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1. Analiza informaţiilor statistice an școlar 2018-2019 
a) RESURSE UMANE- ELEVI 

 
 

 
 

 

 Promovaţi Repetenți

1 IX A liceu zi 30 27 25 2

2 XI A liceu zi 29 26 24 2

3 XII A liceu zi 15 13 13 0

4 XII B liceu zi 19 20 19 1

93 86 81 5

5 IX A prof. Şc. Profesională 26 28 22 6

6 IX B prof. Şc. Profesională 13 14 10 4

7 IX C prof. Şc. Profesională 29 29 25 4

8 X A prof. Şc. Profesională 24 20 16 4

9 X B prof. Şc. Profesională 10 9 9 0

10 X C prof. Şc. Profesională 22 21 19 2

11 XI A prof. Şc. Profesională 22 21 19 2

12 XI B prof. Şc. Profesională 28 26 20 6

174 168 140 28

13 IX FR frecvenţa redusă 24 26 15 11

14 X FR frecvenţa redusă 36 30 23 7

15 XI FR frecvenţa redusă 37 33 30 3

16 XII FR frecvenţa redusă 38 37 28 9

17 XIII FR frecvenţa redusă 25 24 24 0

160 150 120 30

18 XI seral liceu seral 37 35 18 17

19 XII seral liceu seral 32 26 26 0

20 XIII  seral liceu seral 26 21 20 1

95 82 64 18

21  PLI 1 postliceală 29 30 27 3

22  PLI 2 postliceală 22 22 13 9

23  PLM 1 postliceală 30 29 18 11

24  PLM 2 postliceală 26 26 17 9

25  MI 2 postliceală 30 29 29 1

26 MI 1 postliceală 30 28 27 1

27 PC 1 postliceală 26 26 26 0

193 190 157 34

715 676 562 115

Nr. Crt. Clasa

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului şcolar

Elevi 

existenţi la 

sfârşitul 

anului școlar

Forma de 

învăţământ

Elevi în evidenţă la sfârşit 

de semestru

TOTAL SERAL

TOTAL POSTLICEALĂ+MAIŞTRI

TOTAL INSTITUŢIE

TOTAL ZI

TOTAL FRECVENŢĂ REDUSĂ

TOTAL ŞC. PROFESIONALĂ



 

 

 
 

b) Statistică pe forme de învățământ 

 

Forma de învățământ 
înscriși rămași promovați repetenți 

Procent 

promovabilitate 

LICEU ZI 93 86 81 5 87,10 

ŞC. PROFESIONALĂ 174 168 140 28 80,46 

FRECVENŢĂ REDUSĂ 160 150 120 30 75,00 

LICEU SERAL 95 82 64 18 67,37 

ȘC.POSTLICEALĂ+MAIŞTRI 193 190 157 34 81,35 
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c) starea economico-financiară a elevilor: 

         - un număr de 9 elevi bursă de merit; 

         - un număr de 3 elevi au beneficiat de burse sociale litera A; 

         - un număr de 2 elevi au beneficiat de burse sociale litera C; 

         - 2 elevi a beneficiat de bursă de performanță 

         - un număr de 3 elevi au beneficiat de burse „ Bani de liceu”; 

  

 d)  personalul didactic: Total 49 

          

Categorie 

persoanal 
Total 

Contract Grade didactice 

Tip contract Total Grad total 

Profesori/ 

ingineri 
37 

titulari 21 

DEF. 2 

II 6 

I 13 

suplinitori 9 

DEB. 4 

DEF 3 

II 2 

I - 

Plata cu 

ora/plata cu 

ora 

pensionari 

7 

DEB. 2 

DEF. 0 

II 1 

I 4 

Maiștri 

instructori 
12 

titulari 4 

DEF   

II 2 

I 1 

suplinitori 3 
DEB. 1 

DEF 2 

Plata cu ora 5 DEB. 5 
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2. Rapoarte pe arii curriculare și comisii 

 

ARIA CURRICULARĂ – LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

Responsabil: Prof. Farcaș Marinela 

 

Comisia metodică  Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructiv-

educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi la examenul de bacalaureat. 

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate 

pe:  

- Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

- Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative; 

- Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

- Dorinţa de îmbunatăţire a relaţei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

- Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre 

furnizoare de educaţie; 

- Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 
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În anul şcolar 2018-2019, membrii CATEDREI DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ au desfăşurat activităţi care au avut drept scop atingerea următoarele  obiective: 

- cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 

literaturii 

- stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

- cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare 

- utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în 

diferite situaţii de comunicare 

- folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor 

texte literare şi nonliterare 

- argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

- evaluarea permanentă şi pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat 

la disciplina Limba si literatura română (clasele a XII-a- liceu zi, a XIII a seral și a 13-a FR) 

 

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ  şi-a propus spre atingere următoarele  obiective majore: 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă; 

- conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale 

- disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin 

abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale 

- dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea 

unei varietăţi de texte în limba engleză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural 

anglo-saxon 

- evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare şi a standardelor de 

performanţă propuse, diferenţiat, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-i-se fiecăruia 

șansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare. 

- abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale; 

- dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea 

unei varietăţi de texte în limba engleză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural 

anglo-saxon; 

- evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare şi a standardelor de 

performanţă propuse, diferenţiat, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-i-se fiecăruia 

șansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare. 

   

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ  şi-a propus următoarele obiective:   

- dezvoltarea abilităţii de exprimare scrisă si orală; 

- dezvoltarea capacităţii de a întelege , exprima gânduri, sentimente şi fapte în limba franceză; 

- dezvoltarea abilităţilor de înţelegere interculturală. 

 

 

 



 

 

MEMBRII COMISIEI LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

Nr. 

crt 

Cadrul 

didactic 

Statut 

 

Studii Specializări Grad 

did. 

1 Farcaș 

Marinela 

Titular Universitatea Aurel 

Vlaicu, Arad 

Facultatea de Teologie 

ortodoxă 

Limba și Literatura 

Română – Teologie 

ortodoxă 

II 

2 Giurasa 

Daniela 

Titular Universitatea de Vest, 

Timișoara Facultatea de 

Litere, Istorie, 

Teologie, 3 ani 

Limba și Literatura 

Română - Limba și 

Literatura Engleză 

II 

 Popa Cătălin Suplinitor Universitatea din 

Oradea, Facultatea de 

Filologie 

Limba și Literatura 

Română – Teologie 

baptistă 

II 

3 Munteanu 

Aida Isabela 

Titular Universitatea de Vest, 

Timișoara Facultatea de 

Litere, Istorie, 

Teologie, 4 ani 

Biblioteconomie –  

Limba și literatura 

engleză 

I 

4 Iorga Anca Suplinitor Universitatea 1 

Decembrie1918, Alba 

Iulia  

Facultatea de istorie și 

filologie, 3 ani 

Limba și Literatura 

Franceză- Limba și 

Literatura Engleză 

- 

5 Alba Ileana 

Luminița 

Suplinitor Universitatea de Vest, 

Timișoara 

Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie 

Limba și Literatura 

engleză - Limba și 

Literatura Latină 

Def. 

 

În anul şcolar 2018-2019, membrii comisiei Limbă şi comunicare şi-au desfăşurat activitatea 

conform programelor de specialitate, implicându-se atât în activităţile şcolare, cât şi extraşcolare. 

La începutul anului au  analizat activitatea desfăşurată în anul şcolar trecut, au participat la 

consfătuirile anuale ale cadrelor didactice, au întocmit planificările şcolare, au  elaborat testele 

iniţiale propunând și un plan de măsuri remediale, au aplicat evaluări formative și sumative, au 

pregătit suplimentar elevii clasei a XII a pentru consolidarea noțiunilor, în vederea sustinerii 

Examenului de Bacalaureat 

 

Nr.crt Data Activitatea Participanţi Locul 

desfăşurării 

Profesor 

responsabil 



 

 

1 26.09.2018 ZIUA EUROPEANĂ A 

LIMBILOR- activități 

dedicate Zilei 

internaționale a limbilor 

-Cântece, poezii, 

prezentări power point, 

expresii asemănătoare 

20 de elevi 

din clasele 

IX-XII 

 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Munteanu A 

Iorga Anca 

2 09.10.2018 Lectura-un mod de viață  

-dezbatere: De ce citim? 

-promovarea lecturii prin 

realizarea unui poster 

-citate despre carte și 

lectură 

- propuneri de cărți pentru 

citire și dezbatere 

10 elevi din 

clasa a IX-a 

Sala Festivă Popa Cătălin 

3 17.10.2018 Journees Franco-

Roumaines de 

l’Audiovisuel et du 

Cinema 

-discuții, dezbateri 

-vizionare de spoturi 

publicitare și emisiuni TV 

15 elevi din 

clasa a XII a  

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Iorga Anca 

4 3.11.2018 TOAMNA SE 

NUMĂRĂ...ARTIŞTII  

-concurs de descoperire a 

misterelor toamnei, în 

limba română, engleză și 

franceză (ghicitori, 

legende, mituri, simboluri, 

tradiții); 

- coafuri reprezentative 

- concurs de creație 

 20 de elevi 

din clasele  

9-11  

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Farcaş M. 

Munteanu A. 

Iorga Anca 

5 24.11.2018 “În lumea lui Ioan 

Slavici” 

- vizionare film 

Moara cu noroc 

- activități de lectură 

cursivă și scriere creativă 

18 elevi din 

clasa a 10-a 

profesională 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Farcaș 

Marinela 



 

 

6 05.12.2018 „Datini și obiceiuri la 

români/ Traditions and 

cultures across the world/ 

Noel Magique” 

- exerciţii de identificare a 

elementelor comune şi 

specifice ale tradiţiilor din 

mai multe ţări: Haloween, 

Ziua Recunoştinţei, Ziua 

muncii, Ziua 

Independenţei, Crăciun 

15 elevi din 

clasele IX-XI 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Farcaș M. 

Munteanu A. 

Iorga Anca 

 

7 13.12.2018 Personality issues 

-metode de rezolvare a 

conflictelor 

-teste de personalitate 

6 elevi din 

clasa a XI-a A 

și 6 elevi din 

XII A 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Munteanu 

Aida 

8 14.12.2018 Speak out- concurs 

județean de eseuri (faza pe 

școală) 

20 de  elevi Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Munteanu 

Aida 

 

9 17.12.2018 Lumea teatrului 

- viaţa şi opera marelui 

dramaturg I.L.Caragiale – 

prezentare referate 

-interpretare pe roluri a  

schiței “Amici” 

16 elevi din 

clasa a IX a 

Sala Festivă Popa Cătălin 

Farcaș 

Marinela 

10 15.01.2019 Eminescu, luceafărul 

poeziei româneşti 

-cântece şi versuri 

eminesciene în interpretări 

celebre 

-poezii eminesciene 

recitate 

20 de elevi 

din clasele   

X-XI 

Biblioteca 

școlii 

Giurasa 

Daniela 

Popa Cătălin 

 

11 17.01.2019 Racism and ethnic groups 

-dezbatere pentru 

combaterea rasismului, 

xenofobiei și 

stereotipurilor 

10 elevi din 

clasele XI-XII  

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Munteanu 

Aida 



 

 

12 20.02.2019 Valentine’s day vs 

Dragobete 

-Istorie, tradiții și 

obiceiuri-referate 

- discuții libere 

Elevii clasei a 

10-a C  

Sala de clasă Farcaș 

Marinela 

Munteanu 

Aida 

13 01-

08.03.2019 

Obiceiuri şi tradiţii de 

primăvară 

- istoria mărțișorului 

-prezentarea unor 

obiceiuri din diferite zone 

ale ţării 

- audiţii muzicale/poezii 

-ateliere de lucru 

Grupul de 

voluntari 

Liceul 

Tehnologic 

„C-tin 

Bursan” 

Azilul de 

bătrâni –

Hunedoara 

Farcaş 

Marinela 

Farcaş 

Dumitru 

Munteanu 

Aida 

14 20.03.2019 Ziua Internaţională a 

Francofoniei 

- program artistic: cântece, 

poezii, prezentări power-

point 

Elevii claselor 

X-XI 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Iorga Anca 

15 27.03.2019 Rezultate concurs Speak 

Out – etapa județeană 

Boteu Dan – 

IX – mențiune 

Pleșescu 

Bogdan – XI, 

mențiune 

Bugeag Raul 

– XII, 

mențiune 

 Munteanu 

Aida 

16 9.05. 2019 Ziua Europei 

- Desenarea hărții 

Uniunii Europene  

- Discuții Brexit 

Elevi din 

clasele IX, XI, 

XII 

Liceul 

Tehnologic 

„C-tin 

Bursan” 

Farcaș M. 

Popa Cătălin 

Munteanu A. 

Farcaș D. 

17 19.05.2019 Excursie de documentare-  

-vizita la Casa Memorială 

Lucian Blaga-Lancrăm și 

Octavian Goga-Ciucea 

-activități de 

teambuilding-Cetatea 

Bologa  

Beneficiarii 

proiectului 

ROSE 

Lancrăm, 

Ciucea 

Farcaș 

Marinela 

Popa Cătălin 

Munteanu 

Aida 



 

 

18 24.05.2019 Lire en fete 

- Interpretare text 

literar 

- Joc de rol 

20 de elevi 

clasele IX-XII  

 

 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne 

Iorga Anca 

19 03.06.2019 Copilul de ieri și de azi  

- Melodii despre 

copilărie, jocuri, 

inocență 

- Jocuri în parc 

Elevi din 

clasele IX, XI, 

XII 

Cabinetul de 

Limbi 

Moderne, 

Parcul 

Corvinul 

Farcaș 

Marinela 

Munteanu 

Aida 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari 

 Cadrele didactice au elaborat, în conformitate cu programele şcolare în vigoare, planificările 

calendaristice anuale şi proiectarea unităţilor de învăţare; 

 Desfăşurarea activităţilor în conformitate cu normele metodologice privind derularea 

procesului de învăţământ stabilite de M.E.C. şi curriculumul naţional; 

 Redactarea și corectarea testelor de evaluare iniţială  și propunerea unui plan de măsuri 

remediale 

 Derularea programului ROSE, prin intermediul căruia s-au desfășurat activități de pregătire 

suplimentară a elevilor din an terminal pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenul de 

bacalaureat și activități remediale pentru elevii din clasele IX-XI care urmăresc recuperarea 

lacunelor și consolidarea  cunoștințelor  

 Existenţa unei biblioteci care permite accesul la lectură; 

 Existența cabinetului de limbi străine permite o altfel de deschidere înspre o mai bună 

achiziţie a cunoştinţelor în limbi străine prin oferirea accesului la mijloace electronice 

(internet – lecţii interactive, CD-DVD – vizionare de filmuleţe educative) şi la o varietate de 

materiale menite să răspundă nevoilor elevilor cu nivele diferite de cunoştinţe; 

 Folosirea mijloacelor moderne de învăţare a limbilor străine şi materiale adaptate la noile 

legi ale sistemului de învăţământ; 

 O foarte bună colaborare la nivelul comisiei metodice, profesorii dovedind spirit de echipă 

printr-un schimb permanent de informaţii; 

 Buna colaborare cu echipa managerială în ceea ce privesc activităţile desfăşurate; 

 Climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadrele didactice; 

 Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare. 

Puncte slabe 

 Dificultăţi întâmpinate de către elevi în înţelegerea unor concepte operaţionale, specifice 

fiecărei discipline, care să le permită aprofundarea literaturii române, a noţiunilor de limbă 

şi comunicare (şi în limbile engleză şi franceză) 

 Interes scăzut din partea elevilor din clasa a XII a pentru pregătirea individuală, pentru 

lecturile suplimentare și comunicarea în limbi moderne la elevii din clasele intermediare 

 Manualele scolare insuficiente pentru învăţământul liceal 



 

 

 Performanțe școlare slabe și motivație scăzută pentru actul învățării 

Oportunităţi 

 Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri la nivelul şcolii. 

 Posibilitatea implicării în proiecte internaţionale pentru dezvoltarea competențelor 

lingvistice si interculturale 

    Ameninţări 

 nivelul de educaţie sau dezinteresul  părinţilor determină o slabă implicare a acestora în 

viaţa şcolii; 

 vocabular sărac care limitează comunicarea; 

 

Plan de măsuri remediale a punctelor slabe 

- Folosirea unor metode interactive, moderne pentru stimularea interesului elevilor pentru 

lectură și comunicare în limba română şi limbi moderne  

- Program de studiu în biblioteca şcolii pentru stimularea interesului faţă de lectură 

- Realizarea unor activități la clasă care să se bazeze și pe folosirea abilităților motrice, 

kinestezice și auditive ale elevilor. 

- Pentru limbile moderne, predarea unor ore în mod diferențiat, pentru a răspunde nevoilor și 

nivelului diferit al elevilor. 

 

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA SIMULAREA 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Elevi 

înscrişi 

Elevi 

prez. 

Elevi 

neprez. 

Nota Promovabilitate 

Sub 

3 

3-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 

10 

27 23 4 2 8 10 2 1 - - - 56,52 

            

 

În urma evaluării s-au constatat următoarele: 

- la subiectul I A, elevii au rezovat cerinţele corect, acumulând între 20-30 de puncte, însă la 

punctul B s-a constat că unii au dificultăţi în redactarea textului argumentativ, nu din cauză că nu 

cunosc structura discursului argumentativ, ci din cauza vocabularului sărac care nu le permite să-şi 

argumenteze punctul de vedere în legătura cu tema dată 

- la subiectul II, foarte puţini elevi au înţeles mesajul textului dat, iar dintre aceştia, doar câţiva 

reuşind să identifice trăsăturile modernismului. Aşadar punctajul acumulat pentru acest subiect nu a 

fost foarte mare.  

- în vederea rezolvării subiectului III , nici un elev nu a reuşit să elaboreze eseul, motivele fiind 

interesul scăzut pentru lecturarea materialelor bibliografice şi lipsa studiului individual, elevii 

afirmând, după susţinerea simulării, că nu s-au pregătit deloc acasă pentru acest examen. 

- s-a constat de asemenea că mulţi elevi nu respectă, din necunoaştere, neatenţie sau neglijenţă, 

regulile ortografice ale limbii române, au o exprimare greoaie, încâlcită. 



 

 

PLAN DE MĂSURI REMEDIALE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII REZULTATELOR 

OBŢINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT LA LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

 

În urma simulării examenului de bacalaureat, membrii catedrei de limba şi literatura română şi-

au propus următorul plan de acţiuni remediale pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor : 

 

1. Informarea elevilor, diriginţilor şi părinţilor cu privire la rezultatele obţinute la simularea 

judeţeană şi a cauzelor ce au dus la aceste rezultate 

2. Analiza rezultatelor obţinute la simularea examenului de bacalaureat, identificarea 

problemelor cu care se confruntă elevii şi rezolvarea mai multor subiecte de acest fel 

3. Elevii vor primi săptămânal teme pentru acasă, teme care vor fi verificate de profesor şi 

explicate la orele de pregătire suplimentară 

4. Monitorizarea participării tuturor elevilor la programul de pregătire 

5. Informarea diriginţilor claselor terminale şi implicit a părinţilor cu privire la frecvenţa 

acestora la orele de pregătire suplimentară 

6. Reevaluarea constantă a elevilor în vederea stabilirii progresului la limba şi literatura 

română 

7. Accentul va fi pus pe rezolvarea subiectului II şi III, subiecte la care elevii au întâmpinat 

mai multe dificultăţi 

8. Activităţi în care elevii să susţină, argumentat, un punct de vedere, redactarea unor texte 

argumentative pornind de la o cerinţă indicată de profesor  

9. Stimularea creativităţii, a spiritului critic, formarea competenţelor de exprimare corectă, 

scris şi oral 

10. Stimularea şi motivarea elevilor pentru formarea competenţelor de studiu individual şi 

autoevaluare 

11.  

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL 

DE BACALAUREAT – IULIE –SEPTEMBRIE 2019 

 

 

Elevi 

înscrişi 

Elevi 

prez. 

Elevi 

neprez. 

  

Promovabilitate 
Sub 

media  

5 

Media 

5-

5,99 

Media 

6-

6,99 

Media 

7-

7,99 

Media  

8-

8,99 

Media  

9-

9,99 

Media  

10 

16 15 1 3 7 2 2 1 - - 80% 

 

Rezultatele examenului de bacalaureat sunt  consecinţa aplicării recomandărilor de la simularea 

examenului de bacalaureat, în măsura în care elevii au fost şi ei responsabili de propriul studiu. 

Nu s-a reuşit motivarea elevilor de nivel mediu să progreseze suficient, majoritatea obţinând 



 

 

note între 5-7, dovadă a faptului că refuză să depună foarte mult efort pentru pregătire, la mulţi 

învăţarea rezumându-se doar la activitatea desfăşurată în clasă. 

Rezultatele examenului de certificare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională – Limba engleză 

Sesiunea 2019 

16 elevi înscriși 

15 elevi 

prezentați 

A1 A2 B1 B2 

Reading 2 5 3 5 

Writing 3 4 3 5 

Listening 1 5 1 4 

Speaking 8 2 1 4 

Oral interaction 6 4 - 5 

În ceea ce priveşte examenul de certificare a competenţelor lingvistice, toți elevii înscriși au optat 

pentru limba engleză. Majoritatea rezultatelor se situează la mijlocul grilei, ceea ce înseamnă că 

elevii sunt capabili să comunice și să înțeleagă mesaje orale/scrise la un nivel mediu. Cele mai bune 

rezultate au fost la proba orală, iar cele mai slabe la proba scrisă. Cu toate acestea, elevii au dovedit 

că dețin competențe de comunicare și că le pot folosi la nevoie în viața reală. Rezultatele 

examenului sunt consecința nivelului scăzut cu care majotitatea elevilor ajung în clasele inițiale de 

liceu, iar  recuperarea lacunelor necesită mult timp din cel alocat pentru parcurgerea materiei de 

liceu. Se recomandă pentru anul școlar viitor intensificarea studiului individual pentru recuperarea 

lacunelor, predare diferențiată și implicarea mai activă a elevilor în procesul instructiv-educativ 

(motivare, responsabilizare). 

 

ARIA CURRICULARA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 
 

Catedra de Matematică formată din:  

Florea Cristina-profesor grad I 

Budiul Mihaela- prof. grad I 

În urma analizei SWOT se  constată următoarele: 

 



 

 

 

Statistica examen bacalaureat matematică, iulie 2019 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

neprezentați 

Promovati cu note intre Total 

promovati 

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

4 11 1 3 1 0 0 0 0 

30% 10% 0 0 0 0 40% 

 

Catedra de biologie 
Componenţa catedrei –prof. Cristescu Olimpia 

Analiza SWOT 

 

    PUNCTE    TARI     PUNCTE SLABE 

PUNCTE TARI 
 

 S-au întocmit planificările conform  

programelor în vigoare. 

 S-a parcurs materia conform planificărilor 

 S-au repartizat sarcinile ce revin fiecărui 

membru al catedrei pentru noul an şcolar. 

 S-au efectuat ore de pregătire  

suplimentară la toate clasele de zi, ân 

cadrul proiectului ROSE. 

 Au fost aplicate simulări ale examenului 

de bacalaureat. 

 Putini elevi corigenți comparativ cu anii 

anteriori. 

PUNCTE SLABE 

 

 Nu există elevi participanţi la 

olimpiada Haimovici 

 Mulţi elevi cu medii neîncheiate. 

 La pregătirea suplimentară pentru 

bacalaureat elevii nu au participat 

constant, fapt vizibil la rezultatele 

de la examenul de bacalaureat 

 Manualele existente sunt 

insuficiente şi neadaptate 

programei. 

OPORTUNITĂȚI 

 Aplicarea de teste iniţiale şi de progres la 

clase şi prezentarea rezultatelor lor în 

şedinţele de catedră spre a lua măsurile 

necesare. 

 O mai bună implicare a elevilor în 

proiectul ROSE  

 Organizarea simulărilor pentru examenul 

de bacalaureat la clasele a XI-a şi a XII-a 

şi comunicarea rezultatelor  părinţilor. 

  Prezentarea rezultatelor de la testele 

sumative în cadrul şedinţelor de catedră 

Atragerea elevilor pentru întocmiri de referate 

pe teme date. 

AMENINȚĂRI 

 Există elevi care vin cu mari 

carenţe de la şcoala generală. 

 

 Există elevi cu CES care nu fac 

faţă cerinţelor programei. 

 

 Numarul claselor de liceu zi scade 

dramatic. 

 

 Scăderea calităţii pregătirii 

elevilor la matematică datorită 

absenteismului. 

 



 

 

-profesor titular ,calificat 

-cunoaşterea şi respectarea programelor 

şcolare 

-respectare proiectării activităţii instructiv – 

educative 

-perfecţionare continuă a profesorilor 

-existenţa unui laborator modern , modular 

-organizare de activităţi extra-şcolare de 

voluntariat , protecţia mediului 

-pregătirea continuă a elevilor pentru 

concursuri  

Rezultate/ activități – an școlar 2018-2019 

Prof. Cristescu Olimpia 

1.Olimpiada de discipline tehnice, 

specializare –protecția mediului 

Premiul I –Vințan Răzvan, cls. aXI-a, faza 

județeană 

-participare la faza națională, Craiova 

2. Sesiunea de comunicări științifice, faza 

județeană, Premiul II- Vințan Răzvan, cls. 

aXI-a 

3.Simpozion Național Studențesc 

,,Geoecologia”, Univ. Petroșani, Mențiune- 

Vințan Răzvan, cls. aXI-a 

4.Simpozion Regional ,, Sănătos și 

responsabil pe planeta noastră!” ISJ Gorj și 

MEN, Premiul I – Vințan Răzvan cls. aXIa 

5. Proiect Național/ Concurs Național 

,,Promotor al turismului în vestul 

României” ediția a V- a, MEN, ISJ Timiș, 

Premiul I – echipajul de elevi , cls. XI-a, 

pentru secțiunea Proiect ecologic cu impact 

pozitiv asupra mediului 

6. Concurs Interjudețean ,,Magia 

Sărbătorilor de iarnă în spațiul 

multicultural românesc”, din cadrul 

proiectului Educațional ,, File de tradiție 

multiculturală în spațiul românesc”, ediția a 

II-a, Iași, Mențiune – Vințan Răzvan, cls. 

aXI-a, Diplomă de participare - Bojan 

Georgiana 

7. Concurs Național ,,Problemele majore 

ale omului din secolul XXI”, ISJ 

Dâmbovița, Diplomă de participare – 

Vințan Răzvan/ Făgărășan Antonia cls. A 

XI  

8. National Symposium ,, Quality of 

Products and Services – CPS*18”; 

,,Quality of Education, Quality of 

Environment”, 10 Edition, Timișoara- 

Am participat cu lucrarea ,, Poluarea și 

- rezultate la simulare bacalaureat unde un 

singur elev a obținut notă de promovare 6,10 

iar la examenul de bacalaureat o notă de 9,85, 

8, 75 și 5,50. 

- lipsa de interes sau seriozitate din partea 

anumitor elevi 

- incapacitatea de a utiliza aparatura din 

laboratorul de biologie datorită rețelei de 

electricitate care nu este funcțională nici acum 



 

 

protecția apei” 

9. Simpozion Internațional ,,Apa- un 

miracol” , coord. La niv. Internațional de 

Fundația de Educație pentru Mediul 

Înconjurător(FEE), susținut de UE, 

UNESCO și UNEP, Am participat cu 

lucrarea ,, Poluarea apelor- măsuri de 

combatere” 

10. Simpozion Național ,,Performanță și 

prestigiu în educație, transdisciplinaritate, 

creativitate”, ediția a III-a, MEN, Casa 

Corpului Didactic Prahova,  Am participat 

cu lucrarea  ,,Corelația instalării învățării 

autoreglate cu motivația pentru învățare a 

elevilor” 

11. Simpozion Național/ Proiect 

Educațional Național ,,Rolul activ. 

Extrașcolare 

-existența programului Rose unde există 

participare fără constrângeri și frica de 

notare. 

 
Statistica examen bacalaureat biologie, iulie 2019 

 
Elevi 

înscriși 

Elevi 

neprezentați 

Promovati cu note intre Total 

promovati 

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

4 11 1 1 0 0 1 1 0 

10% 0 0 10 % 10% 0 30% 

 

 

Catedra de chimie,an școlar 2018-2019 

   

Componenţa catedrei :  Prof. Graure Claudia  

Analiza SWOT – CHIMIE  



 

 

 PUNCTE TARI 

 Realizarea planificărilior calendaristic eanuale şi 

semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, în 

conformitate cu programele școlare în vigoare și cu 

recomandările I.S.J HD; 

 Elaborarea și aplicarea testelor inițiale; 

 Utilizarea unor metode alternative de predare – învățare – 

evaluare adaptate la cerințele unui sistem modern de 

învățământ și la specificul fiecărei clase de elevi; 

 Comunicare foarte bună dintre profesori şi  elevi; 

 Nivelul de dotare corespunzător al laboratorului de chimie, 

fapt care permite realizarea programei şcolare şi a 

experimentelor din programă; 

 Atmosfera propice, relaţii bune de colaborare intra şi 

interdisciplinară; 

 Parcurgerea integrală și ritmică a materiei la toate clasele; 

 Aplicarea metodelor active, intens participative, în vederea 

însușirii corecte a noțiunilor și terminologiei specifice 

disciplinei; 

 Organizarea de ore de pregătire suplimentară pentru elevii 

care  sustinut bacalaureatul 

 Promovarea examenului de bacalaureat la disciplina chimie 

a elevului Csizmadia Alexandru (5,50)(procent de 

promovabilitate 100%) 

 Participarea și obținerea de premii la diverse concursuri: 

 Premiul I – Șchiopu Gabriela cls a-X-aA cu lucrarea 

”Calitatea apei”  la secțiunea ”Apa și științele” și la 

secțiunea ”Apa- factor esențial pentru pentru echilibrul 

și sănătatea omului” în cadrul Simpozionului 

Internațional ”Apa-un miracol” 

 Premiul I – Cucoranu Adnana  cls a-X-a Acu 

proiectul ”Cristalele în natură și în laborator” în cadrul 

concursului județean ”Lasă natura să-ți fie profesor” 

 Premiul II -  Cucoranu Adnana  cls a-X-a A  în 

cadrul Simpozionului Internațional ”Omul drag de la 

catedră” 

 Graure Claudia – coordonator al revistei școlare 

naționale ”Educația face diferența” 

                         - publicarea lucrării ”Cum să cultivăm ....cărți” 

în cadrul Proiectului Educațional ” Rolul activităților școlare în 

procesul educațional” 

                        -membru în echipa de organizare a Expoziției 

Internaționale ”Dascălul prin ochi de copil” 

                      - premiul I la Concursul național de artă 

fotografică ”Magia Zoom” 

 

 PUNCTE SLABE 

 Ineficienţa orelor de laborator 

desfăşurate cu clase întregi de 

elevi; 

 Numărul mic de ore de chimie 

prevăzut în planul de învăţământ; 

 Predarea într-o oră pe săptămână a 

disciplinei la clasele a X-a şi a 

XII-a; 

 Dezinteresul elevilor pentru 

disciplina chimie în vederea 

susținerii eamnenului de 

bacalaureat; 

 Lipsa de interes pentru învăţătură 

a unor elevi; 

 2 clase de liceu zi, în defavoarea 

claselor de profesională 

 OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea pregătirii suplimentare pentru performanţă, în 

cadrul proiectului ROSE, în special la clasa a X-a A, unde 

există doar 1 oră chimie/săptamână  

 Testarea  periodică a elevilor care intenționează să susțină 

bacalaureatul sau să participe la concursuri specifice disciplinei 

şi informarea părinţilor asupra rezultatelor obţinute. 

 AMENINŢĂRI 

 Scăderea nivelului de pregătire a 

absolvenţilor de clasa a VIII-a; 

 Scăderea  numărului de elevi şi clase 

 Creşterea dezinteresului familiilor 

pentru şcoală şi învăţătură; 



 

 

 

 

Statistica examen bacalaureat chimie, iulie 2019 

Un elev înscris, care a și promovat(5,50), deci procentul de promovabilitate este 100%. 

 

 

Catedra de fizică formată din:  

Piocker Camelia Tania -prof. grad I 

Todor  Ioana Manuella- prof. grad I 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 S-au întocmit planificările conform  programelor 

în vigoare 

 S-au elaborat şi s-au aplicat testele iniţiale la 

toate clasele de-a IX-a 

 S-a parcurs materia conform planificărilor 

 S-au repartizat sarcinile ce revin fiecărui 

membru al catedrei pentru noul an şcolar 

 S-a realizat parcurgerea ritmică a materiei, 

asigurându-se conţinutul ştiinţific al lecţiei, 

corelarea strategiei cu obiectivele, accesibilitatea 

cunoştinţelor, atragerea elevilor în procesul de 

predare, evaluarea ritmică şi periodică. 

 S-au efectuat ore de pregătire suplimentară în 

cadrul proiectului ROSE 

 Punctaje mici obţinute la testele iniţiale 

 Exista doar un canditat pentru 

examenul de Bacalaureat 

 Nu au fost selectaţi elevi pentru 

participarea la Olimpiada  

 Există elevi cu situația neîncheiată 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Aplicarea de teste de progres la  

clase şi prezentarea rezultatelor lor în şedinţele de 

catedră spre a lua măsurile necesare 

 Prezentarea rezultatelor de la testele sumative în 

cadrul şedinţelor de catedră 

 Atragerea elevilor pentru întocmiri de referate 

pe teme date. 

 Admiterea in liceu, in clasa a IX-a, a 

unor elevi care nu au cunoştinţe 

elementare de matematică ( tabla 

înmulţirii, tabla împărţirii, operaţii cu 

numere întregi) 

 Numar mic de ore  

 Scăderea calităţii pregătirii elevilor la 

matematică datorită absenteismului 

 

 

Statistica bacalaureat iulie, 2019 

Un elev înscris, care a și promovat(7,10), deci procentul de promovabilitate este 100%. 

 

 

ARIA CURRICULARA,  OM  SI  SOCIETATE 

                                                                                            Responsabil: Prof.BORZA  ANA IULIA 

Nr. 

crt 

Cadrul didactic Statut 

 

Studii Specializări Grad 

did. 



 

 

1. FARCAŞ  NICOLAE -titular Facultatea de  

teologie 

religie I 

2. BORZA  ANA -titular Facultatea de 

Ştiinţe economice 

şi Psihologie 

economie și  

psihologie 

II 

3 ONCU  MARIUS -titular Facultatea de 

geografie 

-geografie I 

4 PĂTRĂŞCOIU  

OANA 

-suplinitor Facultatea de 

istorie 

-istorie definitiv

at 

5 ALIC  MIRCEA      -titular Facultatea de  

sport 

-sport       II 

         

  Activităţi/ proiecte desfăşurate în  anul şcolar 2018-2019: 

      1.Să înlăturăm violența-27.11.2018-Lceul Tehnologic.Constantin Bursan-sala festivă –clasele  

a IX A,B,C, –prof. Borza Ana, Oncu Marius,Todor Manuella  

 2.Spune nu,traficului de persoane- 28.01.2018 -sala festiva 

3.Centenarul  Marii Uniri—1.12.2018,  9 C-  prof .Pătrașcoiu Alexandra 

   4.SNAC–Săptămâna legumelor și fructelor-Liceul Tehnologic Constantin Bursan- clasele 9    

A,B,C.Dăruind  vei  dobândi-grup de  colindători-azilul  de  bătrâni-clasele 9C, XIIA.,X –prof. 

Farcaș Nicolae, 16-20.12.2018 

     5.Susținerea inspecției curente 2, pentru grad I și II, de catre prof.Alic Mircea și   

Pătrășcoiu Alexandra 

     6.Ziua porților deschise, la Judecătoria Hunedoara, 1.11.2018, clasa IX A, acțiune susținută 

de prof.Borza Ana și  prof.Florea Alin. 

  7.Activități de consiliere și orientare profesională, filme documentare, sala festivă, 16-

20.12.2018,  clasele  9 A,B,C,11 B. 

                                                       ANALIZA S.W.O.T: 

PUCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Folosirea  în  cadrul  școli  a resursei  

informaționale prin  activităţi  educative  

realizate  cu  elevii; 

-Stimularea  și  motivarea  copiilor  pentru  

dezvoltarea  lor  armonioasă ,paricipand  la  

proiecte ;  

-Feedback   din   partea  elevilor la  diverse  

activități creative, observarea  și corectarea   

comportamentului  acestora  la  școală    în  

relațiile  interpersonale .  

-Nu  am  reușit  participarea  la  olimpiade  

școlare  pe  aria ,‚om  și  societate”; 

-Din  păcate  activitățiile  sportive nu  sunt 

foarte  multe;   

-Posibilități   financiare  limitate la  nivel  de  

oraș ;  

-Nu sunt alese  discipline din arie pentru 

bacalaureat. 



 

 

             OPORTUNITĂȚI             AMENINȚĂRI 

-în activitățiile de consiliere și orientare 

profesională, elevii au șansa de a comunica, de 

a se cunoaște și de   aîmbunătății imaginea  

clasei.  

-insuficienta motivație ce există momentan pe 

piața muncii . 

 

 

Activităţi desfășurate  în semestrul II ,al anului şcolar 2018-2019 

Profesor Farcaş Nicolae: 

  1 .Sărbătoarea  primăverii 1-8 Martie , Voluntariat, ‚”De ziua ta bunico”, mărţişoare hand made, 

Program artistic, Centrul Social Multifuncţional Penru Persoane Vârstnice, elevii claselor IX-10  

  2. Săptămâna Altfel, activități  extracurriculare –„Educaţie moral  religioasă” Invierea lui 

Hristos, lumina ,bucurie, elevii clasei a   XII B 

Profesor Borza Ana 

   1.Tîrg de promovare a ofertei școlare- 10.05.2019, la care participă diriginții claselor și ceilalți 

profesori  

    2.Susținerea  examenului  de grad.I, 24.05.2019 

    3.Activităţi de consiliere şi orientare , Ziua copilului- 3.06.2019, sala festivă,elevii claselor 

profesionale 

Profesor Oncu Marius 

1.Luna Pădurii -6.03.2019-activitate la care participă elevii clasei a IX-a  ; 

2.Ziua Mondială a Apei -13.06.2019- Vizită  de lucru la Apa Prod 

3.Ziua Mediului -7.06.2019- elevii claselor a IX-a 

Profesor Pătrăşcoiu Alexandra 

1. 10 mai Ziua Independenţei-elevii claselor a XII  B 

Profesor Alic Mircea 

1.Activităţi sportive –elevii claselor a IX-a  

Plan de măsuri remedial 

 Comunicare  deschisă  la  nivel  de școală  și  Primarie a  orașului  Hunedoara  pentru  

alocare  de  fonduri  

 Motivație  pozitivă  și  intrinsecă   a  copiilor de  a  participa  la  proiecte   educaționale. 

 

 

CATEDRA DE INFORMATICĂ 
 

Responsabil catedră, 

prof. Cristea Maria 

Nr. 

crt 
Cadrul didactic Statut Studii Specializări Grad did. 



 

 

1. CRISTEA MARIA titular 

Universitatea de Vest 

Timișoara 

Studii postuniversitare 

Informatică 

distribuită 
I 

2. MALEA CARMEN suplinitor 

Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Studii postuniversitare 

Informatică- 

calculatoare 
II 

3 IICU ALINA suplinitor 
Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Informatică 

industrială 

Fără grad 

Puncte tari Puncte slabe 



 

 

 predarea lecţiilor la disciplină s-a realizat conform 

programelor și planificărilor anuale, prin folosirea 

în proporţie foarte mare a materialelor electronice 

interactive: a celor din baza de date AEL şi  a 

materialelor realizate şi adaptate de membrii 

catedrei 

 elevii au acces la informaţie, existând manuale 

pentru toţi elevii de la zi, precum şi la informaţie de 

pe internet, în şcoală existând conexiune Internet de 

viteză 

 la sfârşitul anului școlar procentul de 

promovabilitate este ridicat 

 pregătirea elevilor din anii terminali în vederea 

susținerii examenului de certificare a competențelor 

digitale din cadrul Bacalaureatului 

 d-na prof. Maria Cristea a pregătit un elev din clasa 

a IXa pentru participare la Olimpiada de 

Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, faza 

județeană,  

 Participarea d-nei Cristea Maria, la sesiunea de 

comunicări științifice – secțiunea profesori aria de 

discipline tehnologice, cu lucrarea ” Strategii 

didactice inovatoare la discipline tehnice” 

 Partciparea d-nei Cristea Maria cu articolul 

Școala altfel! - Activitate de leadership ”Eșecul 

duce la succes!”la Cartea în format electronic 

(on-line) ” Rolul activităților extrașcolare în 

procesul educațional ”, ISBN VOL. I, 978-606-

8842-65-3, Editura D’Art 

 Participarea d-nei Malea Carmen la cursuri oferite 

de CCD Deva: Evaluarea în învățământ între clasic 

și modern ,  

 Participarea d-nelor Malea Carmen  și Ilcu Alina la 

curs postuniversitar, de conversie profesională – 

Educație tehnologică 

 neutilizarea la toate disciplinele a 

laboratorului  

 interes scăzut al elevilor pentru 

curiculumul şcolar 

 frecvenţa scăzută a elevilor de 

postliceală şi seral 

 număr scăzut de elevi care s-au înscris 

la examenul de bacalaureat  

 

 

Plan de măsuri  

1. Perfecţionarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte metodica de predare prin achiziţionarea 

de noi metode centrate pe elev 

2. Aplicarea la clasă a metodei de predare prin proiecte. 

3. Creşterea gradului de interes al elevilor pentru dobândirea noilor competenţe TIC, prin 

realizarea unor miniproiecte în domeniile de specializare 

4. Pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale pentru promovarea probei de 

Competenţe Digitale de la Bacalaureat 2020, cu calificativul Avansat şi Experimentat în 



 

 

proporţie de peste 70% 

 

Întocmit,  

prof. Cristea Maria 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 
 

Responsabil: Prof. Cristea Ionela 

 

 

Nr. 

crt 

Cadrul didactic Statut 

 

Studii Specializări Grad 

did. 

1 Bogdan Gabriela Plata cu 

ora 

 Estetica și igiena 

corpului omenesc 

Fără 

grad 

2 Bucureștean 

Elena Victoria 

Titular Facultatea de 

Inginerie Hunedoara 

C.C.I.A 

Inginerie economică în 

Chimie industrială și 

materiale 

Construcții și instalații în 

construcții 

I 

3 Buda Eugenia Titular Facultatea de 

mecanică 

Mecanică agricolă Definiti

vat 

4 Bucureștean Ionel Plata cu 

ora 

Institutul Politehnic 

Cluj - Napoca - 

Facultatea de 

Construcţii 

Construcții -Instalații 

pentru construcții 

Fără 

grad 

5 Cioc Mihaela - 

Ștefania 

Titular Universitatea din 

Petroșani, Facultatea 

de mașini și instalații 

electromecanice 

Utilaj Tehnologic Minier I 

6 Cristea Maria Titular Facultatea de 

mecanică 

Universitatea de vest 

Timișoara 

Mecanică fină 

 

Informatică distribuită 

I 

7 Cristea Ionela 

Mihaela 

Titular Universitatea 

Politehnica 

Timișoara, 

Facultatea de 

Inginerie Hunedoara 

Electromecanică II 

8 Cristescu Olimpia Titular Facultatea de 

biologie 

Biologie I 

9 Dănăilă Sorin Titular Facultatea de 

Inginerie Hunedoara 

Deformări plastice și 

tratamente termice 

II 

10 Dotcoș- Petre 

Virgil 

Suplinitor 

calificat 

Școala de maiștri, 

Colegiul Tehnic 

„Matei Corvin” 

Construcții civile, 

industriale  și agricole 

Fără 

grad 

11 Feraru Adela Titular Facultatea de chimie 

și inginerie chimică 

Chimie-fizică I 



 

 

12 Filip Dan-Lucian Titular Școala postliceală 

Călan 

Electromecanică- 

Automatizări 

Electromecanică- 

Automatizări 

Definiti

vat 

13 Florea Alin Suplinitor 

calificat 

Universitatea „Lucian 

Blaga” Sibiu 

Facultatea de Ştiinţe 

Agricole, Industrie 

Alimentară şi Protecţia 

Mediului 

Ingineria şi protecţia 

mediului în agricultură 

Definiti

vat 

14 Gîscă Angela Titular Facultatea de 

construcții 

Facultatea de 

Inginerie Hunedoara 

Construcții căi ferate, 

drumuri și poduri 

Calculatoare și 

informatică 

I 

15 Graure Claudia 

Elena 

Titular Facultatea de chimie Chimie-fizică I 

16 Grecu Ionela Plata cu 

ora 

 Certificate de calificare 

profeesioanală-Coafor, 

manichiurist pedichiurist 

Fără 

grad 

17 Herepean Aurelia 

Victoria 

Suplinitor 

calificat 

Universitatea 

Politehnica 

Timișoara , 

Facultatea de 

inginerie Hunedoara 

Ingineria economică în 

industria chimică și de 

materiale/ Materiale și 

Tehnologii avansate 

pentru industria 

autovehiculelor 

Fără 

grad 

18 Hurdu Elisabeta Plata cu 

ora 

Facultatea de 

Inginerie Hunedoara 

Utilaj tehnologic 

Calculatoare-informatică 

I 

19 Iacob Delia Ana Suplinitor 

calificat 

Universitatea 

Petroșani 

Electrotehnică 

Calculatoare 

Sisteme electromecanice 

avansate 

Fără 

grad 

20 Ilcu Alina Suplinitor 

calificat 

Facultatea de 

Inginerie Hunedoara 

Informatică industrială Fără 

grad 

21 Ion Iulian Titular Facultatea de 

electrotehnică, 

electronică și 

telecomunicații 

Electronică-automatizări II 

22 Leonhardt Monica Plata cu 

ora 

Facultatea de 

economie și 

administrarea 

afacerilor, Certificat 

de calificare 

profesională- 

cosmetică, Frizer- 

coafor- manichiurist- 

pedichiurist 

Cosmetică, Frizer- 

coafor- manichiurist- 

pedichiurist 

Fără 

grad 

 

23 Macovei Florin Suplinitor 

calificat 

Institut Politehnic 

Bucureşti 

Metalurgie- 

Deformări plastice 

Fără 

grad 



 

 

24 Malea Carmen Suplinitor 

calificat 

Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Universitatea Babes-

Bolyai Cluj Napoca 

Electromecanică 

Calculatoare 

informatică 

Biblioiteconomie și 

știința  

II 

25 Negrea Rodica Plata cu 

ora 

Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Electromecanică I 

26 Nemțuc Daniela Plata cu 

ora 

Certificat de calificare 

profeesioanală-Coafor 

Estetica și igiena 

corpului omenesc 

Fără 

grad 

27 Oncu Marius 

Bogdan 

Titular Facultatea de geografie Geografie și știința 

mediului 

I 

28 Osman Mihaela 

Carmen 

Titular Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Utilaj tehnologic 

pentru prelucrări la 

cald 

II 

29 Petroescu Valentin- 

Nicolae 

Suplinitor 

calificat 

Universitatea 

Politehnica Timișoara , 

Facultatea de inginerie 

Hunedoara 

Electromecanică Definiti

vat 

30 Piocker Camelia 

Tania 

Titular Facultatea de științe ale 

naturii 

Fizică I 

31 Popovici Petru Sever Suplinitor 

calificat 

Universitatea 

Politehnica București , 

Facultatea de inginerie 

mecanică 

Mecanică fină Definiti

vat 

32 Sima Maria Plata cu 

ora 

Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Electromecanică I 

33 Susan Marius 

Cristian 

Titular Facultatea de Inginerie 

Hunedoara 

Deformări plastice 

și tratamente 

termice 

I 

34 Todor 

Ioana Manuella 

Titular Facultatea de fizică Fizică I 

 

 

Activităţi/ proiecte desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2018-2019: 

 

1. Consfătuirea Județeană a profesorilor care predau discipline din aria curriculară 

”Tehnologii”. Au participat profesorii de la catedra tehnică, desfășurată la Inspectoratul 

Judeţean Hunedoara, susținut de inspectorul de specialitate Dana Luiza Cioară; 

2. Elaborarea de CDL-uri şi stabilirea conţinutului CDL-urilor propuse prin discutarea cu 

membri catedrei tehnice şi agenţii economici de la Draxelmaier, Assabloy şi Recomsid; 

3. Completarea contractelor pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a învăţământ profesional dual, 

de către profesorii: Cristea Ionela, Buda Eugenia, Susan Cristian, Dănăilă Sorin, Macovei 

Florin, Popovici Petru şi Osman Mihaela; 

4. Participarea la Cercul Pedagogic organizat de Colegiul Tehnic Matei Corvin-Hunedoara, cu 

tema „Caietul de practică”, 27.11.2018; 

5. Un grup de elevi din şcoala noastră a participat în data de 15 septembrie 2018 la o acţiune 

organizată de Primăria Municipiului Hunedoara în cadrul proiectului „Ziua Națională de 

Curățenie 2018", cunoscut și sub numele de „Let's Do It, Romania!". Elevii au fost însoţiţi 

de mai multe cadre didactice din şcoală, de diferite specialităţi, printre care şi prof. Feraru 

Adela şi Oncu Marius de la catedra de Protecţia mediului. 



 

 

6. Pregătirea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 5 în calificarea 

”Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații”, de către prof. Cristea Ionela, Ilcu Alina 

şi Iacob Delia. 

7. Elevul selectat pentru participarea la faza judeţeană a olimpiadelor din aria Tehnologii - 

specialitatea Protecţia mediului - Vinţan Răzvan - clasa a XI-a A, a urmat un program de 

pregătire suplimentară, elaborat de către prof. Feraru Adela 

8. Cerc pedagogic cu tema „Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate”, organizat de către 

prof. Cristea Ionela, în data de  29.01.2019, la care au participat profesorii de la catedrele 

tehnice din Lic Tehn. C. Bursan, Col. Ec. Emanuil Gojdu și Col. Th. Matei Corvin-Hd; 

9. Participarea în calitate de membru evaluator a prof. Cristea Ionela la examenul de certificare 

a competențelor profesionale nivel 5 în calificarea „Tehnician energetician”, la Liceul 

Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva. 

10. Participarea profesorilor în calitate de membri evaluatori la Olimpiada disciplinelor din aria 

curriculară Tehnologii, etapa judeţeană 2019, susţinută la Liceul Tehnologic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu” Deva şi Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva.  La olimpiadă 

au participat următorii membri evaluatori: Oncu Marius şi Cristea Ionela; 

11. Elevul Vinţan Răzvan Ionuţ din clasa a XI-a B, a participat la Olimpiada de Discipline 

Tehnice, profilul Resurse naturale şi protecţia mediului - Faza județeană 2019, care s-a 

desfășurat la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“ din  Deva, județul Hunedoara. Elevul a 

fost pregătit  de o echipă de profesori - Cristescu Olimpia, Feraru Adela, Graure Claudia. 

Elevul a ocupat locul I la faza județeană, clasa a XI-a şi s-a calificat la faza națională a 

olimpiadei care a fost organizată la Craiova - jud. Dolj, unde acesta a fost premiat cu o 

diplomă de participare în urma rezultatului bun pe care l-a obţinut. 

12. Participarea elevelor Butoi Andreea şi Timandi Diana-Larisa din clasa a XI-a C, care au luat 

menţiune la Olimpiada Disciplinelor Tehnice, calificarea „Frizer- coafor- manichiurist-

pedichiurist“, Faza județeană 2019, care s-a desfășurat la Liceul Tehnologic „Grigore 

Moisil“ din  Deva, județul Hunedoara. 

13. Profesorii Cristea Maria şi Cristea Ionela în perioada 22-26 aprilie 2019 au participat în 

calitate de membrii ai comisiei centrale de organizare a Olimpiadei disciplinelor din aria 

curriculară Tehnologii, domeniile „Economic, administrativ, comerţ“ şi „Turism şi 

alimentaţie“- etapa naţională 

14. Ziua Porților deschise la Liceul Tehnologic “Constantin Bursan” Hunedoara;  

15. Promovarea învăţământului profesional şi a învăţământului dual, caravana „Ai şansa să-ţi 

alegi drumul în viaţă!” perioada de desfăşurare 1 aprilie-14 mai 2019; 

16. Participarea prof. Cristea Ionela la simpozionul organizat la Liceul Tehnologic „Crişan” 

Crişcior în data de 15 aprilie 2019, cu lucrarea „Tradiţional şi modern în predarea 

disciplinelor tehnice“    

17. La al XVI - lea Simpozion Naţional Studenţesc „Geoecologia” secţiunea preuniversitară, 

organizat în perioada 9-11 mai 2019 de Universitatea Din Petroşani Facultatea De Mine, au 

participat 3 eleve, după cum urmează: Boga Izabela clasa a 9-a B premiul II,   Făgărășan 

Antonia clasa a XI-a A premiul III, Bojan Georgiana clasa a XI-a A Mențiune, coordonatori 

fiind prof. Feraru Adela, Bogdan Gabriela, Cristescu Olimpia.  

18. Participare la  târgul  ofertelor educaţionale (de promovare a programului în ansamblul său 

pe plan judeţean şi local);  

19. La Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice organizată la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir 

Hurmuzescu” Deva au participat următorii elevii:   

- Andrei Felicia clasa a XI a A şi Vinceller Alexandra clasa a XII a A Menţiune, prof. 

coordonator Florea Alin; 

-Vinţan Răzvan clasa a XI-a A, premiul II, prof. coordonator Cristescu Olimpia; 

-Şchiopu Gabriela şi Cucoran Adnana clasa a IX a A, premiul I, prof. coordonator Graure 

Claudia. 



 

 

20. Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I, de către prof. 

Cristea Ionela-Mihaela, lucrarea titlul „Scenarii didactice utilizate în predarea automatelor 

programabile folosite în echipamentele electromecanice”. 

21. Pregătirea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 în calificările 

„Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale”, „Sculer-matriţer şi „Mecanic-Sudor”, 

responsabili Susan Cristian, Buda Eugenia, Osman Mihaela şi Macovei Florin; 

22. Obţinerea unor rezultate foarte bune la examenul de certificare a competențelor profesionale 

nivel 3: 

– pe calificarea „Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale” au participat la proba 

practică 11 elevi dintre care 6 elevi au primit calificativul Excelent, 2 elevi au primit 

calificativul Foarte Bine, 2 elevi au primit calificativul Bine, iar un elev a primit calificativul 

Satisfăcător; 

– pe calificarea „Sculer-matriţer” au participat la proba practică 6 elevi dintre care 3 elevi au 

primit calificativul Foarte Bine, 2 elevi au primit calificativul Bine, iar un elev a primit 

calificativul Satisfăcător; 

– pe calificarea „Sudor” au participat la proba practică 11 elevi, dintre care 8 elevi au primit 

calificativul Excelent, un elev a primit calificativul Foarte Bine, un elev a primit calificativul 

Bine, iar un elev a primit calificativul Satisfăcător;  

23. Pregătirea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 4  în calificările 

„Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, „Tehnician de telecomunicaţii” şi 

„Tehnician electromecanic” profesori coordonatori: Oncu Marius, Ion Iulian şi Cristea 

Ionela; 

24. Pregătirea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 5 în calificările 

”Maistru instalator în construcţii” și ”Tehnician laborant protecţia mediului”, responsabili 

Bucureştean Elena, Feraru Adela şi Oncu Marius; 

25. Elaborarea Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare profesională Europass; 

 

ANALIZA SWOT: 

PUCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Utilizarea auxiliarelor curriculare și 

elaborarea materiale de lucru pentru 

disciplinele la care nu există manuale; 

 Utilizarea corectă a reglementărilor     

prevăzute de programele şcolare; 

 Elaborarea planificărilor calendaristice; 

 Elaborarea fişelor de lucru, de evaluare și 

alte  materiale didactice necesare 

desfăşurării procesului instructiv-educativ 

în condiţii cât mai bune; 

 Notarea ritmică; 

 Îmbinarea metodelor didactice moderne 

cu cele  tradiţionale; 

 Implicarea membrilor catedrei în 

pregătirea elevilor pentru concursurile 

interdisciplinare; 

 Interesul cadrelor didactice pentru 

formarea continua prin înscrierea la 

cursurile propuse de către CCD Deva 

 Inexistenţa  manualelor, a materialelor 

ajutătoare, a fişelor de lucru pentru 

materiile de specialitate; 

 Calculatorul este utilizat foarte rar în 

activitatea didactică la clasă; 

 Dotarea într-un ritm lent a  laboratoarelor 

pentru profilul construcții și instalații 

 Metodele de evaluare a elevilor nu sunt 

intotdeauna în concordanţă cu noile cerinţe 

ale proiectării didactice, utilizarea 

insuficientă a  diferitelor tipuri  de evaluări 

formative; 

 Numărul mare de absenţe nemotivate; 

 Insuficientă dotare a cabinetelor, 

laboratoarelor şi atelierelor. 

 Resurse financiare bugetare insuficiente 

pentru nevoile catedrei. 

 Lipsă de implicare a părinţilor, 

dezinteresul elevilor care vin cu un nivel 

slab de pregătire, incapabili de 

performanţe. 

                                                                                              



 

 

         PLAN DE MĂSURI 

1 Ceşterea nivelului de pregătire al elevilor; 

2 Cearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei; 

3 Crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi; 

4 Găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar; 

5 Ralizarea de programe de pregătire specială cu elevii cu capacităţi deosebite şi 

      promovarea acestor rezultate. 

 

RAPOARTELE COMISIILOR METODICE 
 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
 

Responsabil: prof.Oncu Marius 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- alegerea şi organizarea Consiliului Şcolar al 

Elevilor; 

- alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul 

de administraţie al şcolii; 

- organizarea de şedinţe ale CŞE bilunar şi ori 

de câte roi este nevoie; 

- realizarea  de activităţi extracurriculare; 

- participarea la competiţii sportive (fotbal, 

tenis de masă, atât la nivelul şcolii, cât şi la 

nivel municipal)); 

- organizare de dezbateri pe diferite niveluri de 

învăţare a unor acţiuni, unde metodele 

tradiţionale cum ar fi prelegerile au fost 

înlocuite cu metode din gândirea critică.  

- organizarea unor acţiuni caritabile, în 

preajma şărbătorilor, având ca scop ajutorarea 

copiilor şi persoanelor vârstnice din municipiul 

Hunedoara; 

- slaba implicare în activităţile extraşcolare a 

elevilor; 

- lipsa participanţilor şi  a fondurilor  băneşti 

necesare, în vederea desfăşurării “Balului 

bobocilor” 

- existenţa unor elevi cu deviaţii de 

comportament; 

- înregistrarea unui nivel mediu de pregătire al 

elevilor slabă; 

- lipsa resurselor financiare necesare derulării 

unor proiecte educaţionale. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- implicarea unor  autorităţi locale şi instituţii 

în organizarea unor activităţi; 

 

 

- condiţiilor sociale precare ale elevilor şcolii; 

- mediilor din care provin majoritatea eleviilor 

(familii dezorganizate); 

- lipsa de motivaţie a elevilor. 

 

Activităţi / proiecte desfăşurate în anul şcolar 2018-2019: 



 

 

Nr. 

crt. 

Numele  

activităţii 

Participanţi Locul de 

desfăşurare 

Profesor 

responsabil 

Data 

1 Lets do it Romania 30 elevi şi 4 

profesori 

Pădurea Chizid  Feraru Adela 15.09.2018 

2 Săptămâna mobilităţii 30 elevi şi  

4 profesori 

Curtea şcolii şi 

sala de sport 

Todor Manuella 

Cristescu Olimpia 

18.09.2018 

3 Ziua internaţională a a 

persoanelor vârstnice 

20 elevi şi 4 

profesori 

Azilul de 

bătrâni 

Hunedoara 

Farcaş Marinela, 

Munteanu Aida 

01.10.2018 

4 Sănătatea fără tutun, 

alcool şi droguri 

30 elevi 

5 profesori 

Sala festivă Oncu Marius 

Todor Manuella 

08.10.2018 

5 Special Olimpics 25 elevi  CPC Simeria 

Veche 

Farcaş Marinela, 

Munteanu Aida 

24.10.2018 

6 Ce înseamnă 

patriotismul ? 

30 elevi 

3 profesori 

Sala festivă, 

hotel Maier 

Oncu Marius 

 

28.10.2018 

7 Activităţi umanitare şi 

spectacole de colinde 

20 elevi Azilul de 

bătrâni, Casa 

de copii 

Farcaş Dumitru 17.12.2018 

8 Prevenirea consumului 

de alcool, tutun şi 

droguri 

30 elevi 

2 profesori 

Sala festivă Oncu Marius 

Todor Manuella 

15.02.2019 

9 Ziua Gărzii de Mediu 30 elevi 

5 profesori 

Sala festivă Cristescu Olimpia 

Florea Alin 

12.03.2019 

10 Ziua mondială a apei 30 elevi 

3 profesori 

Sala festivă Todor Manuella 

Feraru Adela 

22.03.2019 

11 Activităţi umanitare 20 elevi Azilul de 

bătrâni, Casa 

de copii 

Farcaş Nicolae 

Farcaş Marinela 

26 -

30.04.2019 

12 Luna pădurii 30 elevi Sala festivă Oncu Marius 

 

aprilie 2019 

13 Ziua mondială a 

mediului 

30 elevi 

6 profesori 

Sala festivă Oncu Marius 

Cristescu Olimpia 

Bogdan Gabriela 

Florea Alin 

Feraru Adela 

Graure Claudia 

04.06.2019 

 

     Propuneri:   

 intensificarea  relaţiei şcoală – familie – comunitate; 

 utilizarea metodelor de gândire critică la orele de dirigenţie ; 

 participarea mai activă a cadrelor didactice la activităţile extraşcolare; 



 

 

 intensificarea relaţiei cu psihologul şcolar. 

                                                                                           

                                                                                                              Consilier educativ,  

                                                                                                              Prof.  Oncu Marius 

 

                 

COMISIA METODICĂ  A DIRIGINŢILOR 
                                                                                  

    

                                                                Responsabil comisie 

       Prof. Cristescu Olimpia                                              
 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

1. Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

2. Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in 

vigoare 

3. Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

4. Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

5. Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

6. Comunicarea şi colaborarea cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental sub îndrumarea psihopedagogului şcolar. 

7. Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

  In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata pe 

: 

 • Competenţe generale 

 • Valori si atitudini 

 • Competenţe specifice si conţinuturi 

 • Sugestii metodologice 

            Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, a 

căror dezvoltare este preconizată pe durata liceului, în timp ce competenţele specifice (derivate din 

competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar, au fost corelate cu 

conţinuturi ale învaţării si prezentate distinct, pentru fiecare clasă in parte. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odată cu constituirea 

comisiei diriginţilor la începutul anului şcolar 2018-2019 în şedinţa comisiei metodice în care au 

fost nominalizaţi toţi prof. diriginţi,aprobaţi în Consiliul Profesoral.  

În cadrul şedintei: 



 

 

  - s-au trasat direcţii care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a comisiei; 

  - s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere şi sugestii de teme pentru 

această oră astfel încât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările; 

   -s-a stabilit intervalul în care să aibă loc sedinţele cu părinţii. 

  

       Activităţi: 

a) constituirea comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2018-2019 

b) stabilirea graficului orelor de Consiliere şi Orientare 

c) îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

d) prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul şcolar 2018-2019 

e) prezentarea şi comunicarea orarului psihopedagogului şcolar; 

f) stabilirea Comitetului de părinţi pe şcoală; 

g) stabilirea lectoratelor cu părinţii; 

h) realizarea de activităţi cu elevii claselor de început/şi nu numai, sub sloganul: 

- ,,Spune NU violenţei!” alături de psihopedagogul şi bibliotecarul şcolar  

- ,,Ce sunt drogurile? Ce ştiu, ce vreau să aflu?”. 

      i) implicarea elevilor şi părinţilor în activităţi umanitare şi de voluntariat alături de comisia 

respectivă:- colectarea de legume şi fructe pentru ;  

- ,, Ziua legumelor şi fructelor” 

-  ,,Ziua bătrânilor”. 

      j) realizarea de activităţi la biblioteca şcolii:       

- 1Decembrie 

- atelier de lucru pe teme de protecţia mediului 

- cerc de lectură 

- realizarea de decoraţiuni de Crăciun din materiale reciclabile  

- Mihai Eminescu 

- participare la ,,Noaptea bibliotecilor,Marșul cărții 

- lansare de carte. 

k)  monitorizarea absenteismului şi găsirea de soluţii pentru prevenirea eşecului şcolar. 

l) Parteneri în proiectul educativ ,,Puștii spun NU Violenței!”, alături de ISJ Brașov,/ Școala 

nr. 15 

m)Participare la campania InspiRed derulată de UNOPA cu elevii clasei a-X1-a A. 

-participare cu elevii cls. XI-aA la programul organizat : 

-ROREC, Primăria Hunedoara 

n) Simpozion /Concurs Internațional ,, Dascălul prin ochii  de copil” unde prof. Cristescu 

Olimpia; Graure Claudia, Florea Alin și Bogdan Gabriela au participat cu lucrări proprii dar 

au îndrumat și elevii în proiecte și redactarea unor lucrări metodico-științifice: 

  - Vințan Răzvan –cls. A-Xi-a A 

  -Cucoranu Adnana, cls. A IX a          

       Programul activităţilor propuse a fost îndeplinit şi completat cu activităţi ivite pe parcursul sem 

I. în funcţie de necesităţi. 



 

 

                 În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi  de 

asemenea în colective eterogene, a dat rezultate , aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte 

regulile grupului. Concretizarea acestor aţtiuni s-a făcut prin conceperea , realizarea şi prezentarea 

unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii . 

            Comunicarea şi colaborarea diriginte-profesori a dus la eficientizarea  procesului didactic 

,care s-a realizat şi printr-o abordare inter şi transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie şi mai 

ales strânsa comunicare cu părinţii a jucat un rol dintre cele mai importante.  

           

                                                                     Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 



 

 

    -Diriginţii au consultat programele de 

Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al 

claselor, programe aranjate într-o formă adaptată 

machetelor planificărilor anuale şi semestriale la 

dirigenţie. 

 -Au fost prezentate prin referate teme inovative 

şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative. 

- Mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile 

cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune 

cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – 

profesor, elev-angajat nedidactic. 

- În majoritatea cazurilor s-a încercat 

managerierea  eficientă a situaţiilor de 

indisciplină , de absenteism şcolar sau violenţă 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, 

implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI).  

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la 

clasă şi promovarea acestora în rândul 

profesorilor de la clasă 

-Existenţa personalului didactic calificat permite 

realizarea unui învăţământ de calitate; 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat 

deschis şi stimulativ,în cea mai mare parte. 

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, în 

cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 

clasa  a XII-a)privind programa si calendarul 

examenului de bacalaureat, traseul 

socioprofesional al absolvenţilor. 

-Rata abandonului şcolar; 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este 

destul de mare; 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, 

accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai 

puţin pe dezvoltarea temelor propuse.  

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / 

scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot 

constitui sursă de conflict. 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism 

şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu. 

-Familia nu este implicată suficient în activitatea de 

educare a copiilor. 

-Starea materială precară a unor familii. 

- Lipsa părinţilor. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 



 

 

Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor ; 

Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,); 

Cursuri de formare pe teme educative;  

Realizarea de activități de socializare și 

cunoaștere a elevilor și în afara orelor de curs. 

 

Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor,derutamorală determinată de societate, mass 

media 

etc.; 

 Criza de timp a părinţilor și uneori datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor 

şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 

  

ACTIVITATEA S.N.A.C. 
 

Responsabil,  

prof. FARCAȘ MARINELA 

 
În anul şcolar 2018-2019, Comisia SNAC și-a propus să promoveze şi să desfăşoare 

activităţi care au avut drept scop atingerea următoarelor obiective: 

 Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în 

dificultate, în scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională 

personală a acestora 

 Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa comunităţilor locale prin 

activităţi desfăşurate în comun 

 Dezvoltarea educațională a voluntarilor 

 Implicarea copiilor cu dificultăți de adaptare, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în 

cadrul unor proiecte ce vor fi realizate împreună 

 Încurajarea elevilor, în sensul practicării voluntariatului, prin participarea lor la proiecte de 

Acțiune Comunitară 

În cadrul activităţilor de Strategie Națională de Acţiune Comunitară, profesorii şi elevii 

voluntari ai Liceului Tehnologic “Constantin Bursan”- Hunedoara au desfăşurat următoarele acţiuni 

de voluntariat: 

 

1. LET’S DO IT, ROMÂNIA! 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: social-educaţional 

DATA: 15 septembrie 2018 

PARTENERI: elevii și cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Constantin Bursan, Primăria 

Municipiului Hunedoara 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Pădurea Chizid, Hunedoara 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Curăţarea deşeurilor aruncate necorespunzător în ecosistemele naturale şi prevenirea reapariţiei 

acestora  



 

 

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

• implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale; 

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipa. 

VOLUNTARI: elevii şcolii, cadre didactice 

PROFESORI RESPONSABILI: Farcaș Marinela, Munteanu Aida, Feraru Adela, Oncu Marius 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Activitatea a debutat cu formarea echipei de voluntari, semnarea contractului de voluntariat și 

prezentarea instructajului SSM. În timpul desfășurării activității, elevii dotați cu echipament 

corespunzător, au curăţat pădurea de deşeurile aruncate necorespunzător și le-au dus la bazele de 

stocare. Scopul activității a fost de a contribui la curățarea mediu înconjurător și de a deveni un 

exemplu pentru cei mai puțin implicați în acțiunile de ecologizare. 

 

2. CU ȘI DESPRE OAMENI 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Campanie socială 

PARTENERI: elevi, cadre didactice, bunicii de la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane 

Vârstnice, Hunedoara 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, 

Hunedoara 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice 

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

• implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale; 

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipă. 

BENEFICIARI: bunicii de la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, 

Hunedoara 

VOLUNTARI: elevii şcolii, cadre didactice 

PROFESORI RESPONSABILI: Farcaș Marinela, Munteanu Aida, Farcaș Dumitru 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 2.1 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE- 01.octombrie 2018 

Activitatea a fost realizată împreună cu grupul de voluntari ai liceului şi a constat în strângerea 

fondurilor necesare pentru a oferi un mic dar bunicilor de la Centrul Social Multifuncțional pentru 

Persoane Vârstnice și pregătirea unui moment artistic: cântece, poezii, scenete. 

2.2 POVEȘTI DE VIAȚĂ – 14 noiembrie 2018 

Activitatea s-a desfășurat în sala de mese de la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane 

Vârstnice, elevii voluntari având posibilitatea de a discuta cu bunicii și de a învăța din experiența 

acestora adevărate lecții de viață. Temele puse în discuție au fost: avantajele și dezavantajele 

vremurilor noi/vechi, sfaturi de viață, locuri de muncă, educație și familie dar și propuneri pentru 

activitățile pe care aceștia și-ar dori să le desfășoare la următoarele întâlniri.  

2.3 ȘEZĂTOARE- ornamente handmade de Crăciun – 12.12.2018 



 

 

Activitatea a constat în realizarea de ornamente handmade din globuri, crenguțe de brad, 

beteală, fundițe, împreună cu bunicii de la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane 

Vârstnice, ornamente cu care au împodobit sala de mese și cea de relaxare. Activitatea  a fost 

presărată cu colinde și urări de sărbători. 

2.4 DĂRUIND VEI DOBÂNDI – 21.12.2018 

Activitatea a debutat cu formarea echipelor: coordonatori și voluntari, strângerea fondurilor 

necesare, promovarea campaniei la nivelul unităţii prin intermediul  cadrelor didactice şi elevilor 

voluntari. În data de 21 decembrie, voluntarii au distribuit pachete bunicilor şi i-au colindat, 

aducând în prag de sărbători un zâmbet pe chipul acestora. 

2.5 DE ZIUA TA, BUNICO! – 01.03.2019 

Activitatea a constat în strângerea fondurilor necesare achiziționării de mărțișoare și oferirea 

acestora bunicilor de la Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice. 

Activitățile desfășurate împreună cu bunicii au urmărit sensibilizarea elevilor la nevoile 

celorlalţi şi conştientizarea importanţei faptelor de milostenie în viaţa lor şi a celor aflaţi în nevoi. 

Toţi elevii s-au declarat încântaţi de această campanie socială şi în special de ceea ce presupune 

activitatea de voluntariat și au învăţat că fericirea și mulțumirea  nu înseamnă doar a primi, ci mai 

ales a oferi. 

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 

- mulţumire, satisfacţie sufletească; 

- elevii au devenit sensibili la nevoile semenilor şi au învăţat să îi aprecieze mai 

mult pe ceilalţi; 

3. „SPECIAL OLYMPICS 

 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Social-educațional 

PARTENERI: elevi, cadre didactice, Centrul de Pedagogie Curativă, Simeria 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Centrul de Pedagogie Curativă-Simeria, Bazinul de Înot-

Hunedoara 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Promovarea voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice 

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

• implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale; 

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipă. 

BENEFICIARI: copiii și tinerii cu sindromul Down și alte dizabilități 

VOLUNTARI: elevii şcolii, cadre didactice 

PROFESORI RESPONSABILI: Farcaș Marinela, Munteanu Aida, Oncu Marius, Popa 

Cătălin, Herepean Nicolae 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

3.1 JOCURILE „SPECIAL OLYMPICS DOWN RETEZAT” – 24.10.2018 

Elevii voluntari ai liceului au încurajat şi susţinut copiii cu dizabilităţi la probele sportive la 

care aceştia au participat: alergare 25m şi 50m, tenis de masă, aruncare la coşul de baschet şi tir cu 



 

 

arcul. Participanţii au demonstrat că totul este posibil datorită puterii spiritului uman şi al motto-ului 

Special Olympics „Vreau să câştig, dar dacă nu pot câştiga, vreau să fiu brav în încercarea mea”.  

3.2 COMPETIŢIA DE NATAŢIE „SPECIAL OLYMPICS- 16.04.2019 

Voluntarii liceului au participat în calitate de susținători ai copiilor și tinerilor care suferă de 

sindromul Down și alte dizabilități la Jocurile de Natație de la Bazinul de Înot, Hunedoara. 

Scopul acestei acţiuni a constat în dezvoltarea fizică sănătoasă şi armonioasă a tinerilor cu 

dizabilităţi prin activităţi sportive şi de socializare, precum şi sensibilizarea elevilor la nevoile 

celorlalţi şi conştientizarea importanţei impicării, toleranţei şi muncii în echipă. Toţi elevii s-au 

declarat încântaţi de această activitate social-educativă şi în special de ceea ce presupune activitatea 

de voluntariat. 

4.ACTIVITĂȚI DE TEAMBUILDING 

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: educaţional 

PARTENERI: elevi, cadre didactice  

LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

• Liceul Tehnologic Constantin Bursan, Hunedoara 

Cetatea Bologa, Cluj 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Transformarea grupului de voluntari într-o echipă  

OBIECTIVE: 

• încurajarea participării elevilor la activități extrașcolare 

• însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi  munca în echipa. 

BENEFICIARI: 

•  voluntarii liceului 

PROFESORI RESPONSABIL: Farcaș Marinela, Munteanu Aida 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Voluntarii au beneficiat de o activitate de îmbunătățire a spiritului de echipă, a relațiilor dintre 

membrii ei și a unor abilități practice prin distracție. 

Jocurile prin care au fost atinse aceste obiective au fost:  

-Ghicește gândurile – 3 echipe, aleg un gest sau sunet care să ii facă pe ceilalți să râdă, apoi fiecare 

echipă trebuie să ghicească care dintre mișcări va fi facută de celelalte echipe. 

- Misiune imposibilă – întreaga echipă primește o listă de sarcini pe care să le rezolve în 30 minute: 

motto, dans, mimă, așezare în ordinea zilelor de naștere 

-Grupuri, ridicați-vă! – 2 stau spate în spate și încearcă să se ridice de jos. 

Prin intermediul acestor activități, elevii au învățat cum să transforme grupul într-o echipă 

-Șirul aniversărilor 

-realizarea unui logo al proiectului ROSE 

-dansul echipei 

-monster selfie 

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII 

- consolidarea echipei 

- creativitate, originalitate 

- comunicare eficientă  



 

 

 

 

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

Responsabil, 

     Prof. Bucureștean Elena Victoria    

 

Activitatea s-a desfaşurat în baza prevederilor Planului managerial şi a Planurilor de 

activitate elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective: 

CURRICULUM: 

- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice; 

- Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de 

lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); 

      -    Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDS si CDL) in funcţie de                                                         

nevoile specifice ale elevilor şi comunităţii locale; 

- Pregătirea elevilor în vederea susţinerii olimpiadelor şcolare; 

- Cresterea nivelului de performanţă a pregatirii curriculare a elevilor; 

- Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice şi a economiei de piaţă 

RESURSE UMANE 

- Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

- Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

- Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (incheierea contractelor individuale de 

munca şi întocmirea fişelor de post) si de salarizare; 

- Realizarea evaluarii personalului; 

- Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performante profesionale recunoscute; 

RESURSE MATERIALE 

- Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

- Multiplicarea veniturilor extrabugetare ale instituţiei; 

- Dotarea şi modernizarea bazei materiale. 

PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

- Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de invatamant; 

- Organizarea de activitati în colaborare cu comunitatea locală; 

- Organizarea de activităţi extraşcolare. 

RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE 

      -Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale; 

      -Promovarea imaginii şcolii (in interior si exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. 



 

 

CONCLUZII 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia ca: 

Puncte tari 

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 

formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; 

- A fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-

financiare; 

- S-a inițializat RAEI-ul pe anul școlar 2018-2019. 

- Au fost realizate vaste lucrări de reabilitare a clădirii; 

- Au fost dotate laboratoare, cabinete, bibliotecă . 

Puncte slabe 

- Pregătirea elevilor evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţa elevilor nu este la 

nivelul standardelor de calitate; 

- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de  monitorizarea frecvenței elevilor,  

prevenirii eșecului și a abandonului școlar 

 

                                                                                       Responsabil: Prof. Pătrășcoiu Alexandra 

Nr. 

crt 

Membrii Responsabilitate 

monitorizare 

Specializări 

1. Pătrășcoiu Alexandra Responsabil Istorie  

2. Florea Cristina Curs liceu Matematică 

3 Alba Luminița  Curs seral Engleză 

4 Ilcu Alina Școala posliceală și de 

maiștri 

Informatică 

5 Osman Mihaela Școală profesională Electromecanică 

  Monitorizare an școlar  

Arii- limba română-limbi străine 

      -matematică şi ştiinţe 

     -om şi societate/TIC/ informatică 

     -Tehnologii  

Clasa- XIA, 9A, 9b, 9 C profesională- notarea s-a realizat în proporţie de 90%, restul de 10% fiind 



 

 

elevi repetenţi care nu au frecventat cursurile. Părinţii au fost înştiinţaţi prin preavize de 

exmatriculare la 15-20% din numărul de absenţe la o disciplină şi la 30% absenţe , conform 

procedurii şi prin discuţii cu dirigintele şi conducerea şcolii. La sfârșitul anului școlar elevii care nu 

s-au prezentat la examenele de neînchiere a situației scolare sau la examenele de corigență au fost 

declarați repetenți. 

Clasa profesoională 10 A, B,C profesională- notarea s-a realizat în proporţie de 90%, restul fiind 

reprezentat de elevi repetenţi care nu au frecventat cursuri. Părinţii au fost anunţaţi conform 

procedurii prin discuţii şi preavize de exmatriculare. La sfârșitul anului școlar elevii care nu s-au 

prezentat la examenele de neînchiere a situației scolare sau la examenele de corigență au fost 

declarați repetenți. 

Clasa- XI A zi, 11 A, B profesională– notarea s-a realizat în proporţie de 85%, restul fiind absenţi, 

sau cu probleme medicale Părinţii au fost înştiinţaţi conform procedurii care a fost aplicată, previze 

de exmatriculări, discuţii cu diriginţii, conducerea şcolii. La sfârșitul anului școlar elevii care nu s-

au prezentat la examenele de neînchiere a situației scolare sau la examenele de corigență au fost 

declarați repetenți. 

Clasa-XII A,B-zi- notarea s-a realizat în proporţie de 98%, restul fiind absenţi, bolnav sau cu 

probleme medicale( tinere mămici cu program special). Părinţii au fost înştiiţaţi conform procedurii, 

prin discuţii cu diriginţii, conducerea şcolii, preavize de exmatriculare. La sfârșitul anului școlar 

elevii care nu s-au prezentat la examenele de neînchiere a situației scolare sau la examenele de 

corigență au fost declarați repetenți. 

Clasa- XIIA, XIIIA seral, IX; X; XII; XIII-fară frecvenţă- notarea s-a realizat în proporţie de 

75-80%, restul fiind absenţi , majoritate au adeverinţe că în prioada respectivă au lucrat schimbul 

doi, dar în prealabil şi-au remediat situaţia şcolară prin frecventarea cursurilor, la restul aplicându-

se procedura prin preavize de exmatriculare. La sfârșitul anului școlar elevii care nu s-au prezentat 

la examenele de neînchiere a situației scolare sau la examenele de corigență au fost declarați 

repetenți. 

Şcoala postliceală şi de maştrii- notarea s-a realizat în proporţie de 75-80 %restul fiind absenţi , 

majoritate au adeverinţe că în prioada respectivă au lucrat schimbul doi, dar în prealabil şi-au 

remediat situaţia şcolară prin frecventarea cursurilor, la restul aplicându-se procedura prin preavize 

de exmatriculare. La sfârșitul anului școlar elevii care nu s-au prezentat la examenele de neînchiere 

a situației scolare sau la examenele de corigență au fost declarați repetenți. 

 

                                                       ANALIZA SWOT: 

PUCTE TARI PUNCTE SLABE 



 

 

 Implicarea cadrelor didactice în cadrul 

procesului didactic 

 Folosirea metodelor moderne de predare 

pentru ai atrage pe elevii în cadrul procesului 

didactic 

 Implicarea elevilor în cadrul activitățiilor 

extrașcolare 

 Aplicarea unor măsuri remediale în ceea ce 

privește remedierea problemei 

absenteismului școlar  

 Implicarea profesorilor diriginți în cee ce 

privește rezolvarea conflictelor între elevi și 

comunicarea acestora în mod frecvent cu 

părinții pentru a combate absenteismul 

școlar  

 Interesul scăzut a elevilor față de școală și 

de frecventarea cursurilor 

 Interesul scăzut a eleviilor care nu 

frecventează cursurile de a se implica în 

cadrul activitățiilor extrașcolare sau la 

concursurile școlare  

 O parte din elevii din învătământului 

obligatoriu nu frecventează cursurile datorită 

faptului că au părăsit țara  

 Comunicarea grea pe care o au o profesorii 

diriginți cu o parte din părinți 

 

 

Plan de măsuri remedial 

 Comunicare deschisă  la  nivel  de scoală, precum și cu părinții 

 Motivarea elevilor pentru a participa la activitățiile extrașcolare și a concursurilor școlare 

 Folosirea într-o măsură mai mare a metodelor moderne de predare pentru ai atrage pe elevi 

să participe în cadrul orelor de curs 

 Atragerea elevilor în cadrul programelor remediale  

 

                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                                       Prof. Pătrășcoiu Alexandra  

 

 

 

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar 

 

                                                                                    Responsabil, Prof.Borza Ana 

 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specifice tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în 

general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente 

violente precum”: 

-exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 

hărţuire; 

-bruscare, impingere, lovire, rănire; 

-comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- 



 

 

provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

-ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de 

cadrul didactic) ; 

-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 

şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare; 

La nivelui liceului  există o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiveducativ şi nu numai. 

Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-

părinţi-cadre,didactice-poliţie).Pentru a menţine aceste interacţiuni permanente între factorii 

prezentaţi lucrează membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, legal constituită la 

nivelul şcolii noastre. 

 

COMISIA PSI 

 

                                                                                             Responsabil: Prof. Iacob Delia Ana 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Responsabilități 

1. Iacob Delia Ana Responsabil comisie 

Întocmire documentație PSI 

2. Dotcoş Virgil Întocmire documentație PSI 

3. Șerban Florin Verificarea periodică a instalațiilor de prevenire și 

stingere a incendiilor. 

4. Dragan Sonia Ioana Lansarea de comenzi pentru lucrările necesare a fi 

executate. 

 

Activităţi desfăşurate în anul şcolar 2018-2019: 

 

1. Întocmirea documentației PSI: dispoziții interne, plan de evacuare, plan de intervenții la 

incendiu. 

2. Întocmirea documentașiei pentru instructajul periodic al personalului școlii, și realizarea 

acestuia. 

3. Verificarea stingătoarelor din dotarea școlii și repararea și umplerea acestora. 

4. Realizarea trimestrială a controlului propriu. 

5. Realizarea verificării anuale a cunoștințelor in domeniul PSI. 

 ANALIZA SWOT: 

PUCTE TARI PUNCTE SLABE 



 

 

 Dotarea corespunzătoare cu 

stingătoare a punctelor vitale din 

școală 

 Realizarea la timp și corespunzător a 

instructajului periodic. 

 Schimbarea stingătoarelor conform 

normelor în vigoare 

 

 Resurse financiare bugetare insuficiente. 

 Robineți nefuncționali la hidranții interiori. 

 Instalarea soneriilor la etajul 2 şi 3 

 

Plan de măsuri remediale( a punctelor slabe): 

 Montarea robineților pentru hidranți; 

 Instalarea soneriilor la etajul 2 şi 3 

 

Comisia SSM 

Responsabil Comisie SSM  Prof. Feraru Adela 

 

Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, alcătuită din prof. Gâscă Angela şi prof. 

Osman Mihaela - membri şi prof. Feraru Adela - responsabil, a preluat realizarea activităţilor 

comisiei în data de 20 martie 2019 de la prof. Bogdan Gabriela - fosta responsabilă, conform 

deciziei Consiliului de administraţie al şcolii.  

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 20 martie - 31 august 2019 conform graficului 

de activităţi întocmit.  

Activitatea Comisiei de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în: 

- întâlnirea membrilor nou-numiţi ai comisiei pentru studierea documentelor proiective la nivelul 

şcolii şi întocmirea planului managerial pentru perioada martie - august 2019; 

- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 

martie - august 2019; 

- realizarea documentelor necesare portofoliului comisiei - graficul de instruire a salariaţilor, 

regulamentul intern pentru aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, plan de măsuri al 

comisiei, evaluarea riscurilor de îmbolnăvire şi accidentare profesională la locul de muncă, 

elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă - birouri, săli de clasă, 

laboratoare 

- procurarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii;  

- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei muncii;  

- efectuarea instructajului periodic pentru personalul şcolii şi completarea fişelor de protecţie a 

muncii conform graficului.  

În perioada mai sus menţionată nu s-au întâmplat incidente în şcoală, care să pericliteze 

sănătatea şi securitatea elevilor şi a personalului didactic, precum şi a celorlalţi angajaţi. 

 

                                                                                                                                        Responsabil 



 

 

Comisie SSM,  

Prof. Feraru Adela 

 

 

Raport privind activitatea de perfecţionare și formare continuă a cadrelor 

didactice  

                                                                      Responsabil formare continuă,    

                                                                                          Prof. Florea Alin Nicolae 

  

  Activitatea de perfecționare și formare continuă în anul școlar 2018-2019 s-a desfășurat în 

baza prevederilor Planului managerial și obiectivelor propuse de Inspectoratul Școlar Județean 

Hunedoara. 

Obiectivul strategic vizează pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea 

condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltare profesională în contextul implementării 

schimbărilor structurale în educație. 

În vederea atingerii acestor obiective, cadrele didactice au participat la: 

- grade didactice; 

- cursuri de perfecționare și formare continuă; 

- simpozioane; 

- activități metodice la nivelul comisiilor și cercurilor metodice. 

Evoluția în carieră 

Înscrieri la grade didactice: 

Gradul I Borza Ana Iulia (Presecan) 

Cristea Ionela Mihaela 

Alic Mircea 

Ion Iulian 

Osman Mihaela Carmen 

Gradul II Pătrășcoiu Oana Alexandra 

Definitivat Iorga Anca Melania 

 

Doamnele profesoare: Borza Ana Iulia și Cristea Ionela Mihaela au obținut Gradul Didactic 

I 

Domnișoara profesoară Pătrășcoiu Alexandra a obținut Gradul Didactic II cu un rezultat 

excepțional 

Doamna profesoară Iorga Anca Melania a obținut Definitivatul 

Buna pregătire a cadrelor didactice din şcoala noastră a fost  confirmată şi de rezultatele 

obţinute la inspecțiile școlare. 

 

Dezvoltarea profesională: 

Cursul de formare Cadre didactice participante 



 

 

Abilitate Curriculară – Limbi Moderne Alba Luminiţa 

Abilitate Curriculară – Tehnologii  Buda Eugenia, Florea Alin, Macovei 

Florin, Popovici Petru 

Evaluarea în Învăţământ, între Clasic şi Modern Alba Luminiţa, Bucureştean Elena, Buda 

Eugenia 

Gestionarea Stresului în Mediul Şcolar Alba Luminiţa, Bucureştean Elena, Buda 

Eugenia 

Curs de Pregătire pentru Candidații Participanți la 

Concursul Național de Ocupare a Posturilor 

Vacante 

Iacob Delia 

Curs de Pregătire pentru Candidaţii la Examenul 

de Definitivat şi Gradul Didactic II 

Iacob Delia, Iorga Anca 

 

Activitatea corpului profesoral este organizată pe arii curricular şi comisii metodice, la 

nivelul cărora se desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific. Activitatea la nivelul 

catedrelor, consemnată în documentele şcolare, s-a axat pe aplicarea metodelor active participative 

în activităţile de predare-învăţare pe evaluarea atât prin metode tradiţionale cât şi prin metode 

alternative, prin pregătirea elevilor pentru participarea la diverse concursuri, olimpiade şi competiţii 

sportive. Profund implicaţi în ridicarea nivelului de pregătire profesională, profesorii participă la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice în şcoală şi în afara şcolii, la cursuri de perfecţionare, de iniţiere în 

utilizarea calculatorului, la masterate, concursuri şcolare. 

Analiza SWOT  

Puncte tari Puncte slabe 



 

 

- Cadrele didactice sunt preocupate de propria 

dezvoltare profesională prin înscrierea la gradele 

didactice. 

- Colective de catedră echilibrate ca nivel de 

experienţă – majoritatea profesorilor fiind 

calificaţi, cu gradul didactic I si II 

- Profesorii din şcoala noastră au o bună pregătire 

metodică şi ştiinţifică. 

- La şcoala noastră există formatori, profesori 

metodişti, care sprijină activitatea profesorilor 

debutanţi. 

- Mulţi profesori au 90 CPT acumulate pentru 

perioada lor de formare. 

- Cadre didactice participante la cursuri de 

formare în specialitate sau în alte domenii 

didactice;performanţe ale cadrelor didactice prin 

participări la sesiuni de comunicări stiinţifice, 

colaboratori la reviste 

- Comisia pentru formarea continuă  implicată în 

activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

- Sprijinul conducerii scolii în vederea participării 

cadrelor didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de formare/ 

perfecţionare în judeţ sau ţară 

 - Implicarea cadrelor didactice in proiecte 

internationale 

- Existenţa tendinţelor de conservatorism si 

inerţie la schimbare, tendinţe de 

minimalizare a importanţeiactului de 

formare/perfecţionare manifestate la 

unelecadre didactice; 

- Inerţie în aplicarea la clasă a cunostinţelor/ 

competenţelor dobândite în urma unor 

cursuri deformare; 

- Alegerea unor cursuri nu a fost 

întotdeauna în concordanţă cu nevoia de 

dezvoltare profesională 

- O mai slabă participare la cursuri de 

formare şi perfecţionare (costuri ridicate) 

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată 

preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru 

îmbunătăţirea managementului scolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea 

practicii școlare si este apreciată în mod pozitiv. 

 

Pentru anul şcolar 2018-2019 comisia de perfecţionare din şcoală şi-a stabilit următoarele 

obiective 

         responsabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare 

         implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative 

         implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat 

         susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii la catedră 

 

 



 

 

                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                           Prof. Florea Alin Nicolae 

                                                    

 

 

 

3.Rezultate obținute  la examenul de  Bacalaureat 

2018-2019 

și la examenele de certificare a competențelor 

profesionale de nivel 3,4,5 
 

RAPORT DE ANALIZĂ EXAMEN DE BACALAUREAT  
 

       Statistica generală 

 

       Situaţia candidaţilor după susţinerea probelor:  

 

Disciplina Înscrişi Promovaţi Respinşi Neprezentaţi 

Română 15 12 3 1 

Matematică 22 5 15 2 

Biologie 20 6 12 2 

Fizică 1 1 0 0 

Chimie 2 2 0 0 

Geografie 1 1 0 0 

     

 

Promovaţi

75%

Respinşi

19%

Neprezentaţi

6%

Limba română



 

 

 
 

 

 

Promovaţi

23%

Respinşi

68%

Neprezentaţi

9%

Matematică

Promovaţi

30%

Respinşi

60%

Neprezentaţi

10%

Biologie

Promovaţi

100%

Respinşi

0%

Neprezentaţ

i

0%

Fizică



 

 

 
 

Statistica generală rezultate bacalaureat 2018-2019 

    

Nr. elevi 

înscrisi 

Nr. elevi 

promovati 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. 

elevi 

respinsi 

27 4 3 20 

 

 

 
 

 

Rata de promovabilitate Bacalaureat 2018-2019 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

27% 21% 37% 7% 15% 

 

Promovaţi

100%

Respinşi

0%

Neprezentaţ

i

0%

Chimie

promovati
15%

neprezentati
11%

respinsi
74%

REZULTATE BACALAUREAT 2019



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Raport examen de certificare a competențelor profesionale,  

nivel 3,4,5 de calificare  

 

Nivelul 

de 

calificare 

Clasa Specializarea 
Total 

Neprezentați 

Absolvenți Înscriși Admiși 

3 XI P 

Electromecanic 12 12 11 1 

Sudor 11 11 11 0 

Sculer Matrițer 8 6 6 0 

Frizer  Coafor 

Manichiurist 

Pedichiurist 

9 9 9 0 

4 

XII A 
Tehnician de 

telecomunicații 
13 10 9 1 

XII B 

Tehnician laborant 

și protecția calității 

mediului 

19 8 8 0 

Rata de promovabilitate

2015

Rata de promovabilitate

2017

Rata de promovabilitate

2019

27%
21%

37%

7%
15%

rata de promovabilitate

Rata de

promovabilitate

2015
Rata de

promovabilitate

2016
Rata de

promovabilitate

2017
Rata de

promovabilitate

2018
Rata de

promovabilitate

2019



 

 

XIII S 
Tehnician 

electromecanic 
20 10 7 3 

5 

PLI 2 

Tehnician 

infrastructură rețele 

de telecomunicații 

13 10 7 3 

PM 2 

Tehnician laborant 

și protecția calității 

mediului 

17 15 14 1 

MI 2 
Maistru instalator 

în construcții 
29 26 20 6 
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4. Rapoarte de activitate  pe departamente 
 

Raport de activitate 

Bibliotecă școlară 

În anul școlar 2018-2019: 

- s-a realizat programul de gestionare a manualelor la clasele IX-XII în colaborare cu 

diriginții. 

- s-a întocmit lista cu cărți de specialitate necesare dotării bibliotecii școlare în vederea 

autorizării a două profile noi, cărți achiziționate ulterior, 

- s-a stabilit planul managerial al bibliotecii și documentația specifică autorizării noi 

- s-au realizat noi fișe de lectură pentru elevii de început 

Parteneriat cu Crucea Roșie, filiala Hunedoara și DSP participând cu elevii la simpozioanele 

organizate: 

- 29 .09.2018- ,,Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ,,Ziua Mondială a Inimii,, 

- 28.11.2019 -,,Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV,, 

- 2.02.2019 -,,Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului,, 

- 21.03.2019 -,Ziua Mondială a sindromului Down,, 

- 8.05.2019 Ziua Mondială a Crucii Roșii,, 

- 29.05.2019- curs de surori voluntare de Cruce Roșie 

- 25.06.2019-,,Ziua Internațională de luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri 

Parteneriat cu Biblioteca Municipală Hunedoara: 

- 4-5.10.2018- Noaptea bibliotecilor 

- 31.10.2018 Marșul cărților 

- 24.01.2019-,,Unirea,, 

- 13.02.2019  Club de lectură în limba engleză 

- 18-19.02.2019-,,Zilele Caragiale 

- 27.02.2019-,,Creangă, mărțișorul literaturii române 
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PLI 2 PM 2 MI 2

NIVEL 5 DE CALIFICARE
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ÎNSCRIȘI

ADMIȘI

NEPREZENTAȚI



 

 

- 20.03.2019-,,Francofonia,, 

- 9.05.2019-Ziua Independenței; ,,Ziua victoriei- ,,Ziua Europei,, 

- dezbateri pe teme istorice la Castel organizate de primărie și Fac de Istorie Cluj 

Concursuri: 

1. Concurs Național ,,Să trăim Eco!,,-ISJ Vâlcea- aprilie 2018-CAER cap. VIII, poz. 1042, 

prof. Coord. Bogdan Gabriela- Premuil special- Rvonic Maria –cls. XI B 

2. Sesiunea de comunicări științifice-secțiunea Servicii, Resurse naturale și protecția mediului 

etp. Județeană, prof. Coord. Bogdan Gabriela-Premiul II- elev Făgărășan Antonia- cls. A-Xi-

a A 

3. Simpozion Național Studențesc ,,Geoecologia,,- aprilie 2018 Universitatea Petroșani , -

Premiul II – Făgărășan Antonia cls. A-XI-a A 

4. Concurs Internaţional de fantezie şi îndemânare, ed.a XII-a ISJ Arad, Certificat prof. lucrare 

nr. 169/2017 -Bogdan Gabriela 

5. Simpozion Internaţional ,,Parteneriat cu mediu”, ed.a VII-a,ISJ Timiş 

i. Certificat prof. coord.- Cristescu Olimpia, Graure Claudia, Bogdan Gabriela 

ii. Elevi- Premiul I- Colac Delia,  Şimon AnaMaria,  Premiul II- Rvonic Maria,  

Roşu Bianca,  Fărcean Antonia,  Premuil III- Bojan Giorgiana 

iii. Secţiunea ,,Copiii şi mediul” 

6. Concurs Național ,,Puștii spun NU Violenței!” ISJ Constanța 

7. Concurs Național UNESCO ,,HIV/SIDA” București 

8. Expoziție Internațională u donații ,,Universul Copilăriei- Spiridușii Moșului!” ISJ Arad 

9. Concursul Internațional de Fantezie și Îndemânare ,, Culorile Toamnei” ISJ Arad 

10. Concurs Național ,,Să păstrăm un mediu sănătos!” Cluj-Napoca 

11. Responsabil ROREC participând cu elevii la acțiunile de voluntariat organizate de primărie 

 

                                                            Bibliotecar prof. Bogdan Gabriela 

 



 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE Consilier Școlar 

 an școlar 2018-2019 

 

           

 

NUMELE SI PRENUMELE 

CONSILIERULUI ŞCOLAR :  
IUGA NADIA CAMELIA 

 

UNITATEA 

ŞCOLARĂ:   Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 

 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT:  
Liceal 

       

 
          1.     CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

  
1.1.Număr de beneficiari  

   

           

 

Număr de 

persoane 

distincte 

care au 

beneficiat de 

consiliere 

individuală 

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 

   

 

Nivel 

preșcolar 

Nivel 

prima

r 

Ni

ve

l 

gi

m

na

zi

al 

Nivel liceal 
  

   

 

An școlar 

2018-2019 
      20 12 14 

   

           1.2. Date statistice   
  

Nr. crt. 

Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) (în cabinet) (în cabinet) 

Nr. elevilor consiliaţi individual Nr. părinţi consiliaţi individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 
individual 

1. 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
20 12 2 

Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale 

şi de comunicare (se include 

prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

2 2 14 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității 

(se include prevenirea eșecului 

școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

2 1 3 

Orientarea carierei  1 1   

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de ființe) 

      

alte teme relevante        



 

 

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea 

intervenției/problemei 

2. 

Problematica (cazuistica) 

cu cea mai mare frecvenţă 

înregistrată în unitatea dvs. 

 

(Ierarhizați problematica/ 

cazuistica înregistrată în 

unitatea dvs., pe o scală de 

la 1 la 10, acordând 10 

puncte problemei cu cea 

mai mare frecvență și 1 

problemei cu cea mai mică 

frecvență) 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
8 

 Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare 

(se include prevenirea bullyingului în 

spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu 

copiii cu CES) 

7 

 Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

6 

 Orientarea carierei  6 

 Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
5 

 alte teme relevante    

 

3. 
Copii cu CES (cu certificat 

de orientare școlară și 

profesională) 

Nr. 

cazuri 
în 

unitatea 

şcolară 
(PJ) 

Nr. copii care au beneficiat de 
consiliere psihopedagogică (se 

corelează cu cazurile raportate la 

managementul învățării ) 

   

 

 12 10 
 

    
 

4. 
Copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în 

străinătate 22 2 
      

5. 
Elevi remigrați (întorși din 

străinătate)     

      
6. 

Elevi din clasa I și clasa a 

II-a cu plan remedial  (cf. 

art. 131 din ROFUIP)     

      

7. 

Elevi care au rămas 

repetenți la sfârșitul anului  

școlar 2018-2019, datorită 

nefrecventării cursurilor     

      8. Elevi cu risc de TSI     

      
   

        2. CONSILIERE DE GRUP 

2.1.Număr de beneficiari 

 
          

Consilier

e de grup 

în     

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 
  

Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial Nivel liceal 
  

Nr.  grupuri 
Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr

. 

el

ev

i 

Nr.  grupuri Nr. elevi Nr.  grupuri Nr. elevi 
  

            2 3 
  

PĂRINŢI 

CADRE 

DIDACTIC

E 
      

Nr.  grupuri Nr. părinți 
Nr.  

grupuri 

Nr

. 

ca

dr

e 

di

da

cti

ce 

      



 

 

1 3 2 5 
    

  
         

  2.2. Activităţi de consiliere de grup 

           

Nr. crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii  (de 

informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș.a) 
Număr total activități  

Număr 

total 

beneficiari 

O

b

s

e

r

v

a

ţ

i

i

/ 

r

e

z

u

l

t

a

t

e 

1. Managementul emoțiilor 1 62   

2. 

Orienterea carierei- Cas 

3 72 

p

r

o

f

i

l

e 

3.         

4.         

5.         

Nr. crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 

didactice (lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții 

la invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 
Număr total activități 

Număr 

total 

beneficiari 

O

b

s

e

r

v

a

ţ

i

i

/ 

r

e

z

u

l

t

a

t

e 

1. Asistență educațională acordată elevilor cu CES 2 6   

2.   1 10   



 

 

Nr. crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 
Număr total activități 

Număr 

total 

beneficiari 

O

b

s

e

r

v

a

ţ

i

i

/ 

r

e

z

u

l

t

a

t

e 

1. Părinți, pregătițivă copiii pentru clasa a V-a! 1 9   

2.         

         
  

      
     2.3. Programe de consiliere de grup 

 

2.3.1. Tematica abordată  

 

Tematica programelor de 

consiliere de grup la clasă cu 

elevii  

Număr total programe Număr total beneficiari programe   
Observaţii/ 

rezultate 

 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
      

 

Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale 

şi de comunicare (se include 

prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

1 24   

 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității 

(se include prevenirea eșecului 

școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

      

 

Orientarea carierei  2 52 profile 

 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de ființe) 

      

      
     

 

2.3.2. Detalierea programelor de 

consiliere de grup       

           



 

 

Nr. crt 
Titlul programului de consiliere de grup 

a elevilor 

Locul de desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata                       

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

O

b

s

e

r

v

a

ţ

i

i

/ 

r

e

z

u

l

t

a

t

e 

 

1. 
Prevenirea bullyingului 

urban 
elevi nivel 

liceal 
2 36   

 

2.             
 

Nr. crt 
Titlul programului de consiliere de grup 

a părinților 

Locul de desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata                       

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

O

b

s

e

r

v

a

ţ

i

i

/ 

r

e

z

u

l

t

a

t

e 

 1.             

 

Nr. crt 
Titlul programului de consiliere de grup 

a cadrelor didactice 

Locul de desfășurare 

(urban/rural) 
Grup țintă 

Durata                       

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

O

b

s

e

r

v

a

ţ

i

i

/ 

r

e

z

u

l

t

a

t

e 

 
1. 

Asistență psihopedagogică acordată 

elevilor cu CES 

urban cadre 

didactice 2 6   

 



 

 

2.             

 
      

     
3.Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   2 

 

 

Număr de elevi consiliaţi individual 2 

 

 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 82 

 

 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având 

comportamente agresive / violente) 
2 

 

 

Număr de cadre didactice consiliate 2 

 

 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 1a 

 

           4.Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală,  CJRAE, alte instituţii: 

 

4.1. 

Numeric 

         

 

 

DA 

(numeric

) 

        

 

a) ca 

organizator 
  

        

 

b) ca 

participant 
2 

        

           

 
4.2. Detalierea implicării în studiilor psihosociologice  

 

           

 
  

La nivel 

de: școală, 

județ, 

CJRAE, 

alte 

instituţii 

Tema 

studiului/  
Obiective Grup ținta (nr. participanti) 

Perioada de 

desfășurare  

 

a) ca 

organizato

r 

          

 

          

 

b) ca 

participant 

Primarie Elevi ai căror 
părinți sunt 

plecați la 

muncă în 
străinătate 

identificarea 

numărului de elevi ai 

căror părinți sunt 

plecați la muncă în 

străinătate 

elevi de liceu 

septembrie 

2018-iunie 

2019 

 

ISJ Elevi ai căror 

părinți sunt 
plecați la 

muncă în 

străinătate 

identificarea 

numărului de elevi ai 

căror părinți sunt 

plecați la muncă în 

străinătate 

  

noiembrie 

2018 

 

CJRAE  Elevi cu risc 

de abandon 

școlar 

identificarea 

numărului de eelevi 

cu risc de abandon 

scolar 

  

noiembrie 

2018 

 
 

      

   5. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

           

 

Perioada 

Nr. elevi  

clasa  a 
VIII-a care 

au 

beneficiat 
de servicii 

de orientare 

a carierei  

Nr. elevi  

din ÎPT 
(învățământ 

profesional și 

liceu 
tehnologic) 

care au 

beneficiat de 

Buget alocat pentru 

activitatea de consiliere 

psihopedagogică 
(lei) 

Tipurile de activităţi de 

consiliere a carierei derulate cu : 

Observații/ 

comentarii  
 

(inclusiv 

informații cu 
referire la 

sursele de 

finanțare 



 

 

 

servicii de 

orientare a 

carierei 

Total 

DIN CARE: 

elevii de 

clasa a 

VIII-a 

elevii  

din 

ÎPT 
 

 

buget alocat 

pentru 
orientarea 

carierei 

elevilor de 
clasa a VIII-a 

buget alocat 

pentru 

orientarea 
carierei elevilor 

din ÎPT 

   

 

An școlar 

2018-2019                   

 
 

         

           6.  Activități de formare/ dezvoltare profesională (an școlar 2018-2019) 

           

Nr. crt. Denumirea cursului/programului Furnizorul  Nr. credite/ore  

Prețul 

cursului/ 

programului 

Suma 

decont

ată de 

CJRA

E 

1. 
Abordări teoretice ale tulburărilor de 

învățare 

  60 ore/15 

credite 
134 134 

2. 
Metode de predare centrate pe elev PROFEDU București 60 ore/15 

credite 
250   

3. 
Compasiune și acțiune -program de 

prevenire a bullyingului 

CCD Hunedoara 60 ore/15 

credite 
300   

4. 
Abordari teoretico-practiceale 

tulburării de învățare 

CCDU PHOENIX 

BUCUREȘTI 
60 ore/15 

credite 
200   

           7. Alte activități relevante 

           

 
Nr. crt. 

Denumire simpozion, sesiune de comunicare, 

activitate extrașcolară relevantă 

Titlul  

articolului/căr

ții publicate 

Titlul/ 

tema 

emisiunii 

radio, TV 

 

 
1. 

Zilele  Academice Arădene Cracteristicil

e atenției la 

elevii cu 

CES 

  

 

 
2. 

Material RED CCd Hunedoara Strategii 

motivațional

e 

  

 

 
3. 

Simpozion CRED -Gradinița Piticot Hunedoara Consilierea 

Parentală 

  

 

 
4. 

Conferința Națională București ” Cariera în sec 

XXI” 

    

 

 
5. 

Publicație ISBN 978-606-48-0131-9 Modalități 

de sprijinire 

a integrării 

elevilor cu 

CES 

  

 

           

           8. Analiza SWOT a activității din cabinetul de asistență psihopedagogică, în anul școlar  2018-2019 

 
          

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

formare profesională lipsa internetului din cabinet 

 

platforma CCP Intranet 

cabinet de asistență psihopegagogică făra baza 

materială corespunzătoare la Liceul Tehnologic 

Constantin Bursan 



 

 

 

activităţi diversificate pentru elevi   

 

    

 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

participare la conferinţe  dezinteresul părinţilor 

 

  lipsa de consecvenţă a unor elevi 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT SECRETARIAT ȘI INFORMATIZARE 

   

 Lazăr Patricia Ildiko - Secretar șef 

 Nicorici Ildiko  - Secretar  

 Herepean Nicolae  - Inginer de sstem 

 

Nr. 

crt. 

Descriere activitate Luna Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 

1. Transmiterea situației privind exmatricularea sau 

retragerea elevilor care au împlinit 18 ani în vederea 

sistării alocației pentru copii; 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARIE 

2019. 

Îndeplinit 

2. Transmiterea situației privind numărul de beneficiari ai 

programului ”Bani de liceu”: 

Îndeplinit 

3. Transmiterea situației privind numărul de beneficiari 

burse profesionale 

Îndeplinit 

4. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar Îndeplinit 

5. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

6. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

Îndeplinit 

7. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

Îndeplinit 

8. Completarea condicii de prezență pentru personalul 

didactic auxiliar 

Îndeplinit 

9. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii Îndeplinit  

10. Completarea și transmiterea datelor în aplicația 

REVISAL; 

Îndeplinit 

11. Eliberare acte de studii în fiecare zi de miercuri a lunii Îndeplinit 

12. Întocmirea adeverințelor solicitate de către angajații școlii Îndeplinit 



 

 

13. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTIE 

2019 

Îndeplinit 

14. Completarea și transmiterea datelor în aplicația 

REVISAL; 

Îndeplinit  

15. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

Îndeplinit 

16. Transmiterea situației privind exmatricularea sau 

retragerea elevilor care au împlinit 18 ani în vederea 

sistării alocației pentru copii; 

Îndeplinit 

17. Transmiterea situației privind numărul de beneficiari ai 

programului ”Bani de liceu”: 

Îndeplinit 

18. Transmiterea situației privind numărul de beneficiari 

burse profesionale 

Îndeplinit 

19. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar Îndeplinit 

20. Eliberare acte de studii în fiecare zi de miercuri a lunii  

21. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

22. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii Îndeplinit 

23. Întocmirea adeverințelor solicitate de către angajații școlii Îndeplinit  

24. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

 

 

 

 

APRILIE 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Îndeplinit 

25. Completarea și transmiterea datelor în aplicația 

REVISAL; 

Îndeplinit 

26. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

Îndeplinit 

27. Transmiterea situației privind exmatricularea sau 

retragerea elevilor care au împlinit 18 ani în vederea 

sistării alocației pentru copii; 

Îndeplinit 

28. Transmiterea situației privind numărul de beneficiari ai 

programului ”Bani de liceu”: 

Îndeplinit 

29. Transmiterea situației privind numărul de beneficiari 

burse profesionale 

Îndeplinit 

30. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar Îndeplinit  

31. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

32. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii Îndeplinit 

33. Întocmirea adeverințelor solicitate de către angajații școlii Îndeplinit 

34. Înscrierea elevilor absolvenți la examenul național de 

bacalaureat 2017 

Îndeplinit 

35. Întocmirea documentației necesare pentru elevii înscriși 

la examenul national de bacalaureat 

Îndeplinit 

36. Eliberare acte de studii în fiecare zi de miercuri a lunii Îndeplinit  



 

 

37. Transmiterea situației privind exmatricularea sau 

retragerea elevilor care au împlinit 18 ani în vederea 

sistării alocației pentru copii; 

 

 

MAI 2019 

Îndeplinit 

38. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar Îndeplinit 

39. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

40. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii Îndeplinit 

41. Eliberare acte de studii în fiecare zi de miercuri a lunii Îndeplinit 

42. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

Îndeplinit 

43. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

Îndeplinit 

44. Întocmirea adeverințelor solicitate de către angajații școlii Îndeplinit 

45. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar  

 

 

 

 

IUNIE 2019 

Îndeplinit 

46. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

47. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii 

 

Îndeplinit 

48. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

Îndeplinit 

49. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

Îndeplinit  

50. Eliberare acte de studii în fiecare zi de miercuri a lunii 

 

Îndeplinit  

51. Completare acte de studii  Îndeplinit 

52. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

 

 

 

 

IULIE 2019 

Îndeplinit 

53. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

Îndeplinit 

54. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar Îndeplinit 

55. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

56. Completarea și transmiterea datelor în aplicația 

REVISAL; 

Îndeplinit 

57. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii 

 

Îndeplinit 

58. Întocmirea pontajelor pentru personalul didactic auxiliar  

 

 

 

 

AUGUST 

Îndeplinit 

59. Întocmirea statelor de personal prin aplicația EDUSAL  Îndeplinit 

60. Întocmirea adeverințelor solicitate de către elevii școlii 

 

Îndeplinit 

61. Redactarea corespondenței și transmiterea acesteia în 

funcție de solicitare și termen; 

Îndeplinit 



 

 

62. Efectuarea tuturor activităților  care se impun pentru 

secretariatul de zona Hunedoara 

2019 Îndeplinit  

63. Eliberare acte de studii în fiecare zi de miercuri a lunii 

 

Îndeplinit  

 

    

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

AN ȘCOLAR 2018/2019 

Becze Luminița-Administrator financiar 

 

                                                                                                                 

                                                

Nr. 

crt 

Descriere activitate 

 

 

 

Îndeplinit

/ 

Neîndepli

nit 

 

1 Închiderea lunii precedente 01-05 ale lunii Îndeplinit 

2 Întocmirea situației privind furnizorii restanți la final de lună pe 

forma de finanțare buget local,buget venituri proprii.Anexa 

30b,30b1 și 30b2 și transmiterea lor la Primăria Hunedoara 

 

05 ale lunii 

Îndeplinit 

3 Întocmirea situației privind plățile,cheltuielile și încasările de 

venituri pentru bugetul de venituri proprii.Anexa 7b,Anexa 

9,Anexa 11 și transmiterea lor la Primăria Hunedoara 

 

05 ale lunii 

Îndeplinit 

4 Întocmirea  situatiei de confirmare a soldurilor din Trezoreria 

Hunedoara și transmiterea la Trezoreria Hunedoara 

05 ale lunii 

 

Îndeplinit 

5 Întocmirea situațiilor privind decontarea navetei la cadrele 

didactice și transmiterea lor la Primăria Hunedoara 

05 ale lunii 

 

Îndeplinit 

6 Întocmirea situațiilor privind decontarea navetei la elevi și 

transmiterea lor la I.S.J Hunedoara 

08 ale lunii Îndeplinit 

7 Întocmirea împreună cu serv.secretariat a statelor de personal și 

de plată în programul EDUSAL 

10 ale lunii Îndeplinit 

8 Întocmirea situației Bilanț lunar și transmiterea la Primaria 

Hunedoara 

11 ale lunii Îndeplinit 

9 Întocmirea documentației de bancă(sit.recapitulativă,OP) privind 

plata salariilor 

12 ale lunii Îndeplinit 

10 Întocmirea fișierului pentru alimentarea cardurilor de salarii 14 ale lunii Îndeplinit 



 

 

11 Întocmirea dării de seamă contabile la finele trim.III al anului 

2018 și a anexelor,introducerea datelor în programul SICO al 

Primăriei Hunedoara,pentru bugetul local și pentru bugetul de 

stat. 

25 oct.2018 Îndeplinit 

12 Întocmirea și depunerea în format electronic a D 112 25 ale lunii Îndeplinit 

13 Întocmirea împreună cu conducerea unității si a serv.secretariat a 

catedrelor cadrelor didactice pentru anul școlar 2018/2019și 

introducerea lor în programul EDUSAL 

25 sept.2018 Indeplinit  

14 Întocmirea documentelor financiar contabil pentru Proiectul 

ROSE (NC,OP-uri,State de plata) 

Permanent / ori 

de cite ori este 

nevoie 

Indeplinit  

15 Centralizarea dosarelor de burse 

sociale,merit,performanță,raportarea lor la Primăria Hunedoara 

25 oct.2018 Indeplinit  

16 Întocmirea situației privind dif.salariale conf.L85,a statelor de 

plată și a documentației pentru achitarea lor 

14 nov.2018 Îndeplinit 

17 Întocmirea de situații în vederea prognozării bugetului pentru 

anul 2018 și transmiterea la Primăria 

Hunedoara(investiții,burse,transport cadre didactice) 

10 dec.2018 Îndeplinit 

18 Închiderea anului financiar 2018 05 ian 2019 Îndeplinit 

19 Introducerea ultimului buget aprobat în programul Punct unic de 

acces al MF,pentru a putea continua activitatea financiară și a 

efectua plati în anul 2018,validarea și transmiterea lui la 

Trezoreria Hunedoara 

05 ian 2019 Îndeplinit 

20 Întocmirea situației statistice la finele anul 2018 ,privind 

cheltuielile de personal conf.HG 186 și transmiterea ei în format 

electronic la Dir.Jud.a Finanțelor Publice Deva 

15 ian 2019 Îndeplinit 

21 Întocmirea dării de seamă contabile la finele trim.IV al anului 

2018 și a anexelor,introducerea datelor în programul SICO al 

Primăriei Hunedoara,pentru bugetul local și în programul 

FINANTARE ORG.pentru  bugetul de stat.Raportarile situatiilor 

financiare in programul FOREXEBUG al ANAF-ului 

25 ian 2019 Îndeplinit 

22 Centralizarea dosarelor pentru elevii cu certificat de orientare 

școlară,întocmirea situațiilor în vederea asigurării de fonduri 

pentru achitarea drepturilor bănești în anul școlar  2018/2019 

25 ian 2019 Îndeplinit 

23 Raportarea situatiilor financiare privind executia financiară a 

Proiectului ROSE 

25 ian 2019 Îndeplinit 

24 Întocmirea Notei de fundamentare pentru deschiderea de credite 

la Cheltuieli de personal,Bunuri și servicii,Burse. 

29 ale lunii Îndeplinit 



 

 

 Întocmirea dării de seamă contabile la finele trim.I al anului 2019 

și a anexelor,introducerea datelor în programul SICO al Primăriei 

Hunedoara,pentru bugetul local și pentru bugetul de stat. 

25 april.2019 Îndeplinit 

25 Întocmirea de state de plată pentru plata navetei cadrelor 

didactice și a elevilor navetiști 

lunar Îndeplinit 

26 Întocmirea de OP-uri/CEC-uri,pentru achitarea navetei cadrelor 

didactice și a elevilor navetiști 

lunar Îndeplinit 

27 Întocmirea  CEC-ului și achitarea burselor sociale lit.A și C,a 

burselor de merit și a burselor de performanța,finanțate din 

bugetul local 

lunar Îndeplinit 

28 Întocmirea CEC-ului,a OP-urilor,a fișierelor la BCR,BRD pentru 

achitarea burselor de școală profesională finanțate din bugetul de 

stat. 

lunar Îndeplinit 

29 Întocmirea CEC-ului,a OP-urilor,a fișierelor la BCR, pentru 

achitarea burselor Bani de liceu finanțate din bugetul de stat. 

lunar Îndeplinit 

30 Verificarea și punctarea execuției bugetare pe forme de 

învățămînt și forme de finațare cu extrasele de cont din 

Trezoreria Hunedoara 

lunar Îndeplinit 

31 Introducerea  lunar si trimestrial in FOREXE BUG a anexelor 

F1102,F1105,F1118.............. 

lunar si 

trimestrial 

Indeplinit 

32 Întocmirea balanțelor de verificare pentru buget local,buget de 

stat și venituri proprii 

lunar Îndeplinit 

33 Întocmirea de ordonanțări,angajamente bugetare și legare zilnic Îndeplinit 

34 Înregistrări contabile (sintetic și analitic) în programul de 

contabilitate SOBIS  

zilnic Îndeplinit 

35 Încasări și plăți prin casă ori de cite ori 

este nevoie 

Îndeplinit 

36 Întocmirea ,înregistrarea de OP-uri privind plata furnizorilor de 

bunuri și servicii și transmiterea lor la Trezoreria Hunedoara și în 

format electronic prin programul MF –Punct unic de acces 

zilnic/ori de 

cîte ori este 

nevoie  

Îndeplinit 

37 Întocmirea de documente financiar contabile și plăți pentru 

Proiectele Erasmus + derulate în unitatea noastră  

zilnic / ori de 

cîte ori este 

nevoie 

Îndeplinit 

38 Întocmirea de adeverințe privind veniturile salariale anuale/lunare 

pentru salariații unității 

ori de cite ori 

este nevoie 

Îndeplinit 

39 Întocmirea de situații,raportări la I.S.J Hunedoara ori de cite ori 

este nevoie 

Îndeplinit 

40 Întocmirea de situații, raportări la Primăria Hunedoara ori de cite ori 

este nevoie 

Îndeplinit 



 

 

41 Întocmirea de situații, raportări laTrezoreria 

Hunedoara,Dir.Jud.de Finanțe Publice Deva 

ori de cite ori 

este nevoie 

Îndeplinit 

42 Contracte  cu furnizori de bunuri și servicii anual/ori de 

cîte ori este 

nevoie 

Îndeplinit 

43 Arhivarea tuturor actelor și  a documentelor contabile  anual Îndeplinit 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Întocmit,                                                                                                                                                                                             

Becze Luminița 

 

 

Raport de activitate  administrator de patrimoniu, 

 

     Nr. 

Crt 
Denumire lucrare 

Perioada 

execuție 
Modul de execuție 

1 
Pregătirea școlii în vederea începerii noului an 

școlar 2018-2019 (clase, laboratoare, ateliere). 
septembrie 2018 Efectuat 100% 

2 
Igienizarea și dezinsecția, dezinfecția și 

deratizarea blocului școală și atelierelor. 

Septembrie 

2018 
Efectuat 100% 

3 
Verificarea obiectelor de inventar (pupitre, 

scaune, etc.) pe fiecare sală  
septembrie 2018 Efectuat 100% 

4 
întocmirea documetației și achiziție formulare 

tipizate (cataloage, registre etc.) 

Septembrie 

2018 
Efectuat 100% 

5 Întocmit și monitorizat grafice de lucru pentru 

personal paznici 

Septembrie 

2018 - august 

2019 

Efectuat 100% 

6 

Întocmit pontaje pentru personalul nedidactic 

Septembrie 

2018 -august 

2019 

Efectuat 100% 

7 
întocmirea documetației și achiziție consumabile 

birotică - direcțiune, secretariat, contabilitate 

septembrie 2018 

-august 2019 
Efectuat 100% 

8 
întocmirea documetației și achiziție consumabile 

IT- direcțiune, secretariat, contabilitate 

septembrie 2018 

-august 2019 
Efectuat 100% 

9 
întocmirea documetației și achiziție echipamante  

IT-  secretariat, contabilitate 

septembrie - 

decembrie 2018 
Efectuat 100% 

10 
întocmirea documetației și achiziție scule, unelte 

pentru activitățile de reparații liceu, atelier 

septembrie 2018 

-august 2019 
Efectuat 100% 



 

 

11 

Igienizarea și efectuarea de reparații - vestiarului 

personalului îngrijitor: zugravit, montat lavoar 

etc. 

Septembrie 

2018 - ianuarie 

2019 

Efectuat 100% 

12 
Verificarea modului de realizare a curățeniei în 

clase, coridoare, grupuri sanitare, etc. 
Zilnic Efectuat 100% 

13 Verificat lucrările de reparații curente (robineți, 

pupitre, clanțe, uși, canalizare, etc.). 

Permanent, ori 

de câte ori este 

nevoie 

Efectuat 100% 

14 

întocmirea documetației și achiziție materialele 

necesare pentru întreținere (reparații curente) și 

curățenie, dezinfecție 

Permanent, ori 

de câte ori este 

nevoie 

Efectuat 100% 

15 

întocmirea documetației și achiziții în cadrul 

Proiectului ROSE : consumabile birotică , 

consumabile IT, echipamante IT, gustări, 

platforma CCP, soft chestionare, servicii 

reabilitare instalație electrică, reabilitare instalație 

de încălzire, reabilitare pardoseală, masă caldă, 

excursii, transport) 

octombrie 2018 

- iunie 2019 
Efectuat 100% 

16 Verificarea instalațiilor de utilizare a hidraților 
octombrie 2018, 

aprilie 2019 
Efectuat 100% 

17 
întocmirea documetației și achiziție servicii de 

verificare a stingătoarelor de incendiu  
octombrie 2018 Efectuat 100% 

18 
întocmirea documetației și achiziție stingătoare de 

incendiu noi 

noiembrie, 

decembrie  2018 
Efectuat 100% 

19 
întocmirea documetației și achiziție asigurare 

RCA pentru autoutilitara școlii 
octombrie 2018 Efectuat 100% 

20 
întocmirea documetației și achiziție - revizia 

periodică a autoutilitarei   
octombrie 2018 Efectuat 100% 

21 

întocmirea documetației și achiziție vopsea; 

realizarea lucrărilor de iginizare și  vopsit sala de 

clasă et. 1 sala 2 

octombrie 2018 Efectuat 100% 

22 
întocmirea documetației și achiziție, montare 

boiler electric baie birouri - parter 
noiembrie 2018 Efectuat 100% 

23 

întocmirea documetației și achiziție, montare 17  

geamuri PVC - atelier (cabinet medical, atelier 

estetică,  sala europeană, cabinet PSI) 

noimebrie 2018-

ianuarie 2019 
Efectuat 100% 

24 

întocmirea documetației și achiziție scule pentru 

lucrările de renovare, iginizare săli de clasă, 

grupuri sanitare 

noiembrie 2018 

- Ianuarie 2019 
Efectuat 100% 



 

 

25 

întocmirea documetației și achiziție materile 

necesare iginizării vestiarului personalului 

îngrijitor 

decembrie 2018  Efectuat 100% 

26 
întocmirea documetației și achiziție soft pentru 

întocmirea actelor de studii 
decembrie 2018 Efectuat 100% 

27 
întocmirea documetației și achiziție scaune pentru 

săli de clasă, sala de ședințe 
decembrie 2018 Efectuat 100% 

28 

întocmirea documetației și achiziție aparate de aer 

condiționat (direcțiune, secretariat, sala de 

sedințe, bibliotecă, birou consiliere, cabinet 

inginer de sistem, CEAC, administrator) 

decembrie 2018  Efectuat 100% 

29 
întocmirea documetației și achiziție materiale 

publicitate în proiectul ROSE 
decembrie 2018 Efectuat 100% 

30 
întocmirea documetației și achiziție materile de 

dezăpezire 
decembrie 2018 Efectuat 100% 

31 

întocmirea documetației și achiziție tricouri 

personalizate pentru activitățile de voluntariat și 

caritate 

decembrie 2018 Efectuat 100% 

32 
întocmirea documetației și achiziție mobilier 

școlar (scaune) 
decembrie 2018 Efectuat 100% 

33 

întocmirea documetației și achiziție materialele 

necesare pentru reabilitarea grupurilor sanitare ale 

profesorilor si personalului auxiliar 

decembrie 2018 Efectuat 100% 

34 
Reabilitarea grupurilor sanitare ale profesorilor- 

cancelarie : montat gresie, faianță etc. 
Ianuarie 2020 Efectuat 100% 

35 

Montare săpuniere și suport hârtie igienică în 

grupurile sanitare ale elevilor (parte, etajul I, II, 

III) 

ianuarie 2019 Efectuat 100% 

36 
întocmirea documetației și achiziție, montare uşă 

PVC  – intrare principală bloc şcoală 

Decembrie 

2018-Ianuarie 

2019 

Efectuat 100% 

37 
Efectuare reparații în urma montării geamurilor și 

ușii PVC 
Ianuarie 2019 Efectuat 100% 

38 Delegat la Trezorerie  
 februarie-

august 2019 
Efectuat 100% 

39 
întocmirea documetației și achiziție, montare ușă 

PVC oficiu bucătărie 
martie 2019 Efectuat 100% 

40 
Reabilitare cabinet chimie (igienizare, montare 

gresie) 

 aprilie-mai 

2019 
Efectuat 100% 



 

 

41 
întocmirea documetației și achiziție corpuri 

iluminat si montarea lor birouri, cancelarie 
aprilie 2017 Efectuat 100% 

42 
întocmirea documetației și achiziție rovinieta 

pentru autoutilitarea școlii 
aprilie 2018 Efectuat 100% 

43 

întocmirea documetației și achiziție, montare 

jaluzele verticale  Laboratorul de limbi străine, 

sala de ședinte, directiune, secertariat, cancelarie 

aprilie 2019 Efectuat 100% 

44 
Reabilitare baie birouri (parter) zugravit, montat 

gresie, faianță, ușă PVC 

aprilie - iunie 

2019 
Efectuat 100% 

45 

Reabilitare birouri Direcțiune, secretariat 

(zugrăvit, montare parchet laminat, ușă PVC 

arhiva din secretariat) 

aprilie 2019 Efectuat 100% 

46 Primire în gestiune a dotărilor proiect cu primaria 
februarie - 

aprilie 2019 
Efectuat 100% 

47 Verificarea instalației de utilizare a gazelor mai 2019 Efectuat 100% 

48 
întocmirea documetației și achiziție scări de 

aluminiu pentru arhivele secretariatului  
mai - iunie 2019 Efectuat 100% 

49 

întocmirea documetației și achiziție materiale 

consumabile  și aparatura de laborator chimie și 

protecția mediului 

mai - iunie 2019 Efectuat 100% 

50 

întocmirea documetației și achiziție servicii 

montare aparate de aer condiționat (direcțiune, 

secretariat, sala de sedințe, bibliotecă, birou 

consiliere, cabinet inginer de sistem, CEAC, 

administrator) 

iulie 2018 Efectuat 100% 

51 

întocmirea documetației și achiziție materiale 

consumabile pentru examenul școlii profesionale-  

profil Estetica  

iulie 2019 Efectuat 100% 

52 

întocmirea documetației și achiziție pal melaminat 

și recondiționarea a 12 pupitre școlare și a 3 

catedre 

iulie 2020 Efectuat 100% 

53 Reabilitare bănci școlare, scaune, înlocuire scaune iulie 2019 Efectuat 100% 

54 
întocmirea documetației și achiziție diplome 

pentru premiere elevi 
august 2018 Efectuat 100% 

55 

întocmirea documetației și achiziție materile 

necesare pentru vopsirea pereților sălii de ședință, 

sala 2 etaj 2, casa scării elevilor, a caloriferelor de 

pe coridoare, săli de clasă 

august 2019 Efectuat 100% 



 

 

56 

Realizarea lucrărilor de vopsitorii a periților și 

caloriferelor din sala de ședință, sala 2 etaj 2, și 

parțial pereții din sala 3 etaj 2 

august 2019 Efectuat 100% 

     

     

   

Administrator de 

patrimoniu 

   

ec. Dragan Ioana 

Sonia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.ACTIVITATEA ECHIPEI MANAGERIALE 

 

1. Evaluarea anuală a pesonalului didactic și didactic auxiliar 

2. Monitorizarea  stadiului de pregătire a unităţii (clase, laboratoare, ateliere) la începutul noului 

an şcolar, a orarului și programului de funcționare 

3. Realizarea încadrării personalului didactic, conform planului de școlarizare și calificărilor/ 

specializărilor fiecărei persoane 

4. Monitorizarea examenelor de corigenţe şi încheiere a situaţiei şcolare a elevilor şcolii 

5. Organizarea activității educative, administrative și extrașcolare din unitate (stabilire dirigenții, 

comisii, responsabili comisii/departamente, fișe post pentru întreg personalul) 

6. Realizarea contractelor cadru de parteneriat cu agenții economici pentru efectuarea practicii 

elevilor de la școala profesională și a contractelor cu elevii 

7. Întocmirea raportului privind starea învățământului pe anul școlar 2017-2018 

8. Realizarea planului managerial și operațional pe anul școlar în curs și revizuirea planului de 

acțiune al școlii PAS 

9. Realizarea graficului unic de control  

10. Monitorizarea întocmirii documentelor catedrelor, a aplicării nomenclatoarelor și legislației în 

vigoare și a întocmirii planificărilor calendaristice de fiecare cadru didactic 

11. Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante și rezervate (construcții și lucrări 

publice, mecanică) 

12.  Implementarea proiectului ROSE- SCOP : reabilitarea/ modernizarea clădirilor bloc atelier și 

bloc școală: rețea electrică, încălzire, anvelopare și dotarea cu echipamente moderne  

13. Asigurarea unui climat optim pentru efectuarea procesului instructiv educativ 

14. Întocmirea proiectului planului de școlarizare pe anul școlar următor 

15. Realizarea de parteneriate cu agenți economici în vederea realizării activităților de pregătire 

practică pentru anul școlar următor 

16. Realizarea de asistențe la ore 

17. Monitorizarea activității comisiilor din școală 

18. Organizarea simulării județene a examenului de Bacalaureat 2018-2019 

19. Organizarea examenelor de certificare de nivel 5 la școala Postliceală, domeniul Informatică - 

februarie 2019 

20. Întocmirea proiectului planului de încadrare pe anul școlar următor 

21.  Organizarea simulării naționale a examenului de bacalaureat pentru elevii de clasa a XIIa și a 

XIa  

22.Participarea elevilor la concursuri școlare, concursuri extrașcolare, proiecte, simpozioane și 

sesiuni de comunicări 

23.Organizarea examenului de Bacalaureat 2019- competențe lingvistice și digitale Participarea 

elevilor la concursuri școlare, concursuri extrașcolare, proiecte, simpozioane și sesiuni de 

comunicări 



LICEUL TEHNOLOGIC
.CONSTANTIN BURgIN"
EUNEDOARA

(

@
24.Participarea

didactice

cadrelor didactice la activit4i de perfeclionare continud $i oblinerea de grade

25.Monitorizarea activitifi comisiilor din Scoali
26.Monitorizarea incheierii situaliei lcolare a elevilor
27.Promovarca of€rtei lcolare petttru 20 I 9-2020, irt zona Hunedoara, ,i realizarea planului de

Scolarizare propus

28.Organizarea examenului de c€rtificarc de nivel 3, 4 li 5 pentu toate specializdrile

Ayizat,

Director

Prof Cristea Mada

MINIS 1:ERUL E D LICA TIEI
N.4TIONAI-E

intocrnit,

Director adjunct

Ptof. TgCor Manuella

t/,

st I\mHsdUi Nr.l,331016 " HUNEDOARA tud HUITEDOAIiA
Tel,frrtt(o)z54 712391

e-mril: gstlo bd@.vrnoo.com, Web: h&:/,,tel€.mcoostrudhdJo/ro
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