Consiliul Scolar al Elevilor 

9. Desfășurarea activităților de prevenire și 

combatere a violenței școlare, a consumului de 

droguri/etnobotanice, 

absenteismului/abandonului şcolar, precum şi a 

activităţilor cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi 

în străinătate,  în parteneriat cu instituții de 

specialitate 

10. Creșterea prestigiului școlii în comunitatea 

locală 

11. Realizarea la timp a documentelor 

specifice activităţii de planificare a activităţii 

W (slăbiciuni, puncte slabe) 

1. Absenţa spiritului de echipă cauzat de 

discrepanţe la nivelul viziunii cadrelor 

didactice aparţinând unor generaţii 

distincte; 

2. Lipsa de experienţă şi de creativitate 

a unor cadre didactice ȋn domeniul 

proiectării și implementării activităţilor din 

domeniul nonformal 

3. Resurse financiare reduse, lipsa un 

modalități de recompensă financiară a 

elevilor și cadrelor didactice  

4. Nerespectarea  termenelor  în 

îndeplinirea unor sarcini de către cadrele 

didactice; 

5. Carenţe în domeniul colaborării între 

cadrele didactice în scopul realizării unor 

proiecte educaţionale interdisciplinare 

6. Activităţile în domeniul prevenţiei 

(antiviolenţă, antidrog) nu au suficient 

sprijin/colaborare din partea instituţiilor cu 

acest profil, nu au impactul necesar 

(insuficiente proiecte de colaborare) 

7. Absenţa unui cadru legislativ bine 

conturat care să reglementeze activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară şi statutul 

coordonatorului de proiecte şi programe 

educative. 

8. Număr restrâns de proiecte înscrise în 

CAER, CAEN 

9. Absenţa unor instrumente de 

stimulare a elevilor în implicarea în 

activităţile educative şcolare şi 

extraşcolare; 



educative: planul managerial al consilierului 

educativ, programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, graficul 

desfăşurării acestor activităţi 

10. Programul încărcat  al elevilor şi al 

cadrelor didactice 

11. Lipsa unor instrumente unitare de 

implementare, monitorizare şi evaluare a 

activităților educative; 

12.  Implicarea restrânsă a elevilor din 

clasele terminale ( a VIII-a și a XII-a) în 

derularea activităților extrașcolare 

O (oportunităţi) 

1. Încheierea de parteneriate cu 

organisme guvernamentale / 

nonguvernamentale care să ne sprijine 

în activităţile 

extraşcolare/extracurriculare financiar 

şi logistic; programe diferite prin 

susṭinerea din partea comunităṭii 

locale a activităṭilor extraşcolare 

2. Concursuri școlare 

3. Oferta educativă bogată a unor 

asociații și fundații de profil; 

4. Valorificarea și transferul 

conţinuturilor, a abilităţilor şi a 

competenţelor dobândite în sistemul 

de învăţământ formal, în contexte 

practice, bine ancorate în realitatea 

cotidiană; 

5. Derularea unor cursuri de 

formare atât pentru profesorii diriginţi 

cât şi pentru coordonatorii de proiecte 

şi programe educative, 

6. Posibilităţi de accesare a 

proiectelor finanţate din surse 

extrabugetare (FSE, fonduri 

structurale, granturi guvernamentale 

pentru dezvoltare şcolară); 

7. Implicarea părinţilor în 

STRATEGII SO 

1. Utilizarea procedeelor de adaptare a 

conținuturilor, tehnologiilor și a spațiilor școlare 

la cerințele pieței muncii, pentru a eficientiza 

activitatea didactică. 

2. Parteneriate cu ONG-uri 

3. Folosirea eficientă a resurselor umane 

(profesori motivaţi) 

4. Creșterea numărului de elevi și cadre 

didactice care se implică în activitatea 

extracurriculară prin stimulare pozitivă 

5. Continuarea activităților de  orientare 

şcolară şi profesională. 

6. Crearea unor echipe de lucru axate pe 

scrierea și implementarea unor proiecte pe 

domenii de interes 

 

 

STRATEGII WO  

1. Elaborarea unor instrumente unitare 

de implementare, monitorizare şi 

evaluare a activităților educative; 

2. Diversificarea ofertei extracurriculare 

de activități nonformale pentru a se 

evita rutina; 

3. Implicarea comunităţii locale în 

implementarea activităţilor educative  

4. Colaborarea adecvată între 

Coordonatorul educativ, diriginți, 

cadre didactice, elevi 

5. O mai bună colaborare cu 

psihopedagogul școlar și asistentul 

social pentru identificarea nevoilor 

elevilor 

6. O colaborare mai eficientă cu familia 

și implicarea părinților în susținerea 

dezvoltării personale a elevilor. 

 

 



proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare 

8. Posibilitatea valorificării 

potențialului elevilor cu rezultate mai 

slabe  

9. Crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ, în care elevii îşi 

manifestă aptitudinile şi interesele în 

activităţi educative formale şi 

nonformale cu impact la nivelul vieţii 

şcolii şi a comunităţii 

T (ameninţări, constrângeri) 

1. Neimplementarea politicii de 

descentralizare şi autonomie 

instituţională. 

2. Lipsa de flexibilitate a unor 

cadre didactice în relaţiile cu elevii; 

Lipsa unor cadre didactice cu 

deschidere la nou; 

3. Programa şcolară încărcată 

4. Tentaţii extraşcolare (cluburi, 

alte posibilităţi de petrecere a timpului 

liber) 

5. Lipsa motivaţiei şi dorinţei de 

implicare a unor profesori; implicarea 

slaba a familiei în susṭinerea 

activităṭilor (tot mai mulṭi părinṭi 

plecaṭi în străinătate) 

6. Desfăşurarea de programe şi 

proiecte educative fără impact în viaţa 

şcolii şi a comunităţii 

7. Suprasolicitarea cadrelor 

didactice în privinţa documentelor de 

planificare-implementare-evaluare 

8. Scăderea numărului de elevi în 

STRATEGII ST  

1. Implementarea unor proiecte/programe 

educative în echipe mixte (cadre didactice-

elevi-părinţi) 

2. Elaborarea unor proiecte educative de 

anvergură, eligibile a fi finanţate de către 

comunitate 

3.  Implicarea resurselor umane în activităţi 

de formare în managementul activităţilor 

educative. 

4. Veniturile extrabugetare, obținute din 

proiecte reduc impactul negativ al lipsei de 

finanțare. 

5. Recompensarea materială a elevilor care 

obţin rezultate foarte bune la diferite 

concursuri interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale 

6. Responsabilizarea elevilor prin libertatea 

de a-şi organiza şi promova ei înşişi 

activităţile  

7. Exploatarea ideilor cadrelor didactice 

pentru o varietate mai mare de activități 

educative 

8. Exersarea comunicării eficiente între 

STRATEGII WT  

1. Certificarea competențelor dobândite 

de către elevi în contexte non-formale 

prin mecanisme reglementate la nivel 

național 

2. Asigurarea unei bune vizibilităţi 

actului educaţional în comunitate şi 

societate prin mediatizarea 

activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare 

3. Includerea în oferta educaţională a 

şcolilor a unor discipline opţionale 

din aria educaţiei complementare. 

4. Formularea explicită a obiectivelor 

strategice, astfel încât să fie corelate 

cu exigențele societății și ale 

operatorilor economici pentru a evita 

lipsa prevederilor legale care să 

încurajeze implicarea agenților 

economici în procesele de formare și 

mai ales în pregătirea practică. 

5. Colaborarea eficientă cadre didactice 

-părinṭi - elevi-comunitate 

6. Identificarea și atragerea de  



unele școli 

9. Influența media și în special a 

rețelelor de socializare 

10. Cursurile de formare acreditate 

sunt contra cost, iar profesorii nu 

beneficiază de fonduri speciale pentru 

cursuri 

11. Numărul mare de documente ce 

trebuie întocmite pentru ralizarea unor 

activități 

12. Situaţia socio-economică 

precară a familiilor din care provin 

unii dintre elevi 
 

partenerii educaționali: director, profesori, 

educatori, învățători, elevi. 
 

fondurilor de stimulare a cadrelor 

didactice si a elevilor implicati 

7. Responsabilizarea profesorilor  

8. Conştientizarea elevilor de 

importanţa valorizării talentelor şi 

aptitudinilor pe care le au şi 

concretizarea acestora prin 

recompensarea cu diplome şi 

certificate 

9. Conștientizarea părinților de 

necesitatea implicării lor si in 

activități educative, extrașcolare. 

10. Încercarea de a oferi elevilor repere 

morale  corecte și stabile prin puterea 

exemplului personal 



Raportul de activitate al  comisieimetodice LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

(anul școlar 2016-2017 -sem I ) 

 

 

I. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

1.1. Participareamembrilorcatedrei la cursuri de formarecontinuă, programe de dezvoltareprofesională, 

conferințe, simpozioane 

 Prof. Claudia-Simona POP și prof. Karina RITI au participat la cursul de formare 

Comunicareși leadership, furnizat de către CCD Cluj, înseria a IV-a, grupa 2, înperioada 

octombrie-decembrie 2016. 

 Participarea cadrelor didactice la cercuri pedagogice, comisii metodice şi susţinerea unor 

activități în cadrul acestora – prof. Simona POP, coordonator de cerc metodic, zona Turda 

1.2.Implicarea membrilorcatedreiîn comisii, consilii consultative, activități de mentorat, cursuri de 

pregătire a elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade 

 Prof. Simona POP și prof. Doina TONCA au elaborat subiectele pentru examenul de diferență 

la limba latină, din septembrie 2016, în calitate de evaluatori. 

 Prof. Simona POP coordonează activitatea grupei de excelență pe zona Turda. 

 Prof. Karina RITI este membru în Consiliul Consultativ al disciplinei. 

 În calitate de prof. metodist, Simona POP și Karina RITI au realizat inspecții curente, speciale 

pentru obținerea gradelor didactice 

II.Curriculum; procesulinstructiv-educativ 

 

 

Activităţi metodice (cf. Programului managerial) 

Realizate Impact Nerealizate 
Motivul 

nerealizării 

Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii 

procesului educaţional: aplicarea corectă şi 

creativă a curricumului, evaluarea calităţii 

domeniilor şi proceselor educaţionale inovatoare  

-organizarea întâlnirilor de lucru cu membrii 

comisiei, analiza la nivelul comisiei metodice a 

funcţionării procesului instructiv-educativ, 

proiectarea activităţii pentru anul şcolar 2016-2017 la 

nivel individual şi la nivelul comisiei, evaluarea 

periodică la nivelul comisiei a stării 

învăţământuluidin unitate, propuneri de soluții şi 

acţiuni ameliorative 

 

- Discutarea subiectelor/modelelor pentru 

simulare – clasa a VIII-a și clasa a XII-a  

                                 (decembrie 2016) 

 

- Forme ale evaluăriididactice: jurnalul de 

lectură(clasa a IX-a); 

proiectuleducativAdolescența(clasa a IX-

a)(masă rotundă) – propunător prof. S. POP 

 

- întocmirea 

planificărilor şi a 

planului managerial, 

planificarea activităţilor 

comisiei 

- analiza testelor iniţiale 

a avut ca impact 

îmbunătăţirea 

metodelor de predare, 

munca diferenţiată la 

clasă şi îmbunăţirea 

rezultatelor elevilor 

 

 

 

- Stimularea creativităţii 

elevilor 

- Formarea 

competențelor de 

lectură 

  



III. Dimensiuni calitative ale procesului 

instructiv–educativ 

Pregătirea elevilor pentru concursuri, olimpiade 
- pregătirea suplimentară a elevilor cu rezultate slabe 

la lb. română 

- pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII 

pentru testările la limba română (prof. Karina RITI) 

- pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri 

şi olimpiade (prof. Simona POP, Prof. Karina RITI, 

prof. Doina TONCA) 

- pregătirea suplimentară a elevilor cu rezultate foarte 

bune la învățătură în cadrul orelor de excelență – 

prof. Simona POP 

- coordonarea elevilor participanți la Proiectul 

interdisciplinar Mozart(CAER 2016, nr. 539) – 

secțiunea eseuri și compuneri (concurs de creație 

literară) 

 

- elevii au participat la 

diferite concursuri 

şcolare obţinând 

rezultate bune, reușind 

să se califice la etapa 

județeană 

               (vezi Anexa 1) 

  

Dezvoltarea unei bune relaţii cu comunitatea 
-  colaborarea cu editura ART în vederea apropierii 

elevilor de lectură și sporirea șanselor acestora de a 

se implica în dezvoltarea armonioasă a personalității 

lor (redescoperirea prin lectură a adevăratelor valori 

morale);  

- organizarea şedintelor cu părinţii 

- întâlniri individuale cu părinţii, aplicarea de 

chestionare părinţilor 

 

 

 

 

 

 

 

-cunoaşterea de către 

diriginte a dificultăţilor 

şi problemelor cu care 

aceştia se confruntă 

  

Promovabilitateaelevilorîn sem I - anulșcolar 

2016-2017 

 La disciplina limba și literatura română, 

promovabilitatea a fost de 100% la clasele de 

liceu 

 Elevi corigenți –gimnaziu: 

 1 elev – clasa a VII-a 

 1 elev – clasa a VI-a 

 

  

IV. Programe și proiecte educaționale 



- Parteneriat cu Teatrul Municipal ”Aureliu Manea”, 

Turda – Proiect educațional Educația prin teatru – 

prof. Karina RITI    - 

       - vizionarea spectacolului Lumea lui Caragiale 

(108 elevi participanți – clasa a VIII-a, clasele X A, 

X B, X C) - 1 februarie 2017 

- colaborarea cu Societatea Culturală Filarmonia, 

Turda, în cadrul proiectului Povești în șase cuvinte – 

scrierea creativă – prof. Simona POP și prof. Doina 

TONCA 

 

 

V. Activitățiextrașcolare educative 

 

- 5 octombrie 2016 – Simpozionul 

”TeodorMurășanu”; evenimentul a avutloc cu 

ajutorulmaimultororganizații – UniuneaScriitorilor, 

filialaCluj, BibliotecamunicipalăTurda, 

Asociațiaculturală ”Pavel Dan”, CNMV , 

AsociațiaReiCulturaeFautores 

 Prof. Karina RITI – lucrarea: 

Portretînimagini, acasă – relațiaprofesor- 

elev (profesorTeodorMurășanu – elev Pavel 

Dan) 

 Lucrărilesimpozionuluisuntpublicateînrevista

Paveldaniștii 

 Expoziție de carte; expoziție de desene - 

gimnaziu 

- educație morală/activităţi de voluntariat dedicate 

Crăciunului (parteneriat cu Asociația Centrul Rațiu 

pentru Democrație) – Dăruiește aproapelui tău – 

prof.  Karina RITI - clasa a X-a C; prof. Simona 

POP- clasa a XI-a B 

- proiect creativ: Poveste de Crăciun – prof. Karina 

Riti – clasa a VIII-a 

- colaborare la organizarea spectacolul Magia 

Crăciunului–prof. Simona POP 

- 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale – Ziua 

Eminesc:. Eminescu – omul deplin al culturii 

românești – dezbatere (cl. XI, cl.XII)- membrii 

catedrei 

- 24 ianuarie (Mica Unire) – organizarea unui mic 

moment artistic – clasa a VIII-a- prof. Karina RITI 

( în cadrul micului proiect organizat de către catedra 

de istorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- motivarea elevilor şi 

încurajarea lor pentru a 

participa la diferite 

activităţi extrascolare, 

cultivarea talentului lor 

artistic, creşterea stimei 

de sine 

-formarea personalităţii 

morale a elevilor, 

dezvoltarea gustului 

pentru frumos, 

cultivarea valorilor 

culturale şi naţionale 

 

 

- motivarea elevilor şi 

încurajarea lor pentru a 

participa la diferite 

activităţi extrascolare, 

cultivarea talentului lor 

artistic, creşterea stimei 

de sine 

-formarea personalităţii 

morale a elevilor, 

dezvoltarea gustului 

pentru frumos, 

cultivarea valorilor 

culturale şi naţionale 

 

  

 

 

 



Analiza SWOT a activității comisiei metodice 

Puncte tari: Puncte slabe: 

o Toate cadrele didactice sunt calificate; 

o Întocmirea documentelor necesare - planificări, cursuri opţionale, 

planuri de lecţie, teste, conform programelor şcolare şi legislaţiei în 

vigoare; 

o Realizarea tuturor activităţilor propuse conform planului managerial; 

o Eficientizareapregătiriiprofesionalepentru a creaposibilitateaabordării 

creative și interactive a procesului de predare-învăţare; 

o Actualizareastrategiilor de predare, folosireametodelormoderne de 

predare, oferireaunorexemplepozitiveprinlecţiişiactivităţi 

demonstrative; 

o Interrelaţionare pozitivă prin comunicare cu toţi cei implicaţi în 

prcesul educativ: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii locale - implicarea acestora în toate activităţile 

desfăşurate; 

o Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în numeroase activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare: spectacole, concursuri, vizionări de 

filme şi spectacole; 

o Pregătirea suplimentară a elevilor atât pentru recuperarea 

deficienţelor, cât şi pentru optimizarea rezultatelor; 

o Obţinerea de cătreelevi a unorrezultatebune la concursurileşcolareşi 

la EvaluareaNaţională; 

o Disponibilitateacadrelordidacticefaţă de cerinţeleşcolii, 

participareaacestora la toateactivităţilepropuse; 

o Promovarea predării diferenţiate şi reglarea demersului didactic în 

funcţie de nevoile elevilor; 

o Existenţauneifoartebunecolaborărişicomunicări cu conducereaşcolii; 

o Realizarea CDŞ în funcţie de opţiunile elevilor şi ale părinţilor; 

o Prelucrareaunormaterialenoi;  

o Informare din sursevariate; 

o Amenajareaunuispațiupentrustudiul individual al elevilor, un centru 

de informarepentrucadreledidactice 

o Unele cadre didactice 

manifestă un interes 

scăzut faţă de propria 

dezvoltare 

profesională; 

o Dezinteresul unor elevi 

şi a unor părinţi faţă de 

şcoală. 

 

Oportunităţi: o Ameninţări: 

o Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului 

didactic prin multiple forme; 

o Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în cât mai 

multe activităţi extraşcolare şi extracurriculare; 

o Verificarea ritmică a materiei și a standardelor de 

performanță atinse de elevi prin intermediul 

olimpiadelor școlare și al simulării examenelor 

naționale 

 

 

o Lipsa fondurilor financiare necesare 

pentru achiziţionarea tuturor 

materialelor  şi mijloacelor informative 

şi de comunicare necesare; 

o Existenţa unor clase cu efective mari de 

elevi are ca rezultat frecvenţa scăzută a 

implicării individuale în desfăşurarea 

orei şi îngreunarea procesului didactic 

Întocmit,  responsabil:prof. Simona Pop 



 

 

Concursul Participanți 
Rezultate/ 

Punctaj 
Profesor la clasă 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

română-    - etapa 

LOCALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-clasa a V-a: 

  - Beldean Tudor 

  - Furdui Marius 

  - Leaș Alexandra 

  - Lugojan Matei 

  - Pasc Diana 

 

-clasa a VI-a 

  - Barbu Iulia 

  - Preduț Alice 

 

 

-clasa a VII-a 

  - Crișan Bianca 

  - Pop Andreea 

  - Pintea Ilinca 

  - Vlasiu Diana 

  - Zăhan Diana 

 

-clasa a IX-a 

  - Cocan Maria 

  - Pap Olivia 

  - Rus Oana 

 

82 p.  

101 p. 

70 p. 

106,5 p. 

74,5 p. 

 

 

96 p. 

116 p. 

 

 

 

80 p. 

56 p. 

93 p. 

88 p. 

81 p. 

 

 

100 p. 

74 p. 

86 p. 

Simona POP 

 

 

 

 

 

 

  

Laura MIRON 

 

 

 

Simona POP 

 

 

 

 

 

 

Simona POP 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

română-    - etapa 

JUDEȚEANĂ 

 

 

  - Vatamanița Andreea 

  - Zeic-Crișan Beatrice 

 

-clasa a X-a 

  - Fetița Radu 

  - Oneț Paul 

 

-clasa a XI-a 

  - Ciocan Patricia 

 

-clasa a V-a 

  - Furdui Marius 

  - Lugojan Matei 

 

-clasa a VI-a 

  -Preduț Alice 

 

-clasa a IX-a 

  - Cocan Maria 

  - Zeic-Crișan Beatrice 

 

-clasa a X-a 

  - Fetița Radu 

  - Oneț Paul 

 

 

75 p. 

100 p. 

 

 

104 p. 

102 p. 

 

 

110 p. 

 

88 p. 

92.50 p. 

 

 

118 p. 

 

 

 

90.50 p. 

95 p. 

 

 

90 p. 

77 p. 

 

 

Doina TONCA 

 

 

Karina RITI 

 

 

 

Simona POP 

 

 

 

 

 

 

Premiul I – calificare la etapa 

NAȚIONALĂ 

(prof. Laura MIRON) 

 

 

Mențiune 

(prof. Simona POP) 

 

Mențiune 

(prof. Karina RITI) 

 

 



-clasa a XI-a 

  - Ciocan Patricia 

 

110 p. 

Premiul al III-lea 

(prof. Simona POP) 

Olimpiada: 

Lectura ca 

abilitate de viață 

– etapa 

JUDEȚEANĂ 

-clasa a V-a 

  - Beldean Tudor 

  - Lugojan Matei 

  - Furdui Marius 

 

-clasa a XI-a 

  - Ciocan Patricia 

 

31.5 p 

39.5 p. 

38,5 p. 

 

 

51 p. 

 

 

 

 

 

Mențiune 

(prof. Simona POP) 

  



Raportul de activitate al comisiei metodice LIMBI MODERNE 

(anul școlar 2016-2017 - sem I ) 

        

Capitolul I. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

 

1.2. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, 

conferințe, simpozioane 

 

Prof. Boboia Mioara – participare la webinare: 

                     -training de formare profesionala in predarea limbii engleze:’’CREATIVE APPROACHES 

                      TO TEACHING ENGLISH’’, cu profesori din Marea  Britanie, de la Churchill House 

                      School Of English Language, pe temele: 

                     1. PREPARING FOR THE WRITING TEST OF CAE AND DEVELOPING PUBLIC 

                       SPEAKING ABILITIES   

                     2. ASSESSMENT ON WRITING SKILLS FOR CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS 

                     3. ASSESSMENT ON READING AND USE OF ENGLISH 

      Prof. Moldovan Cristina, Boboia Mioara, Stratonov Tamara: participare si training: 

                     INTRODUCTION TO THE ART OF DEBATE – desfasurata de The DaVinci Debate  

      System 

      Prof. Stratonov Tamara a participat la un curs online oferit de Universitatea Yale. 

      Prof. Popa Roxana a participat la cursuri de Masterat in cadrul Universitatii “Babes Bolyai” Cluj-

Napoca. 

       

1.3. Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat, cursuri de 

pregătire a elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade etc. 

 

         - prof.  Moldovan Cristina si Boboia Mioara: metodisti ISJ si membre in     Consiliul Consultativ al 

Disciplinei 

     - prof. Moldovan Cristina si Boboia Mioara: Comisie elaborare subiecte admitere clasa a IX-a cu 

predare intensiva a limbii engleze;  

    - prof. Moldovan Cristina, Boboia Mioara si Stratonov Tamara au facut parte din Comisia pentru 

elaborarea subiectelor pentru olimpiada – etapa pe scoala, in organizarea acesteia si in comisia de 

corectare; 

 - prof. Moldovan Cristina: responsabil cerc metodic penrtru zona Turda - Campia Turzii; 

 - prof. Moldovan Cristina: membra in comisii CNMV: comisia pentru curriculum,  comisia pentru 

control managerial direct, comisia pentru programe educative 

- prof. Boboia Mioara: membra in comisia de mobilitate/monitorizare a  absentelor din CNMV 

 

 

Capitolul II.Curriculum; procesul instructiv-educativ 

 

2.1.Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activității didactice: 

 

 

- toti profesorii de limbi moderne au intocmit fise de lucru pentru portofoliile elevilor, adaptate la 

tema lectiei si nivelului loe de intelegere; 

 



- s-au intocmit fise de nivel diferentiat si s-au dat teme diferentiat, functie de nivel; 

 

- toti profesorii de limba engleza, franceza si germană au pregătit materiale pentru a marca ZIUA 

EUROPEANĂ A LIMBILOR (26 septembrie), pentru a sărbători diversitatea lingvistică a Europei; 

 

- prof. Moldovan Cristina a participat, cu un numar de elevi don clasele a IX-a B si D, la Concursul 

interdisciplinar “Mozart”, sectiunea: Creatie literara in limba engleza;  

 

- prof. Moldovan Cristina a participat, ca diriginte, in programul experimental de sustinere a 

lectiilor de dirigentie propus de organizatia Life Nation; 

 

                                 

 

2.2.Demersuri pentru modernizarea si optimizarea activității didactice și educative; 

 

- profesorii de limba engleză au achiziționat, din resurse proprii, manuale și cursuri de limba 

engleză noi,  concepute în concordanță cu cele mai noi metode de predare, pe care le-au aplicat la clasă;  

 

- toti profesorii din comisia metodica s-au preocupat de folosirea metodelor activ-participative, a 

calculatorului, a videoproiectorului si CD- player-ului pentru stimularea motivatiei elevilor; 

 

- prof. Moldovan Cristina si Boboia Mioara au achizitionat, pentru elevi, culegeri de exercitii 

pentru Evaluarea Nationala la clasa a VI a, carti de lectura suplimentara in limba engleza si culegeri 

pentru pgeratirea examenului de bacalaureat; 

 

- prof. T. Stratonov a încorporat în predare jocuri pe calculator pentru exersarea vocabularului şi a 

gramaticii limbii engleze şi fişe cu jocuri de pe Internet; 

 

                    

2.3.Instrumente de evaluare utilizate, teste  de  evaluare aplicate (teste de evaluare sumative şi formative 

la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres); concluzii; 

 

        - au fost aplicate teste initiale, au fost discutate cu elevii erorile tipice, s- au stabilit masurile 

remediale; 

         - s-au aplicat, la sfarsitul fiecarui capitol, teste de evaluare sumativa; 

2.4.Activități metodice organizate în cadrul catedrei/școlii/nivel  judetean; 

 

- in cadrul catedrei s-au discutat programe remediale pentru elevii care au nevoie de studiu 

suplimentar, continuturile testelor si tezelor; 

   - in cadrul cercului metodic de limba engleza s-au organizat activitati de interes:  

        

2.5.Materiale educaţionale auxiliare elaborate destinate să susţină activităţile de predare şi evaluare la 

clasă: 

- inregistrarea de CD-uri pentru folosirea in cadrul lectiilor, in 

scopul unei mai bune motivari a elevilor; 

- fise, postere, portofolii 

 

Capitolul III. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 



3.1.Pregătiri efectuate de cadrele didactice pentru olimpiada școlară, concursuri, examenul național  de 

bacalaureat, atestat şi evaluare naţională; 

 

S-au efectuat pregatiri la clasele a XII-a de catre profesoarele de engleza care predau, in vederea 

sustinerii bacalaureatului; prof. M. Boboia pregateste elevii din clasa a XII-a B pentru sustinerea 

atestatului de limba; prof. Boboia a realizat pregatiri pentruy olimpiada cu elevii claselor a VII-a si a 

VIII-a; prof. Moldovan Cristinha a realizat pregatiri cu un numar de 11 elevi de liceu, iar prof. 

Stratonov Tamara a realizat un numar de ore de pregatiri cu o eleva (cl. a XI-a D) care, ulterior,  a 

renuntat. 

 

3.2.Promovabilitatea elevilor în sem I - anul școlar 2016-2017. 

 

3.3.Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul pentru studiul disciplinelor predate de membrii 

catedrei etc.  

 - s-a remarcat, la toate limbile moderne, un interes crescut pentru studiu, la clasele a IX-a, fata de 

anii precedenti; la fel, clasele a XII-a. 

    - urmare a pregatirilor suplimentare pentru testul Cambridge in cadrul orelor de CDS, o eleva din 

clasa a XII-a D a obtinut certificatul CAE (Cecalacean Flavia) – prof. Stratonov Tamara; 

 

 

3.4.Dacă au existat elevi corigenți/repetenți la disciplinele predate de membrii catedrei, se va completa 

tabelul: 

 

Clasa Disciplina Numărul  elevilor 

corigenți 

Numărul elevilor 

repetenți 

Măsuri 

remediale 

a IX-a D Limba engleza                  4            - studiu 

suplimentar 

a XII-a 

D 

Limba engleza                 1           - prof.coordoneaza 

recuperarea 

materiei 

 

Capitolul IV. Programe şi proiecte educaţionale 

 

Profesorii de limba engleza: activitatile organizate de CCD Cluj ,ISJ Cluj ,BRITISH COUNCIL, iar pe 

plan local prin Casa Ratiu Pentru Democratie ,Turda Tin, Muzeul de Istorie, Asociatia ECOTIC,sau The 

DaVinci System 

 

Capitolul V. Activități extrașcolare educative organizate de cadrele didactice 

 

Prof. Boboia Mioara:  

Ziua Limbilor Europene 

Ziua dedicata poetului Adrian Paunescu 

Organizare ,,Balul Boboceilor-2016’’ 

Excursie Didactica la Vatra Dornei 

Concursul “Cea mai frumoasa clasa” – locul I 

Colaborare cu liceul  Emil Racovita-Workshop pt elevi –Tabere de invatare a limbii engleze in 

U.K(participanti-8 elevi din clasa a VII a 

 



Prof. Moldovan Cristina: 

Ziua Limbilor Europene 

Concursul “Cea mai frumoasa clasa” – locul I 

Campania Daruieste aproapelui tau 

 

Capitolul VI. Demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, atragerea de fonduri 

extrabugetare etc. 

 

Prof. Moldovan Cristina:                        -     repararea xeroxului din sala profesorala 

- asigurarea contributiei de 2% din partea unui numar de parinti 

pentru fondul Comitetului de parinti al scolii 

 

Cap. VII.  Analiza SWOT a activității comisiei metodice: 

 

Puncte tari 

- a fost un semestru cu rezultate bune la olimpiada 

pe scoala – multe calificari 

- s-a lucrat susţinut, cu manuale de bună calitate şi 

cu multe materiale auxiliare 

- s-au întocmit portofolii şi s-au aplicat metode noi, 

învăţate la cursurile de perfecţionare 

- s-a folosit tehnologia din dotare 

 

Puncte slabe 

- dezinteresul unor elevi pentru studiu, in special la 

limba franceza si germana 

- lipsa resurselor materiale pentru achiziţionarea 

manualelor şi a altor materiale sau pentru excursii 

tematice 

- concurenţa acerbă a site-urilor de socializare care 

răpesc timpul de studiu a elevilor  

- scaderea interesului pentru studiu, datorita pozitiei  

limbii engleze in cadrul Examenului de Bacalaureat. 

Oportunităţi 

- existenţa materialelor de predare de calitate 

- conştiinciozitatea unor elevi, care poate crea 

emulatie 

- baza tehnologică dezvoltată a instituţiei 

- cursuri de formare la care unii profesori au 

participat  

- faptul că engleza este cea mai importantă limbă de 

circulaţie internaţională şi elevii au nevoie de ea în 

toate domeniile 

Ameninţări 

- pierderea valorilor învăţământului tradiţional 

(respectul şi dorinţa pentru cunoaştere, 

dezvoltarea motivaţiei intrinsece pentru 

învăţare)  

 

 

Cap. VIII. Propuneri pentru reducerea aspectelor negative identificate și creșterea calității 

educației in unitate 

- INNOIREA FONDULUI DE MANUALE DE LIMBA ENGLEZA, LA NIVEL GIMNAZIAL, 

CU MANUALE MODERNE, ACTUALIZATE LA NEVOILE DE INVATARE SI PREGATIRE 

PENTRU EXAMENELE NATIONALE SI INTERNATIONALE ALE ELEVILOR. SUGERAM 

ACHIZITIONAREA UNOR SETURI COMPLETE, CU MANUALUL PROFESORULUI SI 

CD-URILE AFERENTE. 

- HARTIE XEROX 

- IMPRIMANTA IN SALA PROFESORALA 

- MAPE /FOLII/BIBLIORAFTURI 

- EXTINDEREA SPATIULUI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR DIDACTICE 

  



Raport de de activitate al comisiei metodice  de matematica 

anul școlar 2016-2017-sem I 

 

 

 

Capitolul 1. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

1.4. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare 

profesională, conferințe, simpozioane; 

-Dan Monica si Fodor Monica au participat la cursul “Comunicare si leadership”. 

1.2  Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat, cursuri de 

pregătirea elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade etc. 

 -excelenta la nivelul claselor de liceu a fost indrumata de prof.Dan Monica la cls a XI-a si a XII-a iar la a 

IX-a si a X-a. 

-au fost concepute grupele de excelenta de la nivelul fiecarui palier de clase, si au fost desfasurate 

pregatiri sustinute in vederea participarii la concursurile scolare. 

-aproape toti membrii catedrei sunt cuprinsi int-o serie de comisii de lucru la nivelul scolii; 

 In “Comisia de organizare a concursurilor şcolare  a examenelor naţionale şi a examenelor de 

diferenţă şi de corigenţă” : Prof. Monica Fodor si Prof. Monica Dan 

 In “Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei”:Prof. Monica Dan 

            

 In “Comisia pentru programe si proiecte educative”: Prof. Ancuța Nechita 

  

 In “Comisia pentru curriculum”; Prof. Monica Fodor  

 In “Comisia pentru asigurarea calităţii în educaţie şi învăţământ “: Prof. Monica Fodor  

 In ” Comisia de mobilitati”:Prof.Monica Fodor 

 In “comisia paritara”:Prof. Monica Fodor 

  

Capitolul 2. Curriculum; procesul instructiv-educativ 

2.1   Demersuri pentru modernizarea si optimizarea activității didactice și educative. 

-pentru eficientizarea demersului didactic primul pas facut a fost intocmirea riguroasa a planificarilor la 

fiecare nivel de clasa, in baza programei scolare existente, planificare facuta prin alocarea in timpi optimi 

considerati de fiecare cadru didactic, programa scolara-element central in realizarea proiectarii didactice, 

reprezentand un document regulator in sensul ca a permis stabilirea obiectivelor,adica tintele ce urmeaza 

a fi atinse prin intermediul unor activitati didactice                        

  - apoi cel de imbogatire a fondului de carte al catedrei,deci implicit al scolii, cu o seri de culegeri la  

nivelul fiecarui palier de clase, de la diverse edituri cu care colaboram 

-in vederea unei mai bune desfasurari a orelor de geometrie s-a achizitionat de catre membrii catedrei o 

trusa de instrumente geometrice,foarte utila in dezvoltarea deprinderilor de constructii geometrice. 

-tot in vederea modernizarii demersului didactic s-au realizat interasistente care au dat posibilitatea 

descoperii unor carente si rezolvarea/eliminarea acestora.  

 

 

2.2  Instrumente de evaluare utilizate, teste  de  evaluare aplicate  (teste de evaluare sumative şi formative 

la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres, teste PISA); concluzii; 

 -proiectarea activitatii de evaluare s-a realizeaza concomitent cu proiectarea demersului de predare-    

invatare si in deplina concordanta cu aceasta 

-in vederea optimizarii procesului de evaluare s-a urmarit raspunderea la urmatoarele intrebari: 



• Care sunt obiectivele-cadru/competentele generale si obiectivele de referinta/competentele specifice 

ale programei scolare, pe care trebuie sa le realizeze elevii?  

• Care sunt performantele minime, cele medii si cele superioare pe care le pot atinge elevii, pentru a 

demonstra ca au atins aceste obiective?  

• Care este specificul colectivului de elevi pentru care imi propun evaluarea?  

• Cand si in ce scop evaluez?  

• Pentru ce tipuri de evaluare optez?  

• Cu ce instrumente voi realiza evaluarea?   

• Cum voi proceda pentru ca fiecare elev sa fie evaluat prin tipuri de probe cat mai variate, astfel incat 

evaluarea sa fie cat mai obiectiva si relevanta?  

• Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate, pentru a inlatura 

evantualele blocaje constatate in formarea elevilor si pentru a asigura progresul scolar al fiecaruia 

dintre ei? 

  -s-au avut in vedere cateva aspect esentiale cum ar fi: 

• deplasarea accentului de la evaluarea sumativa, care inventariaza, selecteaza si ierarhizeaza prin 

nota catre evaluarea formativa, care are drept scop valorificarea potentialului de care dispun elevii si 

conduce la perfectionarea continua a stilului si a metodelor proprii de invatare;  

• realizarea unui echilibru dinamic intre evaluarea scrisa si evaluarea orala; aceasta din urma, desi 

presupune un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor si blocaje datorate emotiei sau 

timiditatii. prezinta avantaje deosebite, precum realizarea interactiunii elev/profesor, demonstrarea  

stadiului de formare a unor competente, prin interventia cu intrebari ajutatoare, demonstrarea 

conportamentului comunicativ si de inter-relationare al elevului.  

• folosirea cu o mai mare frecventa a metodelor de autoevaluare si de evaluare prin consultare, in 

grupuri mici, vizand verificarea modului in care elevii isi exprima liber opinii proprii sau accepta cu 

toleranta opiniiile celorlalti, capacitatea de asi sustine si motiva propunerile etc. 

- fiecare activitate de evaluare a rezultatelor scolare,a fost  insotita, in mod sistematic, de o 

autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfasurat cu toti elevii si cu fiecare elev ;numai 

astfel poate fi descris  

nivelul de formare a competentelor fiecarui elev si pot fi stabilitemodalitatile prin care poate fi 

reglata, de la o etapa la alta, activitatea de invatare-formare a elevilor in mod diferentit 

           Prin urmare,noua orientare in procesul de evaluare nu a exclus nici metodele clasice,dar nici 

nu le-a parasit in favoarea celor noi.S-au imbinat asadar evaluarile initiale, cele continue, cele 

sumstive, cu portofoliile, cu jocurile educative etc…  

          Demersul didactic s-a desfasurat pornind de la rezultatele testelor initiale(care aratau carente 

mari la unii elevi),iar pe parcursul semestrului,noile evaluari au permis constatarea ridicarii nivelului 

de cunoastere la majoritatea elevilor. 

2.3   Activități metodice organizate în cadrul catedrei/școlii/nivel  judetean. 

  -membrii catedrei au participat la toate sedintele metodice organizate atat la nivelul scolii cat si la     

nivelul municipiului 

2.4  Materiale educaţionale auxiliare elaborate destinate să susţină activităţile de predare şi evaluare la 

clasă. 

  -majoritatea auxiliarelor folosite au fost cele comandate prin editurile cu care catedra colaboreaza de 

mult, dupa cum urmeaza: 

1. Editura Art 

2. Editura Delfin 

3. Editura Clubul matematicienilor 

4. Editura Paralela 45 

5. Editura Mathpress 



6. Editura Nicolescu 

  -au fost de asemenea folosite fise de lucru 

 

 

2.5   Oferta de cursuri opționale ale catedrei pentru anul școlar 2016-2017 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea C.D.Ș.-ului  propus Clasele pentru 

care a fost 

propus 

Clasele la care se va 

aplica 

Profesorul care îl va 

aplica la clasă 

 PRIETENII MATEMATICII V V Prof. Ancuta Nechita 

 MATEMATICA 

DISTRACTIVA 

VI VI Prof. Monica Dan 

 MATEMATICA 

PRETUTINDENI 

VII VII Prof. Ancuta Nechita 

 APLICATII ALE 

MATEMATICIi 

VIII VIII Prof. Monica Fodor 

 PROBLEMATIZARE SI 

DESCOPERIRE IN 

MATEMATICA 

XI A, C,B XI A,C,B Prof.Monica Dan 

Prof. Ancuta Nechita 

 

 

XII C,B XII B,C Prof. Ancuta Nechita 

Prof. Monica Dan 

  

 

 

Capitolul 3. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 

3.1. Pregătiri efectuate de cadrele didactice pentru olimpiade, concursuri, examenele de bacalaureat, 

atestat şi evaluare naţională; 

 -fiecare membru al catedrei noastre si-a organizat demersul didactic atat in pregatirea elevilor la clasa cat 

si a celor dornici de performanta;astfel au avut in vedere atat grupele mici de performanta la nivelul 

fiecarei clase,cat si  formatia completa pentru clasele terminale 

 -aceste pregatiri vizau concursurile scolare precum si concursurile ce urmeaza a se desfasura in sem 

II,inclusiv olimpiadele scolare 

 -pregatirea la clasele terminale este una continua si sustinuta,intalnirea cu elevii facandu-se sambata de 

la ora 10. 

 

 

3.2. Promovabilitatea elevilor în  semestrul  I.Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul 

pentru studiul disciplinelor predate de membrii catedrei etc. 

-nivelul elevilor este de la multumitor la bun si foarte bun 

-acest lucru depinde de foarte multe aspecte cum ar fi: momentul la care e facuta evaluarea in functie de 

motivatia imediata a elevului, potentialul cu care este inzestrat de la” mama natura” si “palaria prea 

mare” care s-a angajat sa o duca, depinde de natura intrinseca sau extrinseca a motivatiei in raport cu 

interesul pentru studiu, si am putea spune mai multe  



-dificultati mari se observa la clasele de uman a caror interes scazut fata de aceasta disciplina este 

cunoscut, precum si la clase de stiintele naturii, care nefiind in an terminal nu au aplecarea necesara 

pentru  un studiu  riguros cum se impune unei astfel de discipline 

Elevi corigenți la discipline predate de membrii catedrei, se va complete tabelul: 

Clasa Disciplina Nr. de elevi corigenți Măsuri remediale 

a VII-a  

a IX-a A 

a XII-a C 

aXII-a B 

a XII-a A 

                Matematica 

                Matematica 

                Matematica 

                Matemativa 

                Matematica 

                      2 

                      1 

                      2 

                      4 

                      1 

Munca diferentiata, 

fise suplimentare 

de lucru 

 

Capitolul 4. Programe şi proiecte educaţionaleImplicarea membrilor catedrei în parteneriate, 

proiecte eucaționale 

 -Protocol de colaborare cu Colegiul National “Vasile Goldis” Arad-in cadrul Concursului International 

“Calator in Europa”(prof.M.Fodor) 

 

Capitolul 5. Activități extrașcolare educative organizate de cadrele didactice 

-activitati de voluntariat la Centrul de zi si centrul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice 

(prof.M.Fodor) 

-excursie la Muntele-Baisorii cu cls a VIII-a (prof.M.Fodor) si cu cls a V-a (prof. A.Nechita);drumetie la 

Copaceni cu cls a VI-a(prof.M.Dan) 

-activitati legate de sarbatorile de iarna in colaborare cu Centrul de zi si centrul de ingrijiri la domiciliu 

pentru persoane varstnice (prof. M.Fodor) 

 

Capitolul 6. Demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, atragerea de fonduri 

extrabugetare etc. 

 

  -fondul de carte a fost imbogatit cu numeroase  auxiliare deosebit de utile, la nivelul fiecarei clase ,de la 

diverse edituri 

  -s-a cumparat trusa noua de geometrie foarte utila claselor a VI-a si a VII-a 

-s-a infiintat un cabinet de matematica,cu o baza materiala bogata ce e pusa la dispozitia tuturor 

membrilor de catedra precum si a elevilor. 

 

                                                                                            Sef catedra Prof. Monica Fodor  



Raportul de activitate al comisiei metodice Fizică-Chimie 

(anul școlar 2016-2017 - sem I ) 

       

Capitolul I. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

1.5. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, 

conferințe, simpozioane; 

 Prof. Alexandra Maria Zamfir : participare la cursul de formare « Comunicare şi Leadership »  

 Prof. Maria Roşca : participare la cursul de formare « Comunicare şi Leadership »  

 Prof. Dorina Petrovai : participare la cursul de formare « Comunicare şi Leadership » 

 Prof. dr.  Georgescu Dumitru : participare la cursul de formare « Comunicare şi Leadership ». 

 

1.6. Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat, cursuri de 

pregătire a elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade etc. 

 Prof. Alexandra Maria Zamfir :  

 participare la faza locală a Olimpiadei de fizică în calitate de corector. 

 Preşedintele Consiliului de administraţie 

 Prof. Maria Roşca :  

 organizator la nivel județean al concursului regional  “Noi şi chimia?” – clasa a VIII-a 

(13.12.2016) 

 Profesor corector la etapa judeteana  a concursului  „Noi şi chimia?”  cls. a VIII-a și a VII-

a  

 Profesor corector la Olimpiada de chimie – etapa locală 

 Prof. Dorina Petrovai: 

 Responsabilul comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si 

discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii 

 Membru in Comisia de inventariere si casare  

 Membru in Consiliul de administratie 

 Membru in comisia de organizare si evaluare la olimpiada de chimie, faza locala 

 Prof. dr.  Georgescu Dumitru :  

 participare la faza locală a Olimpiadei de fizică în calitate de corector ;  

 eleborarea subiectelor la faza locală a Olimpiadei de fizică la clasa a XII-a ; 

 activităţi în cadrul grupelor de excelenţă la astronomie şi fizică ; 

 Membru in CEAC 

 Membru in Comisia de inventariere si casare ; 

 Membru in Consiliul de administratie. 

Capitolul II.Curriculum; procesul instructiv-educativ 

2.1.Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activității didactice 

 Planificările au fost alcătuite în conformitate cu metodologia în vigoare şi au fost predate la 

timp spre avizare . 

2.2.Demersuri pentru modernizarea si optimizarea activității didactice și educative; 

2.3.Instrumente de evaluare utilizate, teste  de  evaluare aplicate (teste de evaluare 

sumative şi formative la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres); 

concluzii; 

 

Capitolul III. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 

3.4.Pregătiri efectuate de cadrele didactice pentru olimpiada școlară, concursuri, examenul național  

de bacalaureat, atestat şi evaluare naţională. 



 Prof. Maria Roşca: Pregătiri suplimentare cu elevii capabili de performanţă , în fiecare săptămână, 

marti şi joi de la ora 14 la ora 15. 

 Prof. Dorina Petrovai: pregatiri pentru olimpiada si bacalaureat. 

 Prof. Adrian Stăvariu: pregatiri pentru olimpiada si bacalaureat. 

 Prof. Alexandra Zamfir : pregatiri pentru olimpiada 

 Prof. Dumitru Georgescu : pregatiri pentru olimpiade si concursuri scolare, pregatiri suplimentare 

cu elevii capabili de performanţă 
 
Rezultate obținute de elevi la concursuri și olimpiade școlare (chimie)  

 

Concursul Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Rezultate Profesor 

Concursul  

național de  

chimie  organizat 

de Colegiul 

Național Iosif 

Vulcan Oradea  

„Noi și chimia?” 

Cojocaru Alina 

Cristea Aida 

Moldovan Maria 

 

a VIII-a 

a VIII-a 

a VIII-a 

Menţiune la etapa 

județeană 

Roșca Maria 

 

 

3.5.Promovabilitatea elevilor în sem I - anul școlar 2016-2017. 

 Fizică: 100%; Chimie: 99%. 

3.6.Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul pentru studiul disciplinelor predate de membrii 

catedrei etc.  

3.7.Dacă au existat elevi corigenți/repetenți la disciplinele predate de membrii catedrei, se va completa 

tabelul: 

 

Clasa Disciplina Numărul  elevilor 

corigenți 

Numărul elevilor 

repetenți 

Măsuri 

remediale 

X C Chimie 1 - - 

XI C Chimie 1 - - 

XII B Chimie 1 - - 

XII C Chimie 1 - - 

 

Capitolul IV. Programe şi proiecte educaţionale 

Implicarea membrilor catedrei în parteneriate, proiecte eucaționale 

 Prof. Maria Roşca: ParteneriatColegiul National Iosif Vulcan Oradea, jud Bihor –Colegiul 

Național “Mihai Viteazul” Turda, jud Cluj  Noi si chimia? 

 

Capitolul V. Activități extrașcolare educative organizate de cadrele didactice 

 Prof. Dr. Dumitru Georgescu: excursie de o zi la Sibiu cu clasa a IX-a C în perioada Târgului de 

Crăciun 

Intocmit,  

Prof. dr. Dumitru Georgescu



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE 

 SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2016-2017 

        

 

CapitolulI. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

 

1.7. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare profesională, 

conferințe, simpozioane; 

 

Participarea la cursul de formare,,Comunicare si leadership” (Ceclan Maria). 

 

1.8. Implicarea membrilorcatedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat, cursuri de 

pregătirea elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade etc. 

- Profesor coordonator pentru elevii capabili de performanţă: clasa a IX-a şi a XI-a geografie (Iosof 

Gabriela) ; clasa a IX-a biologie (MinicanLigia); clasa a X-a biologie (Ceclan Maria); 

- membru in comisia de elaborarea de subiecte pentru olimpiada de geografie si biologie, faza pe 

centre (Iosof Gabriela si MinicanLigia); 

- profesor in comisia de organizare si evaluare a olimpiadei de geografie si biologie, 

membru/secretar/evaluator (toti membrii catedrei) si in comisia concursului national “TERRA” 

secretar si evaluator (Iosof Gabriela) ; 

- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru clasa a XII-a, faza locală, membru în 

comisia de organizare și evaluator la faza locală a olimpiadei de biologie (MinicanLigia); 

- membru in Comisia Consulativa a disciplinei de biologie – Ceclan Maria 

 

CapitolulII.Curriculum; procesulinstructiv-educativ 

4.1.Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activității didactice 

 

- Planificările şi proiectarea unităţilor de învăţare au fost întocmite în concordanţă cu programele 

şcolare în vigoare; 

- preocupare constantă pentru pregătirea elevilor, vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de 

priceperi şi deprinderi, în conformitate cu competenţele specifice disciplinei geografie. 

 

4.2.Demersuri pentru modernizarea si optimizarea activității didactice și educative; 

- Adecvarea situaţiilor de învăţare, a conţinuturilor şi a materialelor educaţionale la caracteristicile 

individuale ale elevilor – exemplu: clasa a V-a; 

- Organizarea unei excursii de studiu la Sibiu, noiembrie 2016 (LigiaMînican și Maria Ceclan). 

 

4.3.Instrumente de evaluare utilizate, teste  de  evaluareaplicate (teste de evaluare 

sumative şi formative la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres); 

concluzii; 

La nivelul fiecărei clase s-a pus accentul pe:  

- Însuşirea uno rmetode şi tehnici de muncă intelectuală: „a învăţa să înveţe”; 

- Însuşirea limbajului de specialitate prin lucrul cu manualul; 

- Folosirea unor surse diferite de informare: wikipedia, filme documentare BBC Planeta Pământ, 

Şcoala Discovery; 

- capacitatea de investigare: Staţiuni româneşti – clasa a XII-a A, B, Rezervaţii naturale din 

împrejurimile Turzii – clasa a IX-a D; 



- realizarea unor proiecte individuale şi de grup: Medii geografice pe Terra – clasele a XI-a; 

- abilitarea elevilor cu procedee/tehnici speciale de învăţare, de observare şi experimentare: Situaţii 

conflictuale prezentate în media, Terorismu lislamic, Sirienii de lângă noi – clasa a X-a A, 

Structuri geodemografice – clasa a XI-a B; 

- utilizare a strategiilor creative înrezolvarea sarcinilor de învăţare: Oraşul viitorului, rebusuri, 

benzi desenate – clasa a XI-a A, de inter şi autoevaluare. 

 

5.1.Activități metodice organizate în cadrul catedrei/școlii/nivel  judetean; 

 

5.2.Materiale educaţionale auxiliare elaborate destinate să susţină activităţile de predare şi 

evaluare la clasă; Elevii claselor de gimnaziu folosesc caiete auxiliare, avizate de 

minister. 

La clasele care susțin bacalaureatul se lucrează cu modele de teste elaborate conform metodologiei de 

organizare a bacalaureatului. 

La fiecare nivel de clasă există teste elaborate pentru fiecare unitate de învățare evaluată. 

 

CapitolulIII. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 

 

3.8.Pregătiri efectuate de cadrele didactice pentru olimpiada școlară, concursuri, examenul național de 

bacalaureat, atestat şi evaluare naţională; 

 

- interes special privind pregătirea elevilor capabili de performanţă, în vederea participării lor la 

concursurile şcolare şi pregătirea pentru bacalaureat; 

- pregătiri susținute cu elevii în vederea participării la concursuri internaționale, naționale, județene 

și olimpiade școlare, pregătiri care s-auderulat în afara orelor de curs, fie de la ora 14.00, fie 

sâmbăta, fie înperioada 4 ianuarie- 6 ianuarie 2017 și în intervalul 6-10 februarie 2017. 

- participare cu 2 elevi la selecția națională în vederea participării la Conferința Internațională a 

Tinerilor Cercetători, Stuttgart, Germania; obținerea calificării la secțiunea ”mediu înconjurător”; 

- participarea la faza locală a olimpiadei de biologie și calificarea elevilor pentru faza județeană,  

după cum urmează: 1 elev la clasa a VII-a, 5 elevi la clasa a IX-a, 3 elevi la clasa a X-a, 6 elevi la 

clasa a XI-a (Minican Ligia); 2 elevi clasa a IX-a, 6 elevi clasa a X-a, 3 elevi clasa a XI-a si 

calificati 7 la etapa judeteana (Ceclan Maria); 

- coordonarea şi pregătirea elevilor pentru Olimpiada de geografie şi Concursul Naţional “Terra” – 

faza pe centre; 10 elevi participanţi s-au calificat la etapa judeţeană (Iosof Gabriela) . 

3.9.Promovabilitatea elevilo rîn sem I – anul școlar 2016-2017. 

- aproape 100% - un corigent 

3.10. Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul pentru studiul disciplinelor predate de 

membrii catedrei etc.  

 

Elevii manifestă un real interes pentru studiul biologiei si geografiei, dat fiind numărul mare de 

participanți la concursuri, olimpiade, modul în care răspund la toatepropunerile de activități; 

De asemenea, biologia se află între materiile alese de absolvenți într-o mare pondere pentru a susține 

proba la bacalaureat. 

3.11. Dacă au existat elevi corigenți/repetenți la disciplinele predate de membriicatedrei, se va completa 

tabelul: 

Clasa Disciplina Numărul elevilor 

corigenți 

Numărul elevilor 

repetenți 

Măsuri remediale 

10B Biologie 1 - Invatare diferentiata 



 

Capitolul IV. Programe şi proiecte educaţionale 

Implicarea membrilor catedrei în parteneriate, proiecte educaționale: 

- parteneriat cu Crucea Roșie (Ceclan Maria, Minican Ligia); 

- parteneriat cu Salina (Minican Ligia); 

- parteneriat cu ONG-uri: ECOTIC în Programul Național ”Școala ECOTERRIENILOR” (Minican 

Ligia); 

- proiect educațional Allways de educație pentru sănătate (Minican Ligia); 

- proiectul educational ,,Da viata unui copac” , initiat de CRD si Asociatia ,,Fabrica de timp liber” 

Turda, in cadrul actiunii de plantare de copaci, noiembrie 2016 (Ceclan Maria). 

 

CapitolulV. Activități extrașcolare educative organizate de cadrele didactice 

 Balul Bobocilor organizat de clasa a 12-a B (Ceclan Maria); 

 Excursie didactică la Sibiu (Ceclan Maria, Minican Ligia); 

 Târg de Crăciun (Minican Ligia); 

 Colectare de hârtie și DEEE în programul ”Școala Ecoterrienilor” (Minican Ligia); 

 Tombola Crucii Roșii (Ceclan Maria, Minican Ligia); 

 Banca de alimente (Ceclan Maria, Minican Ligia); 

 Participarea cu clasa a XI –a C in perioada 16-17 noiembrie 2017 la Campania de informare 

despre profesia de farmacist, initiata de Organizatia Studentilor Farmacisti (Ceclan Maria); 

 Activitati de voluntariat in cadrul proiectului ,,Ajuta-ne sa construim baza de pregatire a 

voluntarilor pentru prim ajutor” – septembrie-decembrie 2016 (Ceclan Maria); 

 Activitate de voluntariat cu 15 elevi, clasa a X-a B, in cadrul proiectului ,,Da viata unui copac” 

(Ceclan Maria). 

CapitolulVI. Demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, atragerea de fonduri extrabugetare 

etc. 

Cap. VII.  Analiza SWOT a activității comisiei metodice 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative Aspecte de remediat Oportunităţi 

Caietele elevului de 

clasa a VII-a şi a 

VIII-a; 

Implicarea unui 

numar mare de 

elevi in activitati de 

voluntariat care 

privesc ocrotirea 

mediului, activitati 

ecologice si de 

educatie pentru 

sanatate. 

 

 

Lipsa acută a Cabinetului de 

geografieşi a unui spaţiu 

adecvat depozitării hărţilor de 

geografie. 

Absenta unui mobilier adecvat 

de studiu  in laboratorul de 

biologie.(mese, scaune, 

instalatia de apa). 

Absenta unui birou pentru 

imprimanta si laptop- laborator 

biologie. 

Dimensiunile inadecvate ale 

podiumului in laboratorul de 

biologie. 

Darea în funcţiune a 

Cabinetului de 

geografie!!! 

Posibilitatea de 

accesare a platformei 

AEL!!! 

Achizitionarea unor 

scaune ergnomice in 

functie de inaltimea 

meselor in laboratorul 

de biologie. 

Modificarea 

podiumului ca lungime 

pentru a preveni 

accidente. 

Reproiectarea 

instalatiei de apa 

Pentru dezvoltarea 

capacităților de 

reflecție pedagogică și 

optimizarea 

comportamentului 

didactic am avut în 

vedere completarea 

unor chestionare de 

autoverificare (Anexa). 

 

 



CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE- profesor geografie 

 
Cap. VIII. Propuneri pentru reducerea aspectelor negative identificate și creșterea calității 

educației in unitate 

- achizitionarea de scaune ergonomice in laboratorul biologie pentru a deveni functional; 

- investitii pentru reabilitareainstalatiei de apa; 

- modificarea de urgenta a podiumului din laboratorul de biologie; 

- achizitionarea unui birou adecvat pentru echipamentul informatic din laboratorul de biologie;  

- punerea in functiune a cabinetului de geografie. 

Sef comisie metodica: prof. Ceclan Maria  



Structura raportului de activitate al comisiei metodice istorie, stiinte sociale 

 anul școlar 2016-2017 - sem I  

 

 

 

Capitolul 1. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

 

1.1.        -  Activitati metodice CJRAE  -psiholog  Huban Bianca 

              -  participare la lansari de carte, UBB Cluj- autor Doru Dumitrescu , inspector general de istorie 

din cadrul Ministerului Educatie Nationale si Cercetarii Stiintifice  (Toparceanu Lucica, Savu Marinela) 

 

1.2        .-  participarea la Consiliile consultative ale profesorilor de istorie si stiinte socio-umane 

(Toparceanu Lucica, Felezeu Viorica, Savu Marinela) 

             - desfasurarea activitatilor la grupele de excelenta, conform orarului si planificarilor (Toparceanu 

Lucica, Felezeu Viorica) 

             - participarea la activitati de mentorat si inspectii pentru acordarea gradelor didactice ( prof. Savu 

Marinela) 

Membrii catedrei fac parte din urmatoarele comisii :  

 Felezeu Viorica 

- responsabil comisiei CDS, 

- membru al Consiliului de administratie al CNMV  

- membru in comisia de acordare a burselor. 

- membru al comisiei de monitorizare a absentelor CNMV 

- membru al comisiei de disciplina a CNMV 

- membru al Consiliului consultativ al profesorilor de stiinte sociale-ISJ Cluj. 

- responsabil de cerc pedagogic al profesorilor de stiinte sociale-umane ( zona 

Turda-Campia Turzii) 

- membru in comisia CEAC 

 Savu Marinela  

- membru al comisiei de organizare a concursurilor scolare 

- responsabil Comisia de proiecte si programe educative 

- membru al comisiei pentru curriculum 

- membru in comisia de acordare a burselor 

- responsabil al comisiei metodice – istorie – stiinte sociale 

- membru in Consiliul consultativ al profesorilor de istorie –ISJ Cluj 

- membru al comisiei de organizare a simularilor examenului de BAC. 

- Consilier educativ ( incepand cu luna ianuarie, 2017) 

 Toparceanu Lucia 

- presedinte al comisiei pentru formare continua a cadrelor didactice 

- membru al Comisiei pentru asigurarea calitatii in educatie  

- profesor metodist ISJ Cluj 

- membru in Consiliul consultativ al profesorilor de istorie ISJ Cluj 

- responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de istorie(zona Turda) 

- membru in comisii de organizare a examenelor de bacalaureat 

 Bulgarov Daniela 

- metodist ISJ 

- director Scoala Gimnaziala “ Horea , Closca si Crisan” 

- sef al Cercului metodic al profesorilor de religie, zona Turda 



- formator pentru Asociatia “Hand Made” 

 Activitati in cadrul grupelor de excelenta au desfasurat:  

                   Profesor : Felezeu Viorica – 2 ore/saptamana 

                   Profesor : Toparceanu Lucica - 5 ore/saptamana 

               Psiholog: Bianca Huban – 1 ora/saptamana 

 Prof. Felezeu Viorica a elaborat subiecte pentru olimpiadele scolare – logica(etapa locala), 

psihologie(etapa judeteana) 

 Prof. Toparceanu Lucica , prof. Savu Marinela au participat la organizare si evaluare-

Olimpiada de Istorie – et. pe scoala 

Capitolul 2. Curriculum; procesul instructiv-educativ 

           2.1. Proiectarea didactica s-a realizat in conformitate cu programele scolare 

           2.2.Membrii catedrei au urmărit constant modernizarea şi optimizarea activităţii didactice si 

educative prin: 

                          - adaptarea continuturilor la nivelul de pregatire individuala a elevilor ; 

                          - diversificarea metodelor de predare; 

                          - utilizarea unor mijloace didactice diverse : atlase,harti,filme didactice;  

                         -  dezvoltarea interesului pentru lectura ( indicarea unei bibliografii de specialitate ) 

            2.3. Evaluarea s-a realizat prin :  

                          - Teste de evaluare sumativa si formativa elaborate de catre  fiecare profesor; 

                          -  Pentru clasele a XII-a s-au folosit modele de teste elaborate de Comisia Nationala de 

Evaluare    pentru examenul de Bacalaureat.  

                          - La grupele de excelenta s-au aplicat teste dupa modelul subiectelor pentru olimpiadele 

scolare. 

                         -  La clasele aV-a si a IX-a s-au aplicat teste initiale, care au relevat o pregatire adecvata. 

                         - Testele aplicate la fiecare clasa  au vizat, in primul rand, competentele prevazute in 

programele scolare. 

                 2.4. In cadrul catedrei s-au desfasurat urmatoarele activitati metodice : 

-Masa rotunda: Metode de activizare si invatare eficienta- prof. Viorica Felezeu 

-  Dezbatere : Diversificarea si eficientizarea evaluarii- prof. Toparceanu Lucica 

- Lectie deschisa: Familia crestina-azi, prof. Armanca Iustiniana 

- Activitati de comemorare a Holocaustului ( octombrie)-prof. Savu Marinela, Toparceanu Lucia 

- Dezbatere: “1 decembrie- Ziua Nationala a Romaniei “ (decembrie)- prof. Savu Marinela , prof. 

Toparceanu Lucia  

-Simpozion : “Formarea statului modern roman “– 24 ianuare 1859” 

- Organizarea activitatilor metodice ale Cercului profesorilor de religie din Truda, prof. Bulgarov Daniela 

Membrii catedrei au participat la toate activitatile metodice desfasurate la nivelul municipiului(lectii 

deschise,dezbateri) sau la nivel judetean .          

 

2.5. S-au elaborat albume, mape tematice,  seturi de materiale documentare ppt pe diverse teme istorice: 

Cultura si civilizatia antichitatii: Orientul Antic, Grecia, Roma; Arhitectura romanica si gotica; 

Renasterea artistica; aceste activitati s-au realizat prin contributia elevilor. 

 

Capitolul 3. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 

3.1. 

-   S-au efectuat pregatiri pentru olimpiade,concursuri,examenul de BAC ; pregatirile s-au efectuat in 

cadrul orelor de specialitate, la consultatii si la grupele de excelenta; rezultatele elevilor au fost bune si 

foarte bune; 

- Interesul elevilor pentru istorie si stiintele sociale este reflectat de participarea la concursurile si 



olimpiadele scolare; imbucuratoare este participarea in numar mare a elevilor la cercul “Prietenii 

Muzeului “ .   

        

3.2.; 3.4 La nivelul claselor V-XII s-au inregistrat urmatoarele corigente:    

             Tabel cuprinzand elevii corigenti: 

Clasa Disciplina Nr. elevi corigenti Masuri remediale 

IX 

XI 

 

XII 

Istorie 

Economie 

Sociologie  

Istorie 

1 

1 

1 

1 

Implicarea familiei in 

rezolvarea situatiei s-a 

dovedit insuficienta, 

eleva a ramas repetenta 

3.3. Prezenta numeroasa la etapa pe scoala si etapa locala a olimpiadei de istorie si stiinte sociale, indica 

un interes crescut al elevilor pentru aceste discipline.  

 

Capitolul 4. Programe şi proiecte educaţionale 

 

- proiectul “Stop Bullying “ – program de prevenire a violentei in scoala - psiholog Huban Bianca 

- proiectul “Drogurile –moarte alba”- dezbatere, proiectare de filme- psiholog Huban Bianca  

-proiectul “Campania globala pentru educatie”, Editia 2016, prezentari ppt.- prof. Savu Marinela, 

Felezeu Viorica. 

- proiectul RETHINK – in parteneriat cu Facultatea de Psihologie, UBB 

- proiectul  Adolescenta, povestea definirii identitatii – partenerait cu Grupul Scolar de Transporturi, Cluj 

Napoca 

-implicare in proiectele Asociatiei “Da Vinci System”- proiectul “Promotori pentru democratie 

europeana”- prof. Savu Marinela , Toparceanu Lucica , Felezeu Viorica 

- membrii Comisiei metodice desfasoara colaborari si parteneriate cu Muzeul de istorie Turda, UBB, 

CRD 

Capitolul 5.  

Activitati extrascolare educative :  

Excursii didactice : - Castele din Cehia (prof Savu M., Toparceanu L.)   

                                  -vizite la Muzeul de Istorie (prof. Savu M, Toparceanu L) 

                                   -excursie la Oradea - Pestera Ursilor, cls IX D , prof. Savu Marinela 

                                   - excursie la Sighisoara- Brasov- Bran- Peles (prof. Savu Marinela), IX D 

Aniversari : -1 Decembrie (parteneriat cu Muzeul de Istorie)-Savu Marinela,Toparceanu Lucia, Felezeu 

V.)  

                     -24 Ianuarie (prezentare PPT)-Toparceanu Lucia, Savu Marinela 

                     -25 Octombrie(in colaborare cu unitati militare din oras )-Savu Marinela,Felezeu V) 

Activitati de voluntariat:  

- campania Voluntariat, Verde, Viata - . Prof. Savu M.,Toparceanu L.,Felezeu 

V. in parteneriat cu Primaria Turda 

                                           -“Fii bun de Craciun “-campanie de donatie de bunuri catre casele de copii  

(parteneriat cu Fundatia Ratiu) . Prof. Savu M.,Toparceanu L.,Felezeu V.  

          - campanie de ajutorare a familiilor nevoiase -cls. a V a , psiholog Bianca 

Huban 

         - Concurs: Cea mai frumoasa clasa impodobita de Craciun  

-“Recunostinta-Darul meu de Craciun”-campanie de donare de bunuri , prof.  

Bianca Huban 

Alte activitati educative: 

- dezbateri si intalniri cu elevii si parintii :“Alege cariera” – prof. Huban Biana 



-“Copiii si tehnologia” – activitate de informare si dezbatere cu privire la utilizarea calculatorului , cls. 

VI-X , psiholog Bianca Huban 

- Ziua europeană a luoptei împotriva traficului de persoane- Huban Bianca 

- Drogurile și publicitatea - Huban Bianca 

- Portretul unui elev violent- Huban Bianca 

Capitolul  6. Prof. Savu M.,Toparceanu L., Felezeu V. au donat  2% pentru Comitetul de parinti. 

Capitolul 7. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI: 

- Parcurgerea ritmica a                         

programei 

- Pregatire constanta pentru 

examenul de bacalaureat si 

olimpiadele scolare 

PUNCTE SLABE: 

- Dificultati de parcurgere a 

programei la clasele 

gimnaziale, in conditiile unei 

singure ore pe saptamana 

- Consultarea sporadica a 

bibliografiei de catre elevi 

OPORTUNITATI: - buna colaborare cu ISJ si alte 

institutii culturale (UBB, Muzeul de Istorie) 

AMENINTARI: - Oferta redusa de parteneriate din 

partea unor ONG-uri 

Capitolul 8.  

Identificarea de noi parteneriate, o mai stransa colaborare cu ONG-urile, frecventarea constanta a 

bibliotecii scolii. 

                Responsabil comisie metodica Prof. Savu Marinela 
 

 

 

  



Raportul de activitate al comisiei metodice INFORMATICĂ 

(anul şcolar 2016-2017 - sem I) 

        

Capitolul I. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

1.1. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare 

profesională, conferinţe, simpozioane; 

- Managementul activităţilor educative (prof. Pop Daniela) 

- Managementul educaţional în contextul descentralizării (prof. Pop Daniela) 

- Comunicare şi leadership (prof. Miron Florin, prof. Pop Daniela) 

- simpozion Microsoft Azure (prof. Pop Daniela) 

1.2. Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activităţi de mentorat, cursuri de 

pregătire a elevilor la excelenţă, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade etc. 

- membru al consiliului consultativ al disciplinei (prof. Miron Florin) 

- profesor metodist (prof. Miron Florin) 

- coordonator al activităţilor desfăşurate în cadrul orelor de excelenţă (prof. Miron Florin) 

- membru al comisiei de elaborare a subiectelor pentru olimpiada de informatică, faza locală (prof. 

Miron Florin, prof. Pop Daniela) 

- membru al comisiei CEAC (prof. Pop Daniela) 

- membru al unor comisii în calitate de director (prof. Miron Florin) 

 

Capitolul II. Curriculum; procesul instructiv-educativ 

2.1.Proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii didactice 

- cunoscut fiind caracterul practic al disciplinelor informatică şi TIC, în cadrul activităţilor 

didactice desfăşurate de membrii catedrei s-a pus accent pe utilizarea metodelor activ-

participative 

- laboratoarele de informatică existente au fost utilizate corespunzător, fiecare elev din ciclul liceal 

având acces la calculator conectat la internet 

- relaţia dintre profesorii de informatică şi clase este una de colaborare, elevii participând, în 

general, cu plăcere la orele de informatică şi TIC 

- au fost elaborate teste iniţiale (membrii catedrei) 

2.2.Demersuri pentru modernizarea şi optimizarea activităţii didactice şi educative; 

- s-a pus accent pe utilizarea metodelor activ-participative 

- s-au utilizat în mod constant calculatoare şi videoproiectoare 

2.3.Instrumente de evaluare utilizate, teste de evaluare aplicate (teste de evaluare sumative şi 

formative la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres); concluzii; 

- au fost utilizate metode de evaluare diversificate: orale şi scrise, dar, mai ales, practice – 

elaborarea unor programe/aplicaţii individual şi în echipă, rezolvarea unor cerinţe cu ajutorul 

calculatorului, teste online, evaluarea automată asistată de calculator 

- s-a constatat nivelul crescut al cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de unii elevi, dar şi 

necesitatea alocării unui timp mai mare pentru studiul şi lucrul individual în cazul altor elevi 

2.4.Activităţi metodice organizate în cadrul catedrei/şcolii/nivel  judetean; 

- membrii catedrei au participat la diverse activităţi metodice organizate la nivel judeţean (membrii 

catedrei) 

- s-au desfăşurat lecţii demonstrative în cadrul programului Hour of Code (prof. Pop Daniela, prof. 

Racolţa Andreea) 

- la nivelul catedrei au avut loc întâlniri având ca temă proiectarea activităţilor didactice şi 

evaluarea 



2.5.Materiale educaţionale auxiliare elaborate destinate să susţină activităţile de predare şi evaluare la 

clasă; 

- au fost elaborate o serie de materiale destinate susţinerii activităţilor de predare, dar şi instrumente 

de evaluare specifice disciplinei (membrii catedrei) 

- fişe de lucru pentru disciplina TIC (prof. Pop Daniela, prof. Racolţa Andreea) 

- aplicaţii în vederea evaluării automate asistate de calculator pentru disciplina informatică (prof. 

Miron Florin) 

 

Capitolul III. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 

3.1.Pregătiri efectuate de cadrele didactice pentru olimpiada şcolară, concursuri, examenul naţional  de 

bacalaureat, atestat şi evaluare naţională; 

- elevii claselor a XII-a de profil matematică-informatică au fost sprijiniţi în cadrul orelor (prof. 

Racolţa Andreea, prof. Miron Florin) în pregătirea probei de informatică din cadrul examenului 

de bacalaureat şi a atestatului profesional (prof. Miron Florin, prof. Racolţa Andreea) 

- elevii claselor a XII-a de profil ştiinţe ale naturii au fost sprijiniţi în cadrul orelor şi suplimentar 

(prof. Racolţa Andreea) în pregătirea probei de informatică din cadrul examenului de bacalaureat 

- toţi elevii claselor a XII-a au fost sprijiniţi în cadrul orelor  în pregătirea probei practice de testare 

a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat (prof. Racolţa Andreea, prof. Pop 

Daniela, prof. Miron Florin) 

- coordonarea grupelor de excelenţă la informatică la nivel liceal (prof. Miron Florin) 

- pregătirea şi coordonarea elevilor participanţi la concursul Olimpiada Internaţională de 

Informatică pe echipe (ediţia 2016-2017) (prof. Miron Florin) 

- pregătirea elevilor participanţi la concursul Brebas (prof. Pop Daniela, prof. Racolţa Andreea) 

3.2. Promovabilitatea elevilor în sem I - anul şcolar 2016-2017 

- promovabilitate de aproape 100% atât la disciplina informatică cât şi la disciplina TIC (membrii 

catedrei) 

3.3.Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul pentru studiul disciplinelor predate de membrii 

catedrei etc. 

- la început de ciclu liceal s-au înregistrat rezultate bune la testele iniţiale 

- există în cadrul aceleiaşi clase diferenţe notabile între elevi legate de capacitatea de abstractizare 

şi analiză a acestora  

- s-a constatat interesul crescut al unor elevi pentru activitatea de programare 

- în general, elevii sunt atraşi de disciplinele informatică şi TIC, înregistrând un real progres 

materializat în rezultate bune în activitatea curentă desfăşurată la nivel de clasă 

- se constată un interes scăzut al unor elevi din clasele terminale pentru disciplina TIC 

 

 

 

3.4.Dacă au existat elevi corigenţi/repetenţi la disciplinele predate de membrii catedrei, se va completa 

tabelul: 

 

Clasa Disciplina Numărul  elevilor 

corigenţi 

Numărul elevilor 

repetenţi 

Măsuri remediale 

X A Informatică 1  fişe pentru lucru diferenţiat 

ore suplimentare 

X B Informatică 1  fişe pentru lucru diferenţiat 

ore suplimentare 

 



Capitolul IV. Programe şi proiecte educaţionale 

Implicarea membrilor catedrei în parteneriate, proiecte eucaţionale 

- parteneriat permanent cu Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-

Bolyai pentru organizarea concursului interjudeţean de matematică şi informatică „Marian 

Ţarină” (membrii catedrei) 

- parteneriat cu BRD First Tech Challenge Romania powered by Vodafone First Romania – Naţie 

pentru educaţie (membrii catedrei) 

- centru ECDL – concurs Bebras (prof. Pop Daniela, prof. Racolţa Andreea) 

 

Capitolul V. Activităţi extraşcolare educative organizate de cadrele didactice 

- construire robot (prof. Pop Daniela, prof. Racolţa Andreea) 

- concurs Bebras (prof. Pop Daniela, prof. Racolţa Andreea) 

- concurs Hour of Code (prof. Pop Daniela, prof. Racolţa Andreea) 

- excursie la Arieşeni cu elevii clasei a X-a A (prof. Pop Daniela) 

- aranjarea clasei pentru sărbătorile de iarnă (prof. Pop Daniela) 

- ajutor tehnic de specialitate în derularea unor proiecte şi a unor activităţi (membrii catedrei) 

 

Capitolul VI. Demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii, atragerea de fonduri 

extrabugetare etc. 

- dotarea liceului în cadrul proiectului Naţie pentru educaţie cu o imprimantă 3D, piese pentru 

asamblarea unui robot, kit proiectare CAD-CREO (membrii catedrei) 

- asigurarea funcţionalităţii echipamentelor IT din cadrul şcolii (prof. Miron Florin)  

- asigurarea contribuţiei de 2% din partea unor părinţi (membrii catedrei) 

- coordonarea activităţilor de amenajare a bibliotecii (prof. Miron Florin) 

- coordonarea activităţilor de amenajare a cabinetului stomatologic (prof. Miron Florin) 

 

Cap. VII.  Analiza SWOT a activităţii comisiei metodice 

 

Puncte tari 

- interesul crescut al unor elevi pentru activitatea de 

programare 

- interesul crescut al membrilor catedrei de 

informatică pentru urmarea unor cursuri specifice 

disciplinei 

- implicarea membrilor catedrei în asigurarea unei 

funcţionări normale a activităţilor curente din şcoală 

Puncte slabe 

- tratarea superficială din partea unor elevi a 

activităţilor din cadrul orelor de TIC 

- puterea redusă de abstractizare, de surprindere a 

esenţialului, de corelare a datelor prelucrate 

informatic cu fenomene, situaţii sau cu date preluate 

din viaţa cotidiană la disciplina TIC 

- tentaţia foarte puternică a unor elevi de a utiliza 

calculatorul doar în scopuri recreative 

Oportunităţi 

- asigurarea accesului la facultăţile cu profil 

informatic pentru absolvenţii specializării 

matematică-informatică şi obţinerea unor rezultate 

bune în cadrul concursurilor de programare printr-o 

activitate suplimentară 

- posibilitatea prezentării şi iniţierii elevilor în noi 

tehnologii  şi medii de programare 

- elaborarea unor aplicaţii care pot fi utilizate în 

activitatea curentă a şcolii 

Ameninţări 

- obţinerea unor rezultate mai slabe la proba de 

competenţe digitale din cadrul examenului de 

bacalaureat 

- alocarea unui timp redus pentru studiul individual 

- programa relativ încărcată la nivel de clasa a XI-a, 

intensiv informatică 

 



 

Cap. VIII. Propuneri pentru reducerea aspectelor negative identificate şi creşterea calităţii 

educaţiei la nivel instituţional 

- lucrul diferenţiat cu elevii care au probleme cu asimilarea cunoştinţelor specifice 

- motivarea elevilor care manifestă un interes scăzut pentru lucru 

- lucrul diferenţiat cu elevii foarte buni 

- responsabilizarea tuturor elevilor şi a părinţilor acestora în vederea utilizării ponderate şi 

diversificate a calculatorului 

- completarea şi aprofundarea cunoştinţelor prin exerciţii şi probleme suplimentare 

- conştientizarea importanţei cunoaşterii utilizării calculatorului în societatea de astăzi atât de către 

elevi cât şi de către profesori 

 

 

Responsabil comisie metodică: prof. Miron Florin 

  



Raportul de activitate al comisiei metodice educatie fizica,educatie plastica, educatie muzicala 

(anul școlar 2016-2017  -sem I ) 

        

 

Capitolul I. Dezvoltarea profesională şi personală a personalului şcolii 

1.3.Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare 

profesională, conferințe, simpozioane; 

1.4.Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat, cursuri de 

pregătire a elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de subiecte pentru examene, concursuri, 

olimpiade etc. 

 

Capitolul II.Curriculum; procesul instructiv-educativ 

2.1.Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activității didactice:membrii catedrei au dovedit o 

preocupare permanenta pentru parcurgerea programei in concordanta cu planificarea si folosind 

strategii didactice cat mai moderne si adaptate nivelului de pregatire al elevilor;  

2.2.Demersuri pentru modernizarea si optimizarea activității didactice și educative;Profesorii de 

educatie fizica s-au preocupat pentru a motiva elevii sa desfasoare o activitate fizica constanta, 

atat in cadrul orelor de educatie fizica cat si in timpul liber.In cadrul orelor de educatie plastica s-

a urmarit dezvoltarea simtului estetic si manifestarea acestuia atat in activitatea scolara prin 

realizarea de expozitii cu tema cat si prin vizitarea expozitiilor de la galeria de arta.Activitatea 

desfasurata la educatie muzicala a urmarit dezvoltarea personala a elevilor cu aptitudini speciale 

in domeniu si perfectionarea acestora. 

2.3.Instrumente de evaluare utilizate, teste  de  evaluare aplicate (teste de evaluare sumative şi 

formative la nivelul claselor gimnaziale şi liceale, teste de progres); concluzii;La clasele aVa si a 

IXa s-au aplicat testari initiale la ora de educatie fizica, evaluarea s-a facut in mod ritmic si 

constant, iar la aplicarea testelor sumative s-a tinut cont de progresul realizat. 

2.4.Activități metodice organizate în cadrul catedrei/școlii/nivel  judetean;In cadrul activitatii 

desfasurate la nivelul comisiei metodice s-au sustinut  mai multe activitati :lectie demonstrativa, 

sustinerea de referate si o masa rotunda cu tematica legata de organizarea unei tabere de vara.D-

na profesoara de muzica a participat la activitate metodica la nivel de oras.  

2.5.Materiale educaţionale auxiliare elaborate destinate să susţină activităţile de predare şi evaluare la 

clasă; 

 

Capitolul III. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ 

3.1. Pregătiri efectuate de cadrele didactice pentru olimpiada școlară, concursuri, examenul național  de 

bacalaureat, atestat şi evaluare naţională;D-na prof. Bia Capusan Cristina s-a preocupat de pregatirea 

elevilor selectionati in corul scolii pentru realizarea spectacolului de Craciun, iar d-l profesor Picovici 

Alex a indrumat elevii pentru realizarea expozitiei tematice;Prof de educatie fizica Bal Olimpiu- 

gimnaziu si Ratiu Doina -liceu, au pregatit loturile reprezentative in vederea participarii la competitiile 

din cadrul ONSS. 

3.5.Promovabilitatea elevilor în sem I - anul școlar 2016-2017a fost foarte buna. 

3.6.Aprecieri, concluzii privind nivelul elevilor, interesul pentru studiul disciplinelor predate de membrii 

catedrei etc. Nivelul de pregatire al elevilor este bun si foarte bun, iar in ceea ce priveste interesul 

pentru disciplinele predate de membrii comisiei metodice sunt plusuri si minusuri datorate uneori 

lipsei de intelegere fata de importanta acestor discipline in formarea elevilor iar in ceea ce priveste 

participarea la activitati extrascolare minusurile apar din cauza programului foarte aglomerat al 

elevilor. 

3.7.Dacă au existat elevi corigenți/repetenți la disciplinele predate de membrii catedrei, se va completa 



tabelul: 

 

Capitolul IV. Programe şi proiecte educaţionale 

Implicarea membrilor catedrei în parteneriate, proiecte eucaționale 

 

Capitolul V. Activități extrașcolare educative organizate de cadrele didactice  

Catedra de educatie fizica a organizat etapa municipala a ONSS la handbal liceu-prof. Ratiu Doina, 

baschet liceu-prof.Bal Olimpiu si competitiile din cadrul programului competitional intern 

 

Capitolul VI. Demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, atragerea de fonduri 

extrabugetare etc. 

D-l profesor Picovici Alex s-a ocupat de achizitionarea de rame si passe-partout-uri pentru realizarea 

diverselor expozitii tematice 

Cap. VII.  Analiza SWOT a activității comisiei metodice 

Echipa de handbal -liceu a obtinut locul I la etapa municipala a ONSS; 

Echipa de baschet -liceu a obtinut locul I la etapa municipala a ONSS;  

Elevii pregatiti de d-l prof. Picovici au participat la concursul Culorile toamnei organizat de clubul 

copiilor din Cimpia Turzii si au obtinut la gimnaziu premiul I,II,III, iar la liceu premiul II, III si 

mentiune. 

Membrii catedrei nu au reusit sa atraga sponsori pentru a cotribui la imbunatatirea bazei materiale; 

Absenta panourilor de baschet din exterior;deteriorarea terenului de handbal( minifotbal), lucruri care 

influenteaza negativ desfasaurarea activitatii in perioada toamna-primavara; 

Absenta unei aparaturi audio-video care sa permita desfasurarea orelor de muzica in conditii optime; 

 

Cap. VIII. Propuneri pentru reducerea aspectelor negative identificate și creșterea calității 

educației in unitate: 

Investitii in aparatura de specialitate pentru orele de ed. muzicala; evidentierea unor mijloace materiale 

care sa ajute la reabilitarea exterioara a bazei sportive. 

  



Raport semestrial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

Semestrul I, an şcolar 2016-2017 

 

Activităţi școlare și extraşcolare (programe și proiecte) implementate la iniţiativa unității de învățământ: 

Nr. crt. 

 

 

Domeniul 

 
Titlul activității/ 

Forma de organizare 
(concursuri, festivaluri, 

expoziții, dezbateri, 

spectacole, vizite, excursii) 

Perioada de 

desfăşurare 

Parteneri Număr beneficiari 

direcţi, indirecţi 

Responsabil/ 

activitate 

1.  Cultural-artistice/         
( literatură,  teatru, arte 

vizuale, dans, muzică, 

folclor, tradiții, 

obiceiuri); 

Comemorative/ 

Aniversare / 

Ziua Mondial a Educatiei Oct. 2016 - 60 Zamfir 

Alexandra 

  Ziua Armatei Oct. 2016  120 Miron Florin 

  „Teodor Murasanu” Oct. 2016 Teatrul 

Municipal 

„Aureliu Manea” 

120 Riti Karina 

  Toamna - șezătoare literară Nov. 2016  60 Pop Simona 

  I DECEMBRIE- ZIUA 

ROMÂNILOR 

Dec. 2016  120 Zamfir 

Alexandra 

  Sarbatoarea Craciunului Dec. 2016  150 Zamfir 

Alexandra 

2.  Ecologice și protecția 

mediului/ 

 

 

- 

    

3.  Ştiinţific/ 

Tehnic 

 

- 

 

    

4.  Sportive/  

Turistice 

 

Să cunoaştem frumuseţile 

patriei! 

Dec. 2016  100 Boboia Mioara 

Armanca 

Iustiniana 



Nr. crt. 

 

 

Domeniul 

 
Titlul activității/ 

Forma de organizare 
(concursuri, festivaluri, 

expoziții, dezbateri, 

spectacole, vizite, excursii) 

Perioada de 

desfăşurare 

Parteneri Număr beneficiari 

direcţi, indirecţi 

Responsabil/ 

activitate 

 Minican Ligia 

Georgescu 

Dumitru 

Savu Marinela 

Toparceanu 

Lucica 

  Competitii sportive Dec 2016 -Ian 2017  60 Ratiu Doina 

 

5.  Educație civică/ 

Voluntariat/ 

Proiecte caritabile 

Ziua Internationala pentru 

reducerea dezastrelor 

Oct. 2016 ISU Cluj 400 Zamfir 

Alexandra 

Miron Florin 

6.   Ziua europeana a luptei 

impotriva traficului de 

persoane 

Oct. 2016  120 Zamfir 

Alexandra 

Huban Bianca 

7.   Drogurile și publicitatea Oct. 2016  130 Huban Bianca 

8.   Portretul unui elev violent Nov. 2016  120 Huban Bianca 

9.   Siguranța și teama Nov. 2016  130 Zamfir 

Alexandra 

10.   Shoe Box Dec. 2016  200 Zamfir 

Alexandra 

11.   Daruieste aproapelui tau  Fundatia Ratiu 

Turda 

300 Zamfir 

Alexandra 

 
 

3. Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii (organizații, fundaţii, asociații, comunitatea locală etc.)  

desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare:  

Iniţiatorul 

parteneriatului/ 

proiectului   

Domeniul 

activităţilor 

desfăşurate în 

parteneriat 

Scop/ 

Obiective 

Număr beneficiari 

direcţi şi indirecţi 

Rezultatul/ impactul  asupra 

beneficiarilor 

Indicatori de reușită 

Fundatia Ratiu Voluntariat Colectarea de articole de 120 Asumarea responsabilitatilor in 



imbracaminte, rechizite, 

jucarii in vederea donarii 

acestora catre persoane 

nevoiase din comunitatea 

locala 

viata sociala 

Crucea Rosie 

Cluj 

Voluntariat Colectarea de alimente 

neperisabile in vedeerea 

constituirii bancii de 

alimente a Crucii Rosii 

200 Asumarea responsabilitatilor in 

viata sociala 

Primaria Turda Casuta lui Mos 

Nicolae 

Promovarea traditiilor  70 Participarea a peste 150 de elevi 

la activitatile desfasurate in centru 

orasului cu ocazia sarbatorilor de 

iarna  

   

 

4. Acţiuni pentru  prevenirea şi eliminarea violenţei şcolare, a consumului de  droguri/ etnobotanice, alcool, tutun; Acțini/măsuri 

pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a traficului de persoane, în rândul elevilor; 

Acțiuni/ proiecte de prevenire a absenteismului, a riscului de abandon și a abandonului școlar; 

(datele coincid cu statistica machetelor semestriale/ unitate de învățământ, transmise la solicitarea I.Ș.J. Cluj): 

 

Denumire activitate  Număr beneficiari direcţi şi indirecţi Rezultate  

-Violenta in scoala „  

-Lectii suport pentru orele de dirigentie  

Concurs de postere pe tema violentei –clasa a VI 

30 . 

 Film de scurt metraj realizat de elevii claselor a X B,C-

decembrie  

PPT „Ai o viata nu o trai in ceata „-preventia consumului de 

droguri  

90  

 „Drogurile si publicitatea”-grup-tinta : elevii claselor a X  90  

 Prevenirea traficului de fiinte umane „Inspirand libertate „-

dezbatere  , studii de caz –clasele a X ,CNMV 

90  

Strategii de dezvoltare si mentinere a motivatiei scolare –

clasa a XII –noiembrie 2016 

120  



 

 

5. Activități și acțiuni la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor/ unitate de învățământ: 

 

Tipul activității Scop/ Finalitate  

Targul de Craciun Adunarea unor fonduri pentru realizarea unor cadouri pentru elevi 

din scoala cu posibilitati materiale reduse 



RAPORT DE ACTIVITATE – SECRETARIAT 

 
DOMENIU LUCRĂRI EFECTUATE 

ELEVI  S-au completat şi actualizat în SIIIR datele pentru elevii claselor V-a, a IX-  și 

actualizat celelalte clase, în urma transferurilor 

 S-au trimis informări scrise părinţilor elevilor corigenţi  

 S-au centralizat cererile de burse pentru semestrul I  al anului școlar 2016-

2017 : 

-12  sociale, 

- 2 medicale,  

- 266 de merit la  liceu  

-  51 de  merit  la gimnaziu,  

 S-au înmatriculat 2 eleve , în clasa a IX-a C, venite ca bursiere ale statului 

român din Republica Moldova. 

 S-au centralizat, totalizat şi raportat lunar la ISJ Cluj sumele necesare  pentru 

decontarea abonamentelor celor 60 elevi care nu pot fi şcolarizaţi în 

localitatea de domiciliu. De asemenea s-au întocmit şi transmis la bancă 

listele  pentru alimentarea conturilor elevilor navetiști. 

            S-au completat : 

 certificatele  de absolvire a ciclului inferior al  liceului pentru promoția 2016 

– 118 buc.; 

            S-au completat pentru absolvenții promoției 2016: 

 certificatele de competenţe lingvistice comunicare într-o limbă de circulație 

internațională -107 buc., 

  certificate de competenţe de comunicare orală în limba română - 116 buc.,  

 certificate de competenţe digitale- 116 buc.,  

 diplome de absolvire a liceului – 116 buc.,  

 atestate de competențe profesionale -21 buc.,  

 atestate de competențe lingvistice – 58 buc.; 

           - S-au  inventariat actele de studii pentru promoția 2016 

                  - completate 

                  - eliberate 

                        - anulate 

                  - rămase în alb  

La solicitarea ISJ s-a completat inventarul  privind actele de studii pe perioada 

2014-2016; 

 S-au completat registrele matricole în urma examenelor de corigență și diferențe 

 S-au eliberat la cerere, adeverinţe de studii  pentru elevii transferaţi la alte 

unităţi şcolare şi cei care şi-au pierdut actele de studii – foi matricole /diplome 

de bacalureat 

 S-au eliberat la cerere, adeverințe de studii pentru absolvenți care și-au 

pierdut foile matricole în vederea înscrierii în învățământul superior 

 S-au solicitat aprobare de la ISJ, completat și eliberat duplicate   la diplome 

de bacalaureat pierdute de absolvenți ai promoțiilor anterioare  

 S-au eliberat adeverinţe de autenticitate pentru diplome de baclaureat și foi 

matricole pentru absolvenţii care dorit echivalarea studiilor în străinătate 

 



 S-au eliberat adeverinţe pentru publicarea pierderii actelor de studii în 

Monitorul Oficial, pentru abolvenții promoțiilor anterioare 

 S-a solicitat de asemenea situaţia şcolară pentru elevii veniţi prin transfer la 

gimnaziu şi liceu 

 S-a solicitat şi obţinut aprobarea  de la minister pentru 1 elevă venită din 

străinătate în clasa a VII-a  

 S-au întocmit documentele şcolare pentru  elevii plecaţi de la liceu – 

 S-a verificat completarea documentelor   şcolare de către inspectorul  şcolar de zonă  

 S-a completat registrul de  înscriere  şi evidenţă  a elevilor  

 S-a completat registrul de transferuri a elevilor 

 S-au completat dosarele şi introdus în program baza de date privind obţinerea 

alocaţiilor pentru elevii care au împlinit 18 ani,  la solicitarea Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj şi Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Cluj 

Napoca .  

 S-a completat baza de date privind elevii şi absolvenţii care au împlinit 18 ani 

pentru Casa de Sănătate Cluj Napoca 

 S-au completat tabelele cu adresele elevilor în vederea obţinerii 

abonamentelor la STP Turda 

 S-au completat adeverinţe pentru elevi necesare  la Oficiul de pensii, 

deducere impozit la locul de muncă al părinţilor, Casa de Sănătate Cluj, 

alocația complementară, etc. 

 S-a completat baza de date a elevilor  în program  (EXCEL) - elevi 

 S-au  completat liste pe clase în format Word pentru protecţia muncii la 

cabinetele de biologie, chimie, informatică, fizică, laboratoare, sala de sport 

 S-a actualizat avizierul cu ultimele noutăţi privind organizarea : 

 Examenului de evaluare naţională 2017 

 Examenul naţional de bacalaureat 2017 

 Admiterea in clasa a IX-a de liceu şi învăţământ profesional 2017 

 Metodologiile de obtinere a atestatului profesional  

 Metodologia programului « Bani de liceu » 

 Structura anului şcolar 2016-2017 

 Calendarul simulărilor la examenele naționale pentru absolvenții clasei a 

VIII-a și examenul național de bacalaureat 2017 

 S-au întocmit situaţiile statistice  privind începutul anului şcolar pe tipuri, 

profiluri, specializari : SC 2.1., şi  SC  4.1. şi  SC 4.2 –  

 S-au introdus pe portalul ESOP – on line SC 2.1., şi  SC  4.1. şi  SC 4.2 

 S-a completat baza de date în SIIIR – SC 0 - cu toţi elevii liceului pe niveluri 

de învăţământ, profiluri, specializări, opţiune religie, limbi moderne studiate 

 S-a completat Situaţia privind elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

se raportează semestrial la SPAS Turda şi ISJ Cluj, CJRAE 

 S-a completat Situaţia absenţelor nemotivate pentru elevii care beneficiază de 

alocaţie complementară, semestrial 

 S-a completat și transmis lunar  la CJRAE raportul privind absenteismul 

 

PERSONAL  S-a completat şi actualizat permanent Registrul electronic de evidenţă 

generală a salariaţilor - REVISAL- pentru  Direcţia muncii în baza legislaţiei 

în vigoare 



 S-a întocmit documentaţia pentru obţinerea avizelor medicale pentru întreg 

personalul. 

 S-a completat baza de date in program  (EXCEL)  -profesori 

 S-a completat şi actualizat SIIIR pentru profesori - posturi  

 S-a completat  şi transmis lunar pe portalul e-guvernare D112  

 Introducerea lunară în programul de salarii EDUSAL a bazei de date şi 

actualizarea permanentă a datelor necesare  

 S-au completat și transmis Situaţiile statistice privind personalul încadrat în 

unitate (la  finanţe- aplicația electronică MINVIS, salarizare la ISJ Cluj ori de 

câte ori s-a solicitat) 

 S-au întocmit şi completat  

- statele de funcţii solicitate de către ISJ Cluj şi Primăria Turda  

      - fişa de încadrare pentru anul școlar 2016/2017 şi proiectul încadrării pentru  

anul școlar 2017/ 2018 

      -  normarea pentru anul şcolar în curs 

 S-au completat situaţii privind posturile repartizate de specialităţi pe grade 

didactice, titulari, suplinitori  

 S-a solicitat aprobare de la ISJ Cluj pentru funcţionarea cadrelor didactice în 

regim de plata cu ora  

 S-au completat  

 condicile de prezenţă  

 contractele de muncă pentru noi angajaţi şi fişa postului pentru personalul din 

unitate 

 Am participat la  cursuri de perfectionare cu secretarele din zona Turda-

Campia Turzii, organizate de CCD Cluj 

 S-au completat proceduri – SCIM  

 

CORESPONDE

NŢĂ 

 S-au   înregistrat 1282 documente în registrul de intrare al şcolii- în perioada 

01.09.2016-09.02.2017- 

 S-au transmis notele telefonice primite din partea ISJ Cluj    către  şcolile  din 

zonă 

 Xeroxarea şi distribuirea corespondenţei primite de la INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ   către toate unităţile şcolare din Zona TURDA  

 Înregistrarea şi redactarea corespondenţei,  

Se eliberează zilnic la solicitare 

 Adeverinţe elevilor, acte de studii 

 Adeverinţe  şi documente necesare  personalului unităţii  

 S-a intocmit documentatia pentru excursii în vederea obținerii aprobării  la 

ISJ Cluj 

 Documentele se redistribuie direct după nomenclator în vederea rearanjării şi 

selectarii arhivei 

 Constituirea şi inventarierea dosarelor de arhivă pe compartimente şi 

structuri, pentru anul 2015și 2016, este în curs amenajarea sălii nr. 14  pentru 

arhiva şcolii 

CASERIE  Încasarea şi depunerea sumelor pentru realizarea veniturilor proprii 

 Întocmirea şi transmiterea listelor pentru alimentarea cardurilor de salarii la 

BCR, Raiffeisen Bank , Garanti Bank şi Banca Transilvania 



 Întocmirea şi transmiterea listelor pentru alimentarea decontării navetei 

pentru cadrele didactice la BCR, Raiffeisen Bank, Garanti Bank şi Banca 

Transilvania 

 

OLIMPIADE ȘI 

CONCURSURI 

2016-2017 

 S-a organizat etapa locală a olimpiadelor de geografie, chimie  și limba 

română 

 S-au transmis la ISJ; la Centrul de excelență și la școlile organizatoare ale 

etapelor județene ale olimpiadelor situațiile solicitate 

 

S-au sprijinit comitetele de organizare a celor care au organizat întâlniri – în septembrie 2016 de 

35 ani de la absolvirea liceului. 

 

 

            SECRETAR, 

               Ec. Adriana-Simona DAN 

 

  



 
 

RAPORT DE ACTIVITATE A BILIOTECII 

SEMESTRUL I, AN SCOLAR  2016-2017 

 

 

   

În luna octombrie 2016 , biblioteca a fost vizitată de elevii clasei a V-a şi a IX-a. 

  Am colaborat cu elevii şi cadrele de specialitate pentru eliberarea materialelor  necesare 

pentru portofolii , olimpiade şcolare şi activităţi artistice. 

 Iar in 5 octombrie 2016 cu ocazia  sarbatorii Zilei invatatorului  a avut loc   in Sala festiva 

a Colegiul National  «Mihai Viteazul « Turda  ,   Simpozionul  TEODOR MURASANU  ,  organizat in 

colaborare  de catre  Uniunea Scriitorilor – filiala Cluj, Biblioteca « Teodor Murasanu « Turda, Asociatia 

Culturala « Pavel Dan «, Asociatia « Rei Cultures Fautores «, Colegiul National  «Mihai 

Viteazul « Turda    , fiul  marelui poet Camil Murasanu. Prezinta scriitorii : Constantin Cublesan, Iuliu 

Parvu, Aurel Podar, M.I.Casimcea, prof. Karina Riti  de la Colegiul National  «Mihai Viteazul « Turda  ,  

prof. Nicolina Halgas, director Biblioteca Municipala « Teodor Murasanu « Turda, prof. Valentin 

Visinescu.  

 S-a terminat de renovat  in interior noua bibliotecă (concursul Kaufland ) cu mobilier nou, 

laptopuri, imprimantă cu xerox, scaner, perdele noi. S-au mutat cărțile  din vechea bibliotecă , împreună 

cu profesorii și elevii acestui liceu, sau aranjat pe rafturi . 

   S-a început  inventarierea cărților din bibliotecă printr-un program informatic de 

specialitate,  creat de către fostul elev si actualul student Chetan Tudor.      

 În cursul semestrului am recondiţionat o parte din cărţile uzate din bibliotecă ,   m-am 

preocupat de recuperarea cărţilor şi achiziţionarea de donaţii de carte. 

       

Bibliotecar, 

                              MOLDOVAN COSMINA – MARIA 

  



RAPORT FINANCIAR 

pentru anul  şcolar 2016-2017 

 

 

A. BUGET LOCAL (Consiliul local) 

 

1. SALARII            -2057387    

Din care 

 - FOND SALARII -  1679573      

 - VIRAMENTE -  377814 

      

2. BUNURI SI SERVICII- 366000      

 Din care 

     -  Furnituri birou  -  13795 

 - Materiale pentru curăţenie   -  10526          

 - Încălzit, iluminat          -  120330   

 - Apă, canal, salubritate          -   20642        

 - Carburanţi auto            -    0  

 - Poştă, telefon, internet         -   15713         

 - Alte bunuri şi servicii           -  37962         

 - Reparaţii                               -    82625( liceu + cabinet stomatologic)    

 - Deplasări                              –    6000 

      - Obiecte de inventar              -    43660( liceu + cabinet stomatologic) 

                   

3. BURSE                              -      54512          

 

B. BUGET  de  STAT (prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj sursa fiind Ministerul Educaţiei 

Nationale)        

- Bani de liceu -    2195 ( burse 2 eleve din Republica Moldova)        

- Transport elevi -         14908 

- Salarii BAC-                21742     

           

         

D. SPONSORIZĂRI  

                                      

      Diverse activitati  - 118785 (inclus sponsorizare premiu Olimpiadele KAUFLAND- 90.000)  

care s-au utilizat în mare parte pentru biblioteca liceului  

( acoperiș, amenajare interioară, geamuri termopan, pardoseli, rafturi metalice) 

   

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 

Ec. Marian BIA 

                  

  



ACTIVITATEA   PERSONALULUI   NEDIDACTIC 

ÎN  ANUL  ŞCOLAR  2016/2017 sem.I 

 

PERSONALUL  NEDIDACTIC este format din 3 muncitori, 2 paznici şi 5 îngrijitori curăţenie. 

Întreg personalul  a fost antrenat în toate activităţile şcolii, ajutând la buna desfăşurare a acestora,  a 

asigurat curăţenia şi menţinerea bazei materiale  în bune condiţii pentru  desfăşurarea  procesului de 

învăţământ  pe întreg  perimetrul şcolii 

 Pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor de reabilitare personalul nedidactic a fost solicitat pentru 

scoaterea mobilierului din sălile propuse pentru a fi reabilitate sau pentru a mobila din nou sălile de clasă 

sau celelalte săli cu alte destinaţii. 

Lucrările executate de muncitori şi paznic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2016-

2017 au fost  : 

- completarea sălilor de clasă cu mobilier în funcţie  de elevi; 

- reparaţii zaruri, yale, schimbat broaște la uşi; 

- reparat scaune şi mese în toate sălile de clasă; 

- desfundarea în repetate rânduri  a canalului, chiuvetelor; 

- reparaţii la instalaţiile sanitare  de la  grupurile sanitare, centru de informatică, vestiare sala de 

sport (înlocuire duşuri, și baterii la chiuvete, schimbare bazine WC, înlocuire  capace WC) 

- curăţarea curţii liceului, a terenului de sport, a terenului din jurul bibliotecii şi a terenului din 

jurul clădirii liceului; 

- colectare şi predarea deşeurilor de hârtie-Asociaţia ZIBO; 

-     retuşuri cu vopsea lavabilă în toate sălile din școală în vacanțe; 

-    confecționare 40 buc.  scaune tapițate pentru sălile de clasă pe cadre metalice noi; 

-     înlocuire capace WC și rezervoare la baia de la parter , etaj I și II stânga; 

-     înlocuire baterie chiuvetă în baia de la etajul I stânga ; 

-     transformare mese 32 buc . a 3 locuri pentru sălile nr. 52 și 35; 

-     confecționare 2 buc. podiumuri la laboratorul de fizică; 

-     înlocuire tablă 2 buc . tablă interactive la laboratorul de fizică; 

-     montat draperii – 2 buc. – în sala nr. 29; 

-    înlocuire balamale sălile nr. 11 și 15; 

 

S-au efectuat lucrări pentru reamenajarea bibliotecii în spatiul din curtea școlii : 

- reparații acoperiș; 

- reparații și vopsire uși; 

 

     S-au finalizat  lucrările pentru cabinetul stomatologic la parterul clădirii. Se efectuează lucrări de 

întreținere curentă ori de câte ori este nevoie (de ex. montare suport de hârtie etc.) 

Lucrarile de intretinere si reparatii din unitate  au fost realizate  de personalul nedidactic al scolii: 3 

muncitori, 2 paznici, 4 ingrijitori curatenie 

- au pregătit întregul local atât pentru începerea anului şcolar 2016/2017, de asemenea s-au ocupat 

şi de menţinerea curăţeniei pe toată durata anului şcolar. 

Dintre lucrările executate:  

- spălarea perdelelor 

- spălarea covoarelor 

- curăţirea geamurilor de pe coridoare  şi din sălile de clasă 



- curăţirea uşilor de la sălile de clasă, cabinete şi laboratoare 

- curăţirea  mobilierului din sălile de clasă 

- igienizarea băilor de la vestiarul fetelor şi al băieţilor de la sala de sport 

- igienizarea sălii de sport şi a vestiarelor de la sala de sport 

- igienizarea  grupurilor  sanitare 

- curăţirea  mobilierului  din  cabinete  şi  laboratoare 

- igienizarea  centrului de informatică şi a bibliotecii liceului 

- curăţirea scărilor  laterale 

- curăţirea  scării principale 

- spălarea sălilor de clasă, periodic 

- igienizare  coridoare, săli de clase, cabinete, laboratoare (sol de piatră sau de parchet)  

 Pe perioada cursurilor zilnic se matură sălile de clasă, se şterge praful , se colectează deşurile 

menajere. Igienizarea grupurilor sanitare se face zilnic, coridoarele se spală zilnic, sala de sport  şi 

vestiarele zilnic. 

De asemenea, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2016/2017  personalul nedidactic  a acordat 

tot sprijinul necesar  cadrelor didactice şi conducerii liceului în organizarea tuturor activităţilor şi  au 

asigurat amenajarea sălilor de clasă cu mobilier corespunzător, conform cerinţelor pentru:  

- ÎNTÂLNIRI  ALE  ABSOLVENŢILOR COLEGIULUI 

-  OLIMPIADELE  SCOLARE  la nivel de municipiu organizate de Colegiul Național “Mihai 

Viteazul” Turda 

 

PAZNICII 

- au  asigurat paza liceului pe toată perioada anului şcolar, conform graficului  

- au asigurat curăţenia în curtea şi în jurul liceului, caile de acces 

 

                                                                  SECRETAR,  

                                                                                             Ec. Adriana-Simona DAN   


