


CUNOAŞTERE... ŞTIINŢĂ... DESCOPERIRE... CULTURĂ...

Viziune:
• Creşterea calităţii în educaţie prin deschiderea 
către valorile europene şi formarea competenţelor de 
punere în valoare a acestora, pentru a putea răspunde 
cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere şi 
dezvoltare de competenţe.

Misiunea şcolii:
• Scopul fundamental al şcolii noastre este de a 
furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii 
noştri să primească o educaţie superioară, cadrele 
didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar 
societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi.
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Raport privind starea învăţământului



Cap.I  Curriculum
Aspecte cu privire la proiectarea şi organizarea activităţii instructiv-
educative:

1. Existenţa documentelor de proiectare didactică.

2. Strategii didactice şi metode de lucru utilizate.

3. Respectarea curriculumului, dar şi a celui propus prin CDŞ.

4. Aspecte referitoare la evaluarea rezultatelor învăţării:

- forme (iniţiale, curente, periodice, finale), metode şi procedee 

(tradiţionale şi alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de evaluarea inițială, chiar și pe parcurs.



Cap.I  Curriculum
Comisia învățătorilor

Existenţa documentelor de proiectare 

didactică

Membrii catedrei au elaborat planificările calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare în

conformitate cu programele şcolare în vigoare, respectând termenele impuse.

Strategii didactice şi metode de lucru 

utilizate.

În procesul instructiv-educativ, s-au abordat metode tradiţionale îmbinate cu metode moderne,

activizante, adaptate disponibilităţilor afective şi intelective ale elevilor. A fost urmărită evoluţia

individuală a elevilor, dar şi modul în care interacţionează şi colaborează în grup, atunci când

aveau de realizat anumite cerinţe pe echipe. Au fost aplicate şi activităţi de diferenţiere şi

remediere cu elevii care necesitau acest lucru, programate după ore. În derularea orelor se

regăseşte o serie de aspecte inter- şi transdisciplinare.

În vederea unor rezultate bune la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat, s-au desfăşurat ore de

pregătire suplimentară după ore, după un program bine stabilit şi o planificare ce consolidează

conţinuturile din programele pentru examene.

Respectarea curriculumului S-a respectat curriculumul, precum şi documentele de proiectare didactică. În foarte puţine

cazuri au intrevenit uşoare modificări, determinate de ritmul lent al clasei sau de necesitatea

reluării unor conţinuturi parcurse anterior, dar asimilate superficial de către elevi.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, periodice, 

finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale şi 

alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe parcurs.

La clasele aflate la început de nivel s-au aplicat teste iniţiale, cuprinzând itemi de diferite tipuri.

Evaluarea s-a desfăşurat pe toate cele trei paliere: iniţială, formativă şi sumativă.

Notarea a fost ritmică, rezultatele obţinute în urma evaluării orale fiind completate de cele

obţinute la testele anunţate, aplicate la finalul unităţilor de învăţare.

Imaginaţia şi creativitatea elevilor a fost valorificată prin propunerea unor proiecte inedite,

trailere pentru texte literare studiate sau eseuri având la bază materiale video, în care mesajul

putea avea diferite interpretări, plecând de la elemente nonverbale şi paraverbale.



Cap.I  Curriculum
Catedra de limba și literatura română

Existenţa documentelor de 

proiectare didactică

Toate cadrele didactice din comisia învățătorilor au întocmit planificările

calendaristice, în funcţie de programa şcolară și proiectarea unităţilor de învăţare;

Strategii didactice şi metode de 

lucru utilizate.

Toate cadrele didactice au aplicat metode şi procedee activ-participative, la fiecare

disciplină

de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare

Respectarea curriculumului Planificările calendaristice au fost întocmite respectând programa școlară, iar

proiectarea unităților de învățare a fost adaptată nevoilor colectivului de elevi în urma

observării sistematice. Orarul fiecărei clasei a fost stabilit în concordanță cu prevederile

curriculumului, respectând caracteristicile colectivului de elevi cu care se lucrează,

ținându-se cont și de curba de efort și nevoile clasei

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, 

periodice, finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale 

şi alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

La începutul anului școlar, la fiecare clasă s-au aplicat teste de evaluare inițială care 

au fost analizate, în urma lor  s-au formulat concluzii și s-au stabilit planuri de 

măsuri remediale.

Evaluările formative și sumative au fost concepute, analizate cu mare responsabilitate 

determinând stabilirea unui set de acțiuni în ceea ce privește demersul didactic 

ulterior.

Toate cadrele didactice din comisia învățătorilor au parcurs materia ritmic în 

conformitate cu planificarea calendaristică



Cap.I  Curriculum
Catedra de limbi moderne

Existenţa documentelor de 

proiectare didactică

Documentele de proiectare didactică au fost realizate conform programelor școlare în 

vigoare .

Strategii didactice şi metode de 

lucru utilizate.

Strategii moderne, resurse TIC,fișe de lucru, documente autentice, proiecte .

Respectarea curriculumului S-a respectat curriculum-ul în vigoare și cel propus prin CD,au fost elaborate

planificările anuale și semestriale.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, 

periodice, finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale 

şi alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe 

parcurs.

Au fost utilizate metode moderne dar și tradiționale de evaluare : fișe de lucru, 

proiecte, teste . La clasele a IX-a la limba franceză am constatat ca elevii întâmpină 

dificultăți în producerea de mesaje scrise.



Cap.I  Curriculum
Catedra de matematică-informatică

Existenţa documentelor de proiectare 

didactică

Planificările calendaristice şi pe unităţi de învăţare au fost întocmite la termenele stabilite.

Strategii didactice şi metode de lucru 

utilizate.

- Lucrul individual la ore (în bancă sau la tablă) sau în echipă, sinteze de capitol, aprofundare

(exerciţii din culegeri), proiecte şi referate, jocuri.

- Folosirea metodelor moderne interactive în clasă sau laboratorul de informatică.

- Folosirea unor suporturi de curs.

- Selectarea şi pregătirea elevilor cu aptitudini speciale pentru matematică s-a început în luna

octombrie, pregătirea desfăşurându-se după programul şcolar, sâmbătă, precum şi prin consultaţii.

Pentru elevii cu dificultăţi la învăţătură s-a folosit metoda lucrului individual şi a consultaţiilor.

Pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri s-a desfăşurat în măsura timpului liber disponibil,

după ore sau sâmbăta și în vacanță. Pregătirea elevilor pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat s-

a desfăşurat, după un program bine stabilit de recapitulare și consolidare, după ore.

Respectarea curriculumului Parcurgerea curriculumului s-a realizat, în general, conform planificărilor calendaristice, cu câteva

rămâneri în urmă. Motivul principal al rămânerilor în urmă a fost faptul că elevii au înțeles greu

anumite noțiuni și astfel am stat mai mult la aceste lecții.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, periodice, 

finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale şi 

alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe parcurs.

La nivel de catedră s-au folosit următoarele forme de evaluare:

- Evaluare iniţială, formativă și sumativă.

- Verificarea orală şi scrisă (periodică, curentă sau finală);

- Lucrări de laborator (informatică);

- Referate şi proiecte pe diverse teme

- Aprecierea rezultatelor obţinute la diverse concursuri (LuminaMath)

Evaluarea s-a realizat în mod ritmic, la final de unitate de învăţare şi nu numai.



Cap.I  CurriculumCatedra de chimie-fizică

Existenţa documentelor de proiectare 

didactică

Există documentelele de proiectare.Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative s-a 

făcut de către toţi cei cinci membrii ai catedrei, prin elaborarea documentelor de proiectare didactică 

în conformitate cu programele şcolare în vigoare.

Strategii didactice şi metode de lucru 

utilizate.

Membrii catedrei au folosit strategii tradiționale îmbinate cu cele moderne și cu experimentul de 

laborator.

S-a lucrat cu elevii individual ,pe grupe sau frontal ,probleme și aplicații din manuale și culegeri de 

probleme,atât pe parcursul lecțiilor,cât și la sfârșitul capitolelor și cu ocazia recapitulărilor pentru 

testări.

Am folosit metode interactive în lucrul la clase,precum și lucrul pe grupe în cazul lucrărilor de 

laborator

Au fost selectați elevii capabili de performanță,s-au alcătui loturile pentru concursuri ,și au fost 

programele de pregătire la fizică și chimie.

Pregătirea elevilor pentru concursuri/ olimpiade s-a făcut după orele de program sau in vacanță

Pentru elevii cu dificultăţi la învăţătură s-a folosit metode de lucru individual sau consultaţii.

Respectarea curriculumului Curriculumul a fost respectat s-a realizat, conform planificărilor calendaristice, de către toți membriii

catetdrei. Acolo unde am întâmpinat unele dificultăți în lucrul la clasă am insistat pe acele noțiuni pe

care elevii nu le stăpâneau și le-am remediat.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, periodice, 

finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale şi 

alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe parcurs.

În lucrul cu elevii am utilizat evaluări prin teste inițiale și stabilirea de măsuri remediale, evaluări de 

progres sau sumative.

-Evaluarea orală sau în scris, dar și prin lucrări de laborator finalizate cu referate

-S-a realizat notarea ritmică a elevilor  după fiecare capitol sau unitate de invățare

-Am constatat că o parte dintre elevi nu stăpânesc o serie de noțiuni fundamentale și am acționat 

pentru remedierea lor prin activități de fixare și consolidare, rezolvând exerciții și probleme.

-Pentru că elevii nu lucrează suficient individual ,am insistat pe lucrul în clasă ,la tablă.



Cap.I  CurriculumCatedra de chimie-fizică

Existenţa documentelor de proiectare 

didactică

Membrii catedrei au elaborat planificările calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare în

conformitate cu programele şcolare în vigoare, respectând termenele impuse.

Strategii didactice şi metode de lucru 

utilizate.

Membrii catedrei au folosit strategii tradiționale îmbinate cu cele moderne și cu experimentul de 

laborator,la orele de biologie.S-au realizat lucrări practice de microscopie(pentru studiul celulelor și 

țesuturilor vegetale), de determinare a grupelor de sânge, de evidențiere a unor procese fiziologice 

(fotosinteza, respirația).La clasele a VIII-a s-au efectuat proiecții privind ecosistemele existente pe 

Glob.La geografie pe lângă hărțile tematice s-au folosit numeroase planșe și proiecții care au 

evidențiat concret fenomenele studiate.

A fost urmărită evoluţia individuală a elevilor, dar şi modul în care interacţionează şi colaborează pe

grupe, atunci când au avut de realizat anumite cerinţe pe echipe. Au fost aplicate şi activităţi de

diferenţiere şi remediere cu elevii care necesitau acest lucru, programate după ore,iar pentru

examenul de Bacalaureat, atât la geografie cât și la biologie s-au efectuat ore de pregătire

suplimentară, de consolidare a cunoștințelor,după un program bine stabilit.După ore a avut loc și

programul de pregătire al elevilor participanți la olimpiadele și concursurile școlare.

Respectarea curriculumului Curriculumul a fost respectat și s-a realizat, conform planificărilor calendaristice, de către toți membrii

catetdrei.Pe tot parcursul activității s-au avut în vedere dobândirea de către elevi a competențelor

specifice celor două discipline precum și deprinderea unor metode de învățare

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, periodice, 

finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale şi 

alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe parcurs.

La clasele aflate la început de nivel s-au aplicat teste iniţiale, cuprinzând itemi de diferite tipuri.

Fiecare membru al catedrei s-a evidențiat printr-o notare ritmică, la toate clasele. Evaluarea 

rezultatelor învățării a fost realizată atât prin metode clasice/tradiționale cât și prin cele 

alternative/complementare precum: proiectele, portofoliile, referatele. S-au folosit aplicații prin 

rezolvări de probleme. Testele și tezele au fost corectate conform regulamentului, în timp util.

Problemele identificate au fost cele referitoare la folosirea necorespunzătoare a unor termeni 

specifici disciplinelor sau interpretarea lor pentru rezolvarea unor probleme.



Cap.I  CurriculumCatedra de biologie-geografie

Existenţa documentelor de proiectare 

didactică

Există documentelele de proiectare.Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative s-a 

făcut de către toţi cei cinci membrii ai catedrei, prin elaborarea documentelor de proiectare didactică 

în conformitate cu programele şcolare în vigoare.

Strategii didactice şi metode de lucru 

utilizate.

Membrii catedrei au folosit strategii tradiționale îmbinate cu cele moderne și cu experimentul de 

laborator.

S-a lucrat cu elevii individual ,pe grupe sau frontal ,probleme și aplicații din manuale și culegeri de 

probleme,atât pe parcursul lecțiilor,cât și la sfârșitul capitolelor și cu ocazia recapitulărilor pentru 

testări.

Am folosit metode interactive în lucrul la clase,precum și lucrul pe grupe în cazul lucrărilor de 

laborator

Au fost selectați elevii capabili de performanță,s-au alcătui loturile pentru concursuri ,și au fost 

programele de pregătire la fizică și chimie.

Pregătirea elevilor pentru concursuri/ olimpiade s-a făcut după orele de program sau in vacanță

Pentru elevii cu dificultăţi la învăţătură s-a folosit metode de lucru individual sau consultaţii.

Respectarea curriculumului Curriculumul a fost respectat s-a realizat, conform planificărilor calendaristice, de către toți membriii

catetdrei. Acolo unde am întâmpinat unele dificultăți în lucrul la clasă am insistat pe acele noțiuni pe

care elevii nu le stăpâneau și le-am remediat.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, periodice, 

finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale şi 

alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe parcurs.

În lucrul cu elevii am utilizat evaluări prin teste inițiale și stabilirea de măsuri remediale, evaluări de 

progres sau sumative.

-Evaluarea orală sau în scris, dar și prin lucrări de laborator finalizate cu referate

-S-a realizat notarea ritmică a elevilor  după fiecare capitol sau unitate de invățare

-Am constatat că o parte dintre elevi nu stăpânesc o serie de noțiuni fundamentale și am acționat 

pentru remedierea lor prin activități de fixare și consolidare, rezolvând exerciții și probleme.

-Pentru că elevii nu lucrează suficient individual ,am insistat pe lucrul în clasă ,la tablă.



Cap.I  CurriculumCatedra de istorie- științe sociale-religie

Existenţa documentelor de 

proiectare didactică

Membrii  catedrei au elaborat toate documentele în conformitate cu programa școlară în vigoare si 

le-au  depus la termen.

Strategii didactice şi metode de 

lucru utilizate.

La orele de istorie precum și la cele de științe sociale sunt îmbinate metodele tradiționale de

transmitere a informațiilor cu cele moderne. Cele mai frecvente fiind: prelegerea activizată, jocul

de rol, investigația, studiul de caz, dezbaterea și tehnica learninglog ( jurnalului de învățare-

folosită pentru încurajarea elevilor să reflecteze asupra ceea ce au învățat). Și la orele de religie

sunt imbinate metodele traditionale cu cele alternative, elevii lucrând atât în echipă , în perechi,

cât și individual. Cele mai frecvente metode abordeaza elementele de gândire critica, metoda Kett,

Pedagogia dramatică, Jocul dramatic, Bibliodrama, metoda Proiectului, eseul argumentativ, etc

Respectarea curriculumului Grecu Maria, Dudan Marius, Popa Ioan, Kecskes Eliszabeta, Cimpoeșu Ana Maria, Bogos Geta au 

reușit să parcurgă materia conform planificărilor școlare la toate clasele la care predau.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, 

periodice, finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale 

şi alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe 

parcurs.

Cu toate că evaluarea se produce continuu, sunt folosite toate formele de evaluare, iar ca metode și

procedee, din nou, sunt îmbinate cele moderne cu cele tradiționale; pe lângă observarea sistematică

a elevilor și întocmirea de teste cu itemi multipli, se încearcă valorificarea resurselor oferite de TIC,

elaborarea unor proiecte, rezultatele unei investigații, participarea la un joc de rol și

autoevaluarea.

Însă, la clasele care susțin examene naționale se pune accent pe metodele tradiționale care

avantajează pregătirea (este urmărită formarea abilităților și atitudinilor așteptate din partea

elevilor pentru atingerea anumitor niveluri de performanță: 2 itemi semiobiectivi de tip întrebare

structurată și altul care are ca suport surse și 1 item subiectiv-eseu nestructurat)

- probleme identificate legate de evaluarea inițială, chiar și pe parcurs- concret.

Evaluarea inițială este utilizată în special la clasele a V a și a IX a, dar și la elevii care vin de la

secțiile maghiare sau sunt transferați pe parcurs.



Cap.I  CurriculumCatedra de istorie- științe sociale-religie

Existenţa documentelor de 

proiectare didactică

Membrii  catedrei au elaborat toate documentele în conformitate cu programa școlară în vigoare si 

le-au  depus la termen.

Strategii didactice şi metode de 

lucru utilizate.

La orele de istorie precum și la cele de științe sociale sunt îmbinate metodele tradiționale de

transmitere a informațiilor cu cele moderne. Cele mai frecvente fiind: prelegerea activizată, jocul

de rol, investigația, studiul de caz, dezbaterea și tehnica learninglog ( jurnalului de învățare-

folosită pentru încurajarea elevilor să reflecteze asupra ceea ce au învățat). Și la orele de religie

sunt imbinate metodele traditionale cu cele alternative, elevii lucrând atât în echipă , în perechi,

cât și individual. Cele mai frecvente metode abordeaza elementele de gândire critica, metoda Kett,

Pedagogia dramatică, Jocul dramatic, Bibliodrama, metoda Proiectului, eseul argumentativ, etc

Respectarea curriculumului Grecu Maria, Dudan Marius, Popa Ioan, Kecskes Eliszabeta, Cimpoeșu Ana Maria, Bogos Geta au 

reușit să parcurgă materia conform planificărilor școlare la toate clasele la care predau.

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

-forme (iniţiale, curente, 

periodice, finale), 

-metode şi procedee (tradiţionale 

şi alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme identificate legate de 

evaluarea inițială, chiar și pe 

parcurs.

Cu toate că evaluarea se produce continuu, sunt folosite toate formele de evaluare, iar ca metode și

procedee, din nou, sunt îmbinate cele moderne cu cele tradiționale; pe lângă observarea sistematică

a elevilor și întocmirea de teste cu itemi multipli, se încearcă valorificarea resurselor oferite de TIC,

elaborarea unor proiecte, rezultatele unei investigații, participarea la un joc de rol și

autoevaluarea.

Însă, la clasele care susțin examene naționale se pune accent pe metodele tradiționale care

avantajează pregătirea (este urmărită formarea abilităților și atitudinilor așteptate din partea

elevilor pentru atingerea anumitor niveluri de performanță: 2 itemi semiobiectivi de tip întrebare

structurată și altul care are ca suport surse și 1 item subiectiv-eseu nestructurat)

- probleme identificate legate de evaluarea inițială, chiar și pe parcurs- concret.

Evaluarea inițială este utilizată în special la clasele a V a și a IX a, dar și la elevii care vin de la

secțiile maghiare sau sunt transferați pe parcurs.



Cap.I  CurriculumCatedra de  educaţie fizică şi materii aplicate

Existenţa documentelor 

de proiectare didactică

Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative s-a făcut de către toţi cei cinci membrii

ai catedrei, prin elaborarea documentelor de proiectare didactică în conformitate cu programele

şcolare în vigoare,începând de la clasele CP-IV, V-VIII până la IX-XII, în funcţie de clasele din fiecare

catedră.

Strategii didactice şi 

metode de lucru 

utilizate.

Doamna profesoară Elena Barac: Strategii euristice (problematizarea, descoperirea, modelarea,

formularea de ipoteze, dialogul, experimentul de investigare, asaltul de idei) având ca efect stimularea

creativităţii. Ca metode de lucru s-au folosit cele informative şi activ-participative de studiu

individual, de verificare şi evaluare (expunerea, conversaţia, problematizarea, modelarea, exerciţiul).

Doamna profesoară Mihaela Ionescu a utilizat metode de lucru frontale, pe grupe şi individual, în

funcţie de obiectivele orei a aplicat: discuţia, dialogul, prezentarea, metoda prin descoperire,

problematizarea (la ore de teoria muzicii) aplicaţii inter si intradisciplinaritate.

Profesorii Liviu Dincă, Boantă Gabriela : strategiile didactice folosite au fost în concordanţă cu

principiile educaţiei fizice şi sportului, folosindu-se metode de lucru adaptate la specificul vârstei

copiilor, la elevii cu cerinţe educaţionale speciale, la baza materială a şcolii şi la condiţiile climaterice

specifice zonei. Metodele de lucru au fost diferite folosindu-se metoda frontală, diferenţiată,

individuală, lucru pe grupe, mixte, separat fete-băieţi în funcţie de nivelul de dezvoltare a calităţilor

motrice şi de nivelul de însuşire a deprinderilor motrice specifice probelor sportive, urmărindu-se

exersarea diferenţiată a exerciţiilor.



Cap.I  CurriculumCatedra de  educaţie fizică şi materii aplicate

Respectarea 

curriculumului

Curriculumul a fost respectat întocmai, elaborându-se planificările anuale şi semestriale, unităţile de

învăţare la fiecare clasă, în funcţie de cerinţele şi obiectivele propuse fiecărui ciclu de învăţământ.

Evaluarea rezultatelor 

învăţării: 

-forme (iniţiale, 

curente, periodice, 

finale), 

-metode şi procedee 

(tradiţionale şi 

alternative) utilizate.

- ritmicitatea notării.

- probleme 

identificate legate de 

evaluarea inițială, 

chiar și pe parcurs.

Aspecte referitoare la evaluarea rezultatelor învăţării - forme (iniţiale, curente, sumative), metode şi

procedee (tradiţionale şi alternative) utilizate,- ritmicitatea notării, existenţa/inexistenţa unei bănci de

instrumente de evaluare la nivelul comisiei metodice.

Elena Barac: au fost utilizate metode variate de evaluare (orale, investigaţie, proiecte, autoevaluare,

prin chestionare, teme pentru acasă).

Mihaela Ionescu: procedee tradiţionale: teste cu itemi deschişi şi închişi şi procedee alternative:

interdisciplinaritate cu arta vizuală, istoria, literatura, cinematografia. Liviu Dincă şi Boantă Gabriela:

evaluarea rezultatelor elevilor s-a realizat prin evaluări iniţiale la clasele a V-a şi a IX-a, la proba de

alergare de viteză şi evaluări curente sau sumative la toate ciclurile de învăţământ, după parcurgerea

tuturor sistemelor de acţionare pentru fiecare probă sportivă. La baza notării, catedra de educaţie

fizică beneficiază de o scală de evaluare pentru toate ciclurile de învăţământ, la nivel naţional. Notarea

elevilor a fost una obiectivă, respectându-se numărul de note pentru fiecare ciclu în funcţie de numărul

de ore pe săptămână. Evaluările au fost înregistrate şi consemnate în baza de date a profesorilor, fiecare

elev având o fişă individuală unde au fost trecute performanţele, notele, absenţele elevului şi alte

aspecte cum ar fi atitudinea faţă de procesul de învăţământ, starea de sănătate şi activitatea de

performanţă a elevului. Ritmicitatea notării a fost respectată de toţi profesorii conform planificărilor;



Cap.I  Curriculum

Analiza comparativă a performării prin raportare la calificative pe discipline de studiu

• În scopul cunoaşterii nivelului comportamental cognitiv iniţial, determinării liniei de pornire 
la începutul programului de studiu

Învățământul primar I-IV - Limba și literatura română

Nr.

Crt
Clasa 

% calificative-evaluare inițială % calificative la sfârșitul sem.I

FB B S I FB B S I

1. I A 61% 25% 11% 3% 79% 21% - -

2. II A 50% 23,4% 15,3% 73% 30,7% - -

3. III A 80% 20% - - 73,33% 26,67% - -

4. III B 42% 53% 5% - 26% 58% 16% -

5. IV A 72% 23% 5% - 65% 26% 9% -

6. IVB 18,18

%

72,73% 9,09% - 50% 45,45% 4,55% -



Cap.I  Curriculum
Analiza comparativă a performării prin raportare la calificative pe 

discipline de studiu

Învățământul primar I-IV   Matematică

Nr.

Crt.
Clasa 

% calificative-evaluare inițială % calificative la sfârșitul sem.I

FB B S I FB B S I

1. I A 64% 25% 8% 3% 79% 14% 7% -

2. II A 37,5% 58,3% 4,1% 76% 15,6% - -

3. III A 60% 40% - - 80% 20% - -

4. III B 32% 58% 10% - 63% 32% 5% -

5. IV A 59% 23% 18% - 65% 26% 9% -

6. IVB 27,27% 31,82% 9,09% - 50% 40,91% 9,09% -



Cap.I  Curriculum
Analiza comparativă a performării prin raportare la calificative pe discipline de studiu

Învățământul gimnazial

Disciplina de studiu Clasa 
Media generală

la ev.inițială

Media generală la 

sfârșitul sem.I
Cadrul didactic

Lb. și lit. română V A 7,05 8,30 Juhász-András Réka

V B 7,17 7,70 Popa Cristina-Maria

Matematică V A 7,36 8,19 Szasz Dianna

V B 7,23 8,03 Szasz Dianna

Lb. Engleză V A 6,58 7,69 Ferencz Mária-Magdolna

V B 7,84 8,59 Kedves Blanka

Biologie V A 7,84 9,11 Dáné Endre

V B 8,00 9,03 Dáné Endre

Geografie V A 7,54 8,96 Câmpean Carmen

V B 7,27 8,51 Câmpean Carmen

Istorie V A 5,50 8,61 Bogos Geta

V B 5,50 8,33 Bogos Geta



Cap.I  Curriculum
Analiza comparativă a performării prin raportare la calificative pe discipline de studiu   Învățământul liceal

Disciplina de 

studiu
Clasa 

Media generală

la ev.inițială

Media generală la 

sfârșitul sem.I
Cadrul didactic

Lb. și lit. 

română

IX A 7,39 7,63 Popa Cristina-Maria

IX B 4, 74 6,37 Grădinariu N. 

IX C 6,05 7,30 Bucur Cristiana

IX D 6,36 6,90 Bucur Cristiana

Lb. Engleză IX A 6,77 9,00 Kedves Blanka

IX B 4,75 6,23 Csibi C.

IX C 5,46 6,56 Csibi C.

IX D 3,61 4,02 Csibi C

Lb. Franceză IX A 4.20 8.70 Eros Maria

IX B 3.15 7,95 Eros Maria

IX C 2.90 6.82 Eros Maria

IX D 7,01 8,19 Babiac Valentina

Matematică IX A 6,13 7,93 Dinu Anne-Mary

IX B 3,65 6,75 Moldovan D. Cireșica

IX C 4,83 6,33 Moldovan D. Cireșica

IX D 4,57 6,48 Moldovan D. Cireșica



Cap.I  Curriculum
Analiza comparativă a performării prin raportare la calificative pe discipline de studiu     Învățământul liceal

Disciplina de 

studiu
Clasa 

Media generală

la ev.inițială

Media generală la 

sfârșitul sem.I
Cadrul didactic

Fizică IX A 6.50 6.34 Popa Ioan

IX B 5.88 5.21 Popa Ioan

IX C 6.33 4.86 Popa Ioan

IX D 8.77 6.35 Miron Gabriel

Chimie IX A 8.40 7.54 Kurcszakovski N.

IX B 5,59 7,19 Dumbravă Magdalena

IX C 8,24 9,00 Pleșu Aurora

IX D 7,96 8,75 Pleșu Aurora

Biologie IX A 6,03 8,13 Manica Livia

IX B 5,07 7,07 Manica Livia

IX C 3,10 6,10 Manica Livia

IX D 2,67 6,10 Manica Livia

Geografie IX A 6,07 9,30 Galea Adriana

IX B 4,67 9,25 Galea Adriana

IX C 3,26 7,86 Galea Adriana

IX D 2,14 7,10 Galea Adriana



Cap.I  Curriculum
Analiza comparativă a performării prin raportare la calificative pe discipline de 
studiu Învățământul liceal

Disciplina de 

studiu
Clasa 

Media generală

la ev.inițială

Media generală la 

sfârșitul sem.I
Cadrul didactic

Istorie IX A 6,86 8,73 Grecu Maria

IX B 4,35 8,48 Grecu Maria

IX C 4,64 7,73 Grecu Maria

IX D 3,70 7,48 Bogos Geta

Informatică IX A 7,15 8,33 Szasz Dianna

IX B 6,83 8,48 Szasz Dianna

TIC IX A 8,45 10 Szasz Dianna

IX B 8,27 9,74 Miron Gabriel

IX C 8,35 9,63 Miron Gabriel

IX D 8,16 9,13 Miron Gabriel



Cap.I  Curriculum
• Constatări la sfârșitul semestrului I privind rezultatele învățării:

• În general s-a constatat progresul școlar, în unele cazuri în mică măsură, dar și regres la 
unele clase;

• Elevii învață în salturi, de cele mai multe ori înaintea testelor anunțate;

• În general evaluarea se realizează obiectiv în baza unor criterii clare cunoscute de toți 
elevii, există însă acuze privind subiectivismul în notare, care generează frustrări, având 
senzația de  favorizare a unor elevi, demotivarea altora ;

• Se acordă note mari relativ ușor, ar trebui sporită exigența la disciplinele din ariile 
curriculare specifice profilului și specializării.

• O evaluare corectă presupune:
• Activități de predare-învățare pe înțelesul unui număr cât mai mare de elevi, atractive 

pentru aceștia, un demers de la simplu la complex, de la general la particular și invers;

• Respectarea concordanței dintre competențe-conținuturi-activități de învățare-evaluare în 
conformitate cu programele școlare, profilul și specializarea claselor

• Raportarea la criterii și standarde de performanță comune la nivelul catedrelor;

• Utilizarea unor instrumente de evaluare adecvate, însă a coborî ștacheta la unele clase nu 
înseamnă evaluare corectă și de calitate;

• Utilizarea unor bareme de notare clare, defalcate la care elevii să aibă acces pentru a avea 
posibilitatea analizării   şi eventual contestării notelor probelor scrise ;

• Trecerea notelor în catalog după discutarea rezultatelor probelor evaluării și a greșelilor 
identificate.



Cap.I  Curriculum

• Programul pregătirilor suplimentare:

EVALUARE NAŢIONALĂ clasele a VIII-a

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar

Lb. şi lit. română VIII A Popa Cristina-Maria marți/ 14.00-15.00

VIII B Juhász-András Réka marți/ 14-15,30

Matematică VIII A Dinu Anne-Mary luni: 14-15:30

VIII B Dinu Anne-Mary joi: 14-15:30

BACALAUREAT

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar

Lb. şi lit. română XII A Grădinariu N. luni, 14-16

XII B Fărcaș C. vineri, 13-14:30

XII C Fărcaș C. luni, 13-14:30

XII D Fărcaș C. marți,13-14:30

Matematică XII A Luka Tunde Marți 13-14

XII B Luka Tunde Luni 13-14



Cap.I  Curriculum
• Programul pregătirilor suplimentare:

BACALAUREAT

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar

Istorie XII C Bogos Geta Miercuri14-16

XII D Bogos Geta Miercuri 14-16

Informatică XII A Burlacu Mihaela Marti 14-15

Luni 14-15

Biologie XII A Dáné Endre Joi, 14-16

XII B Dáné Endre Joi, 14-16

Chimie XII B Dumbravă

Magdalena

Miercuri 14-15.30

Geografie XII C Galea Adriana Marți 14-16

XII D Galea Adriana Marți 16-19



Cap.I  Curriculum
Programul pregătirilor suplimentare: 

• OLIMPIADE ŞCOLARE/CONCURSURI

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar

Limba și lit. română VIII B

V A

XII-B

Juhász-András Réka

Fărcaș Corina-Vasilica

Marți/ 15,30-16,30

Miercuri/ 14-15

marți/ 13-14

Limba engleză IX C  - IX D Csibi Cătălina Luni 14- 15 

Educație fizică- volei X-XI Boantă Gabriela-Iuliana Marți 19.00-20.00

Vineri 13.00-14.00

Educație fizică- baschet, 

tenis de masă

VII-VIII, IX-XII Dincă Liviu-Csaba Luni 14.00-16.00

Miercuri 14.00-16.00

Matematică VA, VB, VIB

VIIIB, IXA

Szasz Dianna

Dinu Anne-Mary

Marți, 14-15

Marți 14-15

Informatica IXA

X A, XI A

Szasz Dianna

Burlacu Mihaela 

On-line, în funcție de 

timpul disponibil

Joi, 14-15 și on-line

Fizica VIA,VIB Popa Ioan Marți ,14-15

Economie XIB,XIIA Popa Ioan Joi,14-15

Istorie IX C Grecu Maria Miercuri 14-16



Cap.I  CurriculumProgramul pregătirilor suplimentare: 

• OLIMPIADE ŞCOLARE/CONCURSURI

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar

Istorie XD Grecu Maria Marti 14-16

Istorie XII C Bogos Geta Marți, 14-16.

Biologie

Biologie

X A

XIB

Dáné Endre

Manica Livia

Miercuri, 14-15

Miercuri, 15-16

Limba franceză VIIIA, IXA, XA Eros Maria Miercuri 14-16

Religie ortodoxă X C, D,VIIA, IXA Cimpoeșu Anamaria Marti ,14-15

Matematică,Limba 

română

III B Vînaga Valentina Vineri 12-13

Limba română

Matematică

III A

III A

Pintilei Laura-Daniela Miercuri 12-13

Joi 12-13

Limba română

Matematica

I A Păun Mihaela Luni 12-13

Miercuri 12-13

Limba română 

Matematică

IV B Raichici Irina Vineri 12-13
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Programul pregătirilor suplimentare: 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Disciplina Clasa Numele şi prenumele

cadrului didactic

Ziua/Interval

Orar

Istorie VA, VB Bogos Geta Luni, 14-15

Istorie VI A, VI B Bogos Geta Vineri 14-15

Istorie VII B Grecu Maria Luni 14-15

Istorie VIII A,B Grecu Maria Joi 14-15

Matematică,Limba 

română

III B Vînaga Valentina Miercuri 12-13

Matematică, Limba

română

III A Pintilei Laura-Daniela Vineri 12-13

Matematică

Limba română

I A Păun Mihaela Vineri 12-13

Limba română 

Matematică

IV B Raichici Irina Miercuri 12-13



Cap.I  Curriculum

Curriculum la decizia şcolii  2019-2020:

A. Ciclul gimnazial 1. Opţionale la nivelul disciplinei - clasele V-VIII 

2. Opționale la nivelul unei arii curriculare sau mai multor arii curriculare

B. Ciclul liceal      1. Curriculum aprofundat - clasele IX-XII 

2. Curriculum extins - clasele XI-XII 

3. Opţionale ca discipline noi - clasele IX-XII 



Cap.I  Curriculum
Curriculum la decizia şcolii - Disciplinele opţionale incluse în 

curriculumul şcolar pentru anul şcolar 2019-2020

Numele opţionalului Clasa Nume cadru didactic

Micul Baschetbalist VIA, VIB Dincă Liviu

Succesul profesional XIIA,C,D Barac Elena

Simte matematica! VIIIA, VIIIB Dinu Anne-Mary

O istorie a comunismului în 

România

XIC, D Bogos Georgeta, Grecu Maria

Istoria monarhiei din România XIIC, XIID Bogos Georgeta

Simte Matematica! VIIA, VIIB Luka Tunde

Ted Talks XI C Kedves Blanka



Cap.I  Curriculum

Curriculum la decizia şcolii - Disciplinele opţionale incluse în 

curriculumul şcolar pentru anul şcolar 2019-2020

Numele opţionalului Clasa Nume cadru didactic

Geoinformatică- geografie 

asistată de calculator

XI C, XI D Galea Adriana

Geografie Locală XII C, XII D Galea Adriana

Dezbatere, oratorie și retorică XI C, XII C Dudan Marius

Tehnici de lucru în laboratorul 

de chimie

XIB Dumbravă Magdalena

Tehnici de lucru în laboratorul 

de chimie

XIIB Dumbravă Magdalena

Dezvoltare personală.

Autocunoaștere

VA, VB Kovacs Dorina



Raport privind învăţământului



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI

II 1. A. Efective şcolare la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2019-2020:

NIVEL/CLASE NR. CLASE ÎNCEPUTUL ANULUI 

ŞCOLAR

SFÂRŞITUL 

SEMESTRULUI I

CP-IV 8 163 167

V-VIII 8 193 189

IX-XII 16 418 418

TOTAL 32 774 774



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEV  II.1.B. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor:

Motivele: absenţe nemotivate, 
comportament neadecvat
Sancțiuni disciplinare: 

4 preavize de exmatriculare

Nr. elevi înscrişi la

începutul anului şcolar

Plecaţi 

din unitate

Veniţi 

în unitate

Alte situaţii Nr. elevi rămaşi la 

sfârşitul semestrului I

774 7 9 2(abandon) 774

Note la 

purtare

2019-2020

Sem. I

2018-2019

Sem. I

2017-2018

Sem. I

2016-2017

sem. I

2015-2016

Sem. I

2014-2015

Sem. I

2013-2014

Sem. I

≥ 7 22 29 32 23 28 31 18

< 7 1 0 1 0 2 0 2

TOTAL 23 29 33 23 30 31 20

Ciclu/clase/profil Gimnaziu IX-X XI-XII

Nr. note 

scăzute la purtare
5 6 12

TOTAL 5 18



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI

II 1.C. Caracteristici ale beneficiarilor:

◼ Structura etnică:
 Români: 711 (91,86%)
 Maghiari: 58 (7,49%)
 Moldoveni: 5 (0,64%)
 Total elevi: 774 (la începutul anului școlar)

◼ Structura efectivelor în funcție de domiciliu și alte caracteristici:
 Nr. elevilor din mediul urban: 627
 Nr. elevilor din mediul rural: 147
 Nr. elevilor care fac naveta zilnic: 85 (microbuzul școlar, alte mijloace de transport)
 Nr. elevilor interniști: 65
 Nr. elevilor care stau în gazdă: 7
 Nr. elevilor cu părinți plecați în străinătate: 68
 Nr. elevilor care provin din familii monoparentale: 85

 Nr. elevilor cu dizabilităţi/CES: 9 certificat de  orientare şcolară şi profesională, 1
certificat de  orientare şcolară şi profesională și certificat handicap, 1 certificat 
handicap, 8 terapie logopedică, 2 activități remediale la cererea părinţilor, 1 școlarizare 
la domiciliu

 Numărul de elevi care au beneficiat de ajutoare: 101
 Rechizite școlare: 16
 Burse sau alte forme de ajutoare: 85



CAP. II RESURSE UMANE

II 1. ELEVI II. 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020 - ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

GIMNAZIAL

Clasa Efectivul la

sf. Sem. I

Total 

absențe

Total 

absențe/elev

Total absențe 

nemotivate

Total absențe 

nemotivate/elev

Diriginte

V A 26 76 2,92 2 0,07 Szasz Dianna

V B 27 169 6,25 12 0,44 Popa Cristina

VI A 20 280 14 8 0,4 Bogoș Georgeta

VI B 24 141 5,875 61 2,54 Danel Edit

VII A 19 109 5,73 - - Pleșu Aurora

VII B 13 218 16,76 82 6,30 Kecskes Elisabeta

VIII A 30 254 8,46 28 0,93 Dane Endre

VIII B 30 611 20,36 333 11,10 Ferencz Maria

TOTAL 189 1858 9,83 526 2,78



CAP. II RESURSE UMANE

II 1. ELEVI  II. 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020:

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

V-VIII Sem.I

2019-2020
Sem.I

2018-2019

Sem.I

2017-2018
Sem. I

2016-2017

Sem. I

2015-2016

Sem. I 

2014-2015

TOTAL 

ABSENŢE 1858 1760 1813 1828 1327 1184

NEMOTIVATE
526 269 376 136 256 80



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI  II.1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I 2019-2020

– ÎNVĂŢĂMÂMTUL LICEAL CLASELE IX-X

Clasa Efectivul la

sf. Sem. I

Total 

absențe

Total 

absențe/elev

Total absențe 

nemotivate

Total absențe 

nemotivate/elev

Diriginte

IX A 30 359 11,96 41 1,36 Dinu Anne-Mary

IX B 27 557 20,62 26 0,96 Dudan Marius

IX C 30 551 18,36 190 6,33 Bucur Cristiana

IX D 30 697 23,23 145 4,83 Babiac Valentina

X A 28 410 14,64 42 1,5 Burlacu Mihaela

X B 18 145 8,05 24 1,33 Dincă Liviu

X C 30 667 22,23 138 4,6 Eros Maria

X D 30 340 11,33 95 3,16 Cimpoeșu Anamaria

TOTAL 223 3726 16,70 701 3,14



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI II. 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020:

ÎNVĂŢĂMÂMTUL LICEAL CLASELE IX-X

IX-X
TOTAL

2019-2020

TOTAL

2018-2019
TOTAL

2017-2018

TOTAL

2016-2017

TOTAL

2015-2016

TOTAL 

2014-2015

TOTAL 

ABSENȚE
3726 4053 5263 3840 3203 3640

NEMOTIVATE
701

680 920 727
828 656



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI II 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I 2019-2020

- ÎNVĂŢĂMÂMTUL LICEAL CLASELE XI-XII

Clasa Efectivul la

sf. sem. I

Total 

absențe

Total 

absențe/elev

Total absențe 

nemotivate

Total absențe 

nemotivate/elev

Diriginte

XI A 18 253 14,05 69 3,83 Grădinariu Nicoleta

XI B 16 221 13,81 66 4,125 Popa Ioan

XI C 24 575 23,95 106 4,4 Csibi Cătălina

XI D 26 731 28,11 169 6,5 Juhasz-Andras Reka

XII A 28 432 15,42 75 2,67 Luka Tunde

XII B 27 545 20,18 73 2,70 Galea Adriana

XII C 29 628 21,65 227 7,82 Kedves Blanka

XII D 27 1003 37,14 202 7,48 Butaru Anamaria

TOTAL 195 4388 22,50 987 5,06



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI II 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020

- ÎNVĂŢĂMÂMTUL LICEAL CLASELE XI-XII

XI-XII TOTAL

2019-2020

TOTAL

2018-2019

TOTAL

2017-2018

TOTAL

2016-2017

TOTAL

2015-2016

TOTAL 

2014-2015

TOTAL

ABSENȚE 4388 6562 5444 4621 4472 4535

NEMOTIVATE 987
1175 1206 1200

1082 951



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI  II.1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020:

Evoluția fenomenului absenteismului- învățământul primar

Anul școlar 2019-

2020

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Total elevi 167 178 180 172 186 196

Total absențe 337 699 445 266 325 767

Total 

absențe/elev
2,01 3,92 2,47 1,54 1,74 3,91

Nemotivate - - - - 8 -

Nemotivate/

elev
- - - - 0,04 -



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI II.1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020:

Evoluția fenomenului absenteismului- învățământul gimnazial

Anul școlar 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Total elevi 189 189 187 183 175 177

Total 

absențe

1858 1760 1813 1828 1327 1184

Total 

absențe/elev

9,83 9,31 9,69 9,98 7,58 6,68

Nemotivate 526 269 376 136 265 80

Nemotivate/

elev

2,78 1,42 2,01 0,74 1,51 0,45



CAP. II RESURSE UMANE
II 1. ELEVI   II.1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020

- Evoluția fenomenului absenteismului- învățământul liceal 

Anul școlar 2018-

2019

2018-

2019

2017-

2018

2016-

2017

2015-

2016

2014-

2015

Total elevi 418 417 414 395 383 391

Total absențe 8114 10615 10707 8461 7675 8175

Total 

absențe/elev
19,41 25,45 25,86 21,42 20,03 20,90

Nemotivate 1688 1855 2126 1927 1910 1607

Nemotivate/

elev
4,03 4,44 5,13 4,87 4,98 4,10



CAP. II RESURSE UMANE

II 1. ELEVI   II.1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020

- Evoluția fenomenului absenteismului la nivelul școlii

Anul școlar 2019-2020

774 elevi

2018-2019

784 elevi

2017-2018

781 elevi

2016-2017 2015-2016 2014-2015

Total abs. 10139/

13,10

13074/

16,67

12965 / 

16,60

10555 / 

14,07

9327 / 

12,53

10126 / 

13,25

Nemotivate 2214 / 2,86 2124 / 2,70 2502 / 3,20 2063 / 2,75 2183 / 2,93 1687 / 2,2



CAP. II RESURSE UMANEII 1. ELEVI                

II 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020:

Evoluția fenomenului absenteismului la nivelul colegiului:

4.62 3.91
1.74 1.54 2.47

3.92
2.01

6.23 6.68 7.58
9.98 9.69 9.31 9.83

19.69
20.9 20.03

21.42

25.86 25.45

19.41

0

5
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25

30

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Evoluţia numărului total de absenţe/elev
în ultimii 6 ani

Primar Gimnazial Liceal



CAP. II RESURSE UMANE

II 1. ELEVI  II. 1.D. SITUAŢIA ABSENŢELOR  sem. I   2019-2020:

Monitorizare-Control
◼ Absențele înregistrate de elevi au fost raportate lunar de către diriginți.

◼ S-a aplicat procedura motivării absențelor.

◼ Numărul de absențe înregistrate de elevii învățământului liceal a scăzut cu 6 absențe pe elev.

◼ S-a înregistrat o ușoară creștere a numărului absențelor la învățământul gimnazial de la
9,69/elev la 9,83/elev.

◼ Numărul de absențe la nivel de școală , în comparație cu anul școlar 2018-2019, a scăzut cu 3,5
absențe pe elev.

La nivelul instituției se impune:

◼ Eficientizarea comunicării dintre diriginți și părinții elevilor de liceu;

◼ Înștiințarea părinților, în scris, privind situația absențelor;

◼ Discutarea în ședințele cu părinții a situației absențelor pe sem.I;

◼ Efectuarea periodică a controalelor privind consemnarea și motivarea absențelor elevilor;

◼ Consemnarea tuturor absențelor .



CAP. II RESURSE UMANE

II 2. Cadre didactice   II 2. 1 Statut, grade didactice, vechime:

Cadre didactice
Total

Primar Gimnazial Liceal

Titulare 34 7 27

Cu statut de suplinitor, 

asociat, pensionar
13 1 12

Personal didactic calificat Personal 

didactic 

necalificatGradul I Gradul II Doctorat Definitivat Debutanți

28 6 1 7 4 1

Vechime Sub 1 an 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Peste 25

În 

învăţământ

5 0 1 9 8 5 19



CAP. II RESURSE UMANE

II 2. Cadre didactic II 2.2 Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională:

Denumirea cursului Nr. de 

credite

Numele cadrelor didactice

”Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți - CRED”

30 Bucur Cristiana, Grădinariu Nicoleta, Fărcaș Corina-

Vasilica, Popa Cristina-Maria, Juhász-András Réka, Dáné 

Endre

ARCI -Practica integrării si 

incluziunii copiilor cu CES 

18 Kecskes Elisabeta, Dincă Liviu-Csaba, Burlacu Mihaela, 

Bogos Maria Georgeta, Cimpoeșu Anamaria, Dinu Anne-

Mary, Pintilei Laura-Daniela,Pleșu Aurora, Bojte Elena, 

Kedves Blanka, Raichici Irina, Dumbravă Magdalena

EU Code Week - Deep Dive - Burlacu Mihaela, Szasz Dianna

“Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toti” - CRED

30 Păun Mihaela, Bojte Elena, Banyai Ingrid Reka, Pintilei 

Laura Daniela, Vînaga Valentina, Craioveanu Violeta

”Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți - CRED”

30 Bucur Cristiana, Grădinariu Nicoleta, Fărcaș Corina-

Vasilica, Popa Cristina-Maria, Juhász-András Réka, Dáné 

Endre



CAP. II RESURSE UMANE

II 2. Cadre didactic II 2.2 Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională:

Denumirea cursului Nr. de 

credite

Numele cadrelor didactice

Curs - Lions Quest - Pintilei Laura-Daniela, Lupu Melania-Rodica,

Bojte Elena, Păun Mihaela, Raichici Irina, 

Craioveanu Violeta, Vînaga Valentina

”La différenciation 

pédagogique : propositions 

pour gérer l’hétérogénéité 

des classes” -Timișoara

- Eros Maria

Expert în legislația muncii 180 ore Dumbravă Magdalena-Camelia



CAP. II RESURSE UMANE
II 2. Cadre didactice

II 2.3   Activitatea metodică și participarea la sesiuni de comunicări științifice:

II 2.4 Activități de autorat:

Activitatea metodică Nivelul organizării (școală, 

zonal, național)

Numele cadrelor didactice

Diseminare curs

”La différenciation pédagogique : 

propositions pour gérer l’hétérogénéité des 

classes” -Timișoara

Școală Eros Maria

Titlul Publicația Numele cadrelor didactice

Trei zile de autocunoastere Kereszteny Szo Kecskes Elisabeta

Manualul de Religie 

Romano.Catolica Clasa a VII-a

Editura Corvina Kecskes Elisabeta

Profesori de limba franceză din

Harghita, participanți la cursurile

Centrului Regional Francofon

pentru Europa Centrală și de Est

Informația Harghitei Eros Maria

Resurse educaționale Dăscălița Bojte Elena



CAP. II RESURSE UMANE
II 2. Cadre didactice II.2.5   Implicarea în atragerea de fonduri extrașcolare:

• Proiectul Rose - Succesul e al tuturor! - în curs de evaluare – prof. Dane Endre

• Proiectul ,,File de istorie, file de cultură, file de natură, cuvinte care zidesc…” 
Proiect finanțat de MEN și CJ Harghita- Asociația Comitetul de Părinți Colegiul 
Octavian Goga- Teslovan Adreana- Dumbravă Magdalena

II 2.6   Implicarea în organizarea diferitelor concursuri şcolare:

Numele concursului Faza organizată Numele cadrelor didactice 

implicate

Cupa ,,Moș Crăciun”-

tenis de masă, fotbal în 

sală clasele V-VIII, IX-XII

la nivel de școală Dincă Liviu-Csaba, 

Boantă Iuliana Gabriela

Concurs Județean de 

Dezbateri Academice 

Logos

județean Dudan Marius, Dáné 

Endre, Galea A.



Raport privind starea învăţământului



CAP. III ASPECTE CALITATIVE 
ALE PROCESULUI DIDACTIC

A.Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I

B.Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor

C.Rezultatele  obținute la concursurile şcolare



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III A Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I

Ciclul de 

înv.

Total 

Elevi

Sf. sem.I

Promovaţi

Corigenţi Cu situaţia 

neîncheiată

Total 1ob 2ob >3ob

Primar  

CP-IV
167 167 - - - - -

Gimnazial 

V-VIII 
189 177 12 6 3 3 -

Liceal zi

IX-X
223 205 17 10 6 1 1

Liceal zi

XI-XII
195 177 16 10 5 1 2

TOTAL 

PE 

ŞCOALĂ

774 726 45 26 15 5 3



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III A Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I- clasele CP-XII

TOTAL ELEVI PROMOVAȚI CORIGENȚI NEÎNCHEIAȚI

774 726 (93,79%) 45 (5,81%) 3 (0,40%)

Promovați

Corigenți

Neîncheiați

0.00%

50.00%

100.00%

Clasele I-XII

93.79%

5.81%
0.40%

Promovabilitatea la sfârșitul semestrului I

Promovați Corigenți Neîncheiați



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III A Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I

Evoluţia promovabilităţii  pe cicluri de învățământ, pe școală:

Ciclul de înv. Semestrul I

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Primar I-IV 100% 100% 100% 99,44% 100% 100%

Gimnazial V-

VIII
89,26% 92,00% 87,97%

85,94% 86,24% 93,65%

Liceal zi IX-X 92,59% 89,26% 95,67% 80,67% 88,14% 91,92%

Liceal zi XI-

XII
93,56% 88,00% 83,42%

94,68% 91,47% 90,76%

Promovabili-

tatea pe şcoală
92,30% 91,68% 91,73%

89,98% 91,32% 93,79%



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III A Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I

Evoluţia promovabilităţii  pe cicluri de învățământ și pe școală
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CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III A Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I -Numărul elevilor promovaţi după mediile generale:

• Constatări:

o 70,62% dintre elevii promovaţi ai claselor gimnaziale au medii generale între 9 – 10, a crescut puțin, cu 3 puncte
procentuale, comparativ cu anii școlari precedenți

o La clasele liceale 46,34% dintre elevii promovaţi ai claselor IX-X şi 48,59% ai claselor XI-XII au medii generale între 9 
– 10.  S-a constatat o creștere cu 6 puncte procentuale față de anul școlar trecut la clasele IX-X și un parametru constant 
în cazul claselor XI-XII. 

Ciclul de 

înv./

clase

Prom.

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

Nr. 

elevi

% Nr. 

elevi

% Nr. 

elevi

% Nr. 

elevi

% Nr. 

elevi

%

Gimnazi

al V-VIII 
177 - - 12 6,78% 40 22,60

%

120 67,80

%

5 2,82%

Liceal zi

IX-X
205 - - 36 17,56

%

74 36.10

%

94 45,85

%

1 0,49%

Liceal zi

XI-XII
177 - - 21 11,86

%

70 39,55

%

84 47,46

%

2 1,13%

Total 

şcoală
559 - - 69 12,34

%

184 32,92

%

298 53,31

%

8 1,43%



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III B Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor-Activitatea de terapie 

recuperatorie integrată a copiilor cu CES- Prof. itinerant Grama Michaela

• Au beneficiat de activităţi de dezvoltare, recuperare un număr de 13 elevi (elevi nivel primar  - 2, elevi nivel 
gimnazial  - 9, elevi nivel liceal – 2)

• Grupurile ţintă în funcţie de nevoile speciale ale elevilor:

- Numărul beneficiarilor activităţilor de terapie a dislexiei, disgrafiei și discalculiei: 2

- Numărul beneficiarilor activităţilor de terapie a tulburărilor de învăţare: 11

- Numărul elevilor cu certificat CES care au beneficiat de activităţi terapeutice: 10

• Tipuri de activităţi de sprijin:

1.Activitate individuală 

2.Activitate în grup mic 

3.Activitae în cadrul orelor de curs:

a. cu scopul observării comportamentului elevului 

b. predare în parteneriat 

4.Activitate de colaborare cu cadrele didactice în vederea elaborării programelor individuale de dezvoltare şi 
monitorizare a evoluţiei elevilor beneficiari ai activităţilor de sprijin. 

5. Activităţi cu părinţii: consiliere individuală şi de grup 

6.  Participare la programele de perfecționare



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III B Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor-Activitatea de terapie 

recuperatorie integrată a copiilor cu CES- Prof. itinerant Grama Michaela

Programe şi activităţi de recuperare folosite:

• Activităţi de reducere a reactivităţii faţă de activitatea de învăţare :

1. Exersarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală în situaţii de comunicare.

2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului.

3. Dezvoltarea receptivităţii şi expresivităţii orale.

4.Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje scrise.

• Activităţi de restructurare şi ameliorare a imaginii de sine:
1. Cunoaşterea sensului şi semnificaţiei unor concepte şi norme din sfera relaţiilor umane;

2. Exersarea şi practicarea unor norme de conduită în vederea formării valenţelor personalităţii pe criterii axiologice;

3. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adecvate, de integrare şi adaptare socială conform exigenţelor actuale 
şi viitoare ale societăţii;

4. Formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome care să armonizeze relaţia cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul 
înconjurător 

• Activități de consiliere individuale:

1. Asigurarea condiţiilor optime pentru continuarea procesului de recuperare;

2. Pregătirea adolescentului pentru dobândirea unor norme care să-i permită realizarea unor activităţi pentru a-şi asigura, 
în viitor, existenţa;

3. Activități pe grupe bazate pe relaţiile dintre indivizi sunt, pe o recunoaştere a integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor 
comune pe care le posedă.



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III B Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor -Activitatea cabinetului psihopedagogic-
Consilieri școlari: Karacsony Iacob, Grama Michaela

I. Activităţi pentru elevi/preşcolar

1.Consiliere/terapie/corecţie individuală 2. Consiliere de grup în cabinet .3.Activităţi tematice, consiliere de grup la clasă

Inadaptabilitate la 

ciclul gimnazial/liceal

6 ore

Probleme de 

comportament 

17 ore

Neînțelegeri cu 

coechipierii 

7 ore

Neînțelegeri cu părinții 10 ore

Frica de întuneric 2 ore

Comportament deviant 5 ore

Frica de moarte 4 ore

Dezvoltare personală 54 ore

Medierea 

conflictelor 

3 ore

Respectarea 

regulamentelor 

școlare 

2 ore

Autocunoaștere, 

socializare 

1 ore

Optimizare 

comportamentală

6 ore

Dezvoltare personală 2 ore

Medierea 

conflictelor

2 ore

Autocunoaştere

( Socializare - CPA, V, IX)

7 ore

Adaptarea la internatul 

școlar 

8 ore

Respectarea 

regulamentelor la 

internatul școlar

4 ore

Managementul timpului 

liber

2 ore

Educaţie pentru valori 2 ore

Stil de viaţă sănătos 2 ore

Orientare școlară 5 ore



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III B Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor -Activitatea cabinetului 
psihopedagogic:

II. Activităţi pentru cadre didactice:

1.Consiliere individuală:                                       2.Activităţi tematice/consiliere de grup/cursuri/activităţi de perfecţionare:

Managementul clasei de 

elevi

4 ore

Comunicare profesor - elev 3 ore

Sprijinirea activității de 

predare-evaluare

1 ora

Sprijinirea activităţii 

didactice cu documentaţie 

psihopedagogică

6 ore

Întocmirea unui demers 

educativ pe tema 

comunicării

2 ore

Comunicarea eficientă 

părinte –copil – cadru 

didactic

2 ore

Consiliul 

profesoral

Informare pe diverse 

teme educaționale și în 

urma sondajelor 

-

Consiliul clasei Consiliere pe teme 

specifice clasei

2 ore



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III B Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor -Activitatea cabinetului psihopedagogic:

III. Activităţi pentru părinţi: IV. Alte activități:

1.Consiliere individuală

Comportament deviant, 

agresivitate 

5 ore

Inadaptabilitate 1 ora

Neînțelegeri cu părinții 1 ora

Respectarea regulamentelor 

școlare/internat

5 ore

Eşec şcolar 2 ore

Inadaptare emoţională 1 ora

Proiect „Internatul – căminul de 

acasă”

5 ore

Chestionar Agresivitate/ bullying/ violenţă 

şcolară”

3 ore

Intervizie Consfătuiri CJAP - Kedves 

Eniko

12 ore



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III B Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor –

Cabinet logopedic interșcolar: Prof. logoped Kos Ibolya

• În semestrul I. al anului şcolar 2019-2020 numărul de copii asistaţi în cabinetul logopedic este de 1 
copil din clasa I-a, 1 copil din clasa a V-a, 1 copil din clasa a III-a şi 5 copii din clasa pregătitoare.

• Am continuat activitatea corectiv-terapeutică cu cei 3 copii din anul anterior cu care am lucrat şi anul 
trecut după o evaluare detaliată a acestora.

• În cursul lunii octombrie 2017 am evaluat copii din clasa pregătitoare în vederea depistării tulburărilor de 
limbaj.

• În cursul lunii noiembrie am efectuat o evaluare detaliată în vederea reînscrierii copilului în clasa 
pregătitoare pe baza legislaţiei în vigoare la solicitarea părinţilor.

• În activitatea corectiv-terapeutică am urmărit educarea complexă a copiilor cu tulburări de limbaj: 
educarea vorbirii curente, a gândirii, a dezvoltării personalităţii, a unei comportări normale faţă de 
deficienţa de vorbire şi faţă de mediul social înconjurător.

• Obiectivele urmărite şi realizate în activitatea logopedică:

• -depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la şcolarii mici;

• - orientarea terapiei spre corectare, compensare, integrare şcolară şi socială

• - particularizarea intervenţiei pe tipuri de deficienţe;   

• - evaluarea continuă a progreselor realizate de copiii cuprinşi în terapia logopedică.

• Până la sfârşitul semestrului au fost toţi copii în stare de ameliorare.

• Obiectivele din planificarea semestrială au fost atinse, activitatea corectiv-terapeutică se acordă în 
continuare



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III C Rezultatele  obținute la concursurile şcolare

Nr.

crt.

Numele şi 

prenumele 

cadrului didactic

Numele şi prenumele 

elevilor/clasa

Concursul şcolar Rezultate

1 Boantă Gabriela 

Dincă Liviu

Pascu Mara -III B

Diac Larisa- IV A

Concurs de înot în 

cadrul Programului 

Kori-Uszas 

locul I

locul V

2 Barac Elena Mihalache A- XA,Suciu 

C-XIIA,Oprea S- XIA, 

Bucur A-XIIB

Conc.regional de 

fotografie ,,Pasărea 

măiastră”

I, I, 2xIII, III

3 Juhász-András 

Réka

Netedu Cristina-XI B Concurs de recitări 

”IRIS”

premiul I

4 Popa Cristina-

Maria

Stroia Raluca- IX A Concurs de recitări 

”IRIS”

premiul I



CAP. III ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DIDACTIC

III C Rezultatele  obținute la concursurile şcolare

Nr.

crt.

Numele şi 

prenumele 

cadrului didactic

Numele şi prenumele 

elevilor/clasa

Concursul şcolar Rezultate

5 Szasz Dianna Roșu David-VIB Concursul național 

LuminaMath

M

6 Dincă Liviu-Csaba Gabără Radu -XI C, Colceriu 

Andrei -XII C,Coman Eduard 

XIIA,-Bujac Eduard-XIIC, 

Ionescu Cristian-XIIA,Szasz 

Endre- XA,Simota Mihnea-

XA, Gabos Rareș- IX A, Kristo 

Roland- XII A, Păncescu 

Andrei -XC

Baschet băieți liceu locul II faza 

locală



Raport privind starea învăţământului



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

VIZIUNE:

• Noi suntem cei care cu înțelepciune, iubire și prin joc putem construi un pod care să lege cele două 
lumi, cea a noastră a profesorilor și cea a lor a elevilor, atât de necesar obținerii unor rezultate de 
care să fie mulțumiți toți cei implicați în activitatea educativă: părinți, elevi și profesori.

• Noi suntem cei care putem crea și adapta cadrul abordărilor interdisciplinare și transdisciplinare 
oferindu-le posibilitatea exersării competențelor de viață, de dezvoltare holistică a personalității.

MISIUNE:

• Scopul nostru fundamental este maturizarea socială a copiilor și tinerilor care ne sunt încredințați și 
integrarea lor în sistemul relațiilor interpersonale  existente.

OBIECTIVE:

• Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 
respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor omului, etc.

• Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat –
deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate.

• Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei în scopul dezvoltării 
conștiinței utilității sociale a tinerilor.

• Stimularea creativității și a spiritului de echipă.



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

DIRECŢII DE ACŢIUNE:

• Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea activităţilor.

• Organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de nevoile educative ale colectivelor de 
elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional.

• Dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii.

• Asigurarea unei mobilităţi accentuate a elevilor pentru schimburi profesionale de idei şi experienţe de viaţă.

• Practicarea voluntariatului.

• Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale.

VALORI ȘI ATITUDINI:

• Respectul față de sine, fața de ceilalți și față de valori în general.

• Aprecierea unicității fiecăruia.

• Receptivitate la emoțiile celorlalți.

• Valorizarea relațiilor interpersonale.

• Dezvoltarea stimei de sine.

• Orientarea spre o viață de calitate.

• Responsabilitatea socială.



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa CPA - Prof. înv. primar Lupu Melania

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

„Povestea unui neam”

1 Decembrie prin ochii de 

copil

Mihai Eminescu-vers și 

culoare

„Crăciunul a sosit!”

-moment folcloric;

-concurs de desene;

-Vizionarea unei prezentări  ppt;

-redarea prin desen a unor aspecte din creația 

eminesciană

-Serbare de Crăciun

-Împodobirea brăduţului şi a sălii de clasă;

Direcțiunea  CNOG

Pintilei Laura

Otvos Ioan

Cadre didactice 

ciclul primar

Educaţia pentru 

mediu

„Toamna în clasă și în școala 

noastră”

-Decorarea sălii de clasă 

Educaţia pentru 

sănătate

,,Săptămâna europeană a 

mobilității”

,,Programul municipal de 

iniţiere în patinaj şi înot”

-informarea elevilor despre beneficiile pentru sănătate 

ale mersului pe jos și cu bicicleta;

-realizarea de afișe;

-patinaj

-asistent

-părinti



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa CPA - Prof. înv. primar Lupu Melania

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

sănătate

,,Ziua alimentației 

sănătoase”

-discuții pe tema alimentației 

sănătoase cu un specialist;

Educaţia pentru 

societate democratică

-,,Ajută-i pe ceilalţi!

”activități în cadrul

SNAC

-acţiuni de voluntariat, în cadrul

proiectelor iniţiate la nivelul şcolii-

donare de fructe;

-părinții

Alte activităţi Vizionarea unui 

spectacol de teatru

părinții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa CPB - Prof. înv. primar Bojte Elena

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

,1 Decembrie prin ochii de 

copil”

,,Mihai Eminescu-vers și 

culoare”

,, Din nămeți sosește 

Moșul”

-concurs de desene;

-Vizionarea unei prezentări  ppt;

-redarea prin desen a unor aspecte din creația 

eminesciană

-Serbare de Crăciun

-Împodobirea bradului şi a sălii de clasă;

-cadre didactice ciclul 

primar

-părinții clasei

Educaţia pentru mediu ,, Să protejăm mediul și 

animalele”- săptămâna 

animalelor la școală

- informarea elevilor despre diferite animale și 

mediul lor de viață, prezentarea habitatului 

natural al acestora, analizarea structurii 

componente a animalelor aduse și 

identificarea unor elemente care pot interveni 

în ocrotirea mediului lor de viață;

-părinții clasei



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa CP B- Prof. înv. primar Bojte Elena

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

sănătate

,,Săptămâna europeană a mobilității

,,Programul municipal de iniţiere în 

patinaj şi înot”

,,Ziua alimentației sănătoase”

-informarea elevilor despre beneficiile pentru sănătate 

ale mersului pe jos și cu bicicleta;

-realizarea de afișe;

-patinaj

--discuții pe tema alimentației sănătoase cu un specialist;

ISJHR

CNOG

-asistent

-părinții clasei

Educaţia pentru 

societate democratică

-,,Ajută-i pe ceilalţi! ”activități în

cadrul SNAC

-5 Octombrie-Ziua Educaţiei”

-acţiuni de voluntariat, în cadrul proiectelor iniţiate la

nivelul şcolii-donare de fructe;

-afişe pe tema educaţiei;

-părinții clasei

Educaţia pentru 

securitate personală

,,Spațiile destinate jocului” Realizare de colaje și desene care să reflecte locurile 

destinate activităților de joacă în siguranță;

-părinții clasei

Alte activităţi Să petrecem de Halloween

Vizionarea unui spectacol de teatru

Parada costumelor -părinții clasei

-profesori



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IA- Prof. înv. primar Păun Mihaela

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

,,Sunt mândru că sunt român”,,,Să-

l cunoaștem pe Eminescu”,

,,Colindăm, colindăm iarna”

Concurs de desene

-vizionarea unei prezentări ppt, activități 

de recitări

Serbare de Crăciun

CNOG

-părinții clasei

Educaţia pentru 

sănătate

,,Săptămâna europeană a 

mobilității”

,,Programul municipal de iniţiere 

în patinaj şi înot”

-informarea elevilor despre beneficiile 

pentru sănătate ale mersului pe jos și cu 

bicicleta;-realizarea de afișe;

-patinaj

ISJHR

CNOG

-părinții clasei

Educaţia pentru 

societate democratică

-,,Ajută-i pe ceilalţi! ”activități în 

cadrul SNAC

-acţiuni de voluntariat, în cadrul 

proiectelor iniţiate la nivelul școlii - donare 

de fructe;

-părinții clasei

Alte activităţi Să petrecem de Halloween

Vizionarea unui spectacol de teatru

Parada costumelor -părinții clasei

-profesori



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IIA - Prof. înv. primar Banyai Reka

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

“Povestea unui neam”-

1 Decembrie

Dans popular Craioveanu Violeta

Educaţia pentru mediu Proiect ecologic Colectare de hârtie, PET-uri Părinți

Educaţia pentru 

sănătate

Patinaj Curs de patinaj Primăria municipiului

Alte activităţi Să petrecem de 

Halloween

Vizionarea unui 

spectacol de teatru

Parada costumelor Părinți

Profesori



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IIIA - Prof. înv. primar Pintilei Laura

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

“Povestea unui neam”

1 Decembrie prin ochii de 

copil

Mihai Eminescu-poetul 

nepereche

,,Micul spectator”

-moment folcloric;

-concurs de desene;

-recitări;

-expoziție de desene;

-vizionare de spectacole;

Direcțiunea  CNOG

Lupu Melania

Otvos Ioan

Cadre didactice ciclul 

primar

Trupe de teatru

Educaţia pentru 

sănătate

,,Săptămâna europeană a 

mobilității”

,,Programul municipal de 

iniţiere în patinaj şi înot”

,,16 oct.-Ziua mondială a 

alimentaţiei”

-informarea elevilor despre beneficiile 

pentru sănătate ale mersului pe jos și cu 

bicicleta;

-realizarea de afișe;

-înot

-stimularea şi promovarea unei alimentaţii 

corecte pentru o viaţă sănătoasă;-desene;

ISJHR

Părinții 

As.med.școlar



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IIIA - Prof. înv. primar Pintilei laura

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaborat

ori

Educaţia pentru 

societate democratică

-,,Ajută-i pe ceilalţi! 

”activități în cadrul 

SNAC

,,5 Octombrie-Ziua 

Educaţiei”

-acţiuni de voluntariat, în cadrul 

proiectelor iniţiate la nivelul şcolii-

donare de fructe;

-afişe pe tema educaţiei;

Părinții

Educaţia pentru 

securitate personală

,,Vrem să ne simţim în 

siguranţă”

-prelucrarea normelor de protecţie a 

muncii;

Boantă Gabriela

Părinții 

Alte activităţi Carnavalul toamnei Parada costumelor Părinții 



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa III B - Prof. înv. primar  Vînaga Valentina

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Vizionare de spectacole

,,Povestea unui neam”

1 Decembrie prin ochii de copil

,,Sunt mândru că sunt român”

-recitări

Concurs de desene

Realizarea de stegulețe și alte compoziții pentru 

decorarea clasei ;

Trupe de teatru

Direcțiunea  CNOG

Cadre didactice ciclul 

primar

Părinții

Educaţia pentru mediu -Decorarea sălii de clasă si a holului -Colectare 

de materiale din natură

Educaţia pentru sănătate ,,Săptămâna europeană a 

mobilității”

Informarea elevilor despre beneficiile pentru 

sănătate ale mersului pe jos și cu bicicleta;

Realizarea de afișe , Înot

ISJHR

Părinții

Educaţia pentru societate 

democratică

Sensibilizarea elevilor privind 

problemele sociale - SNAC

„5 octombrie-ZIUA EDUCAȚIEI”

Donare de fructe

Copacul educației -Afișe pe tema educației
Părinții

Educaţia pentru securitate 

personală

,,Locuri de joacă”(jocul în 

siguranță)

Întocmirea  de către elevi a unui regulament 

privitor la locurile de joacă recomandate;

Realizare de colaje

Părinții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IVA - Prof. înv. primar Craioveanu Violeta

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Povestea unui neam

1 Decembrie prin ochii de 

copil

Hai să dăm mână cu 

mână!

Contribuții harghitene la 

Marea Unire

Eminescu - vers și culoare

Dans popular

Concurs de desene

Confecționarea unor ecusoane

Hora unirii

Lecție de istorie la muzeu

Activități de recitare și pictură

Banyai Ingrid Reka

Direcțiunea  CNOG

Cadre didactice ciclul 

primar

Părinții

MOMS

MOMS

Educaţia pentru mediu Proiect: Sunt prietenul 

naturii

Curățenie în curtea școlii și în anumite 

zone din oraș

Părinții

Educaţia pentru sănătate Programul Educație 

pentru sănătate, educație 

pentru viață

Săptămâna europeană a mobilității

Înot

ISJHR

CNOG

Părinții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IVA - Prof. înv. primar Craioveanu Violeta

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

societate democratică

Sensibilizarea elevilor 

privind problemele 

sociale - SNAC

Donare de fructe Părinții

Educaţia pentru 

securitate personală

Strada nu e loc de 

joacă!

Activitate cu reprezentanți IPJHR IPJHR

Alte activităţi Carnavalul toamnei

Uite, vine Moș 

Crăciun!

Parada costumelor

Împărțire de cadouri și seară 

dansantă

Părinții

Părinții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IVB – Înv. Raichici Irina

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaborato

ri

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

1 Decembrie prin ochii de 

copil

Contribuții harghitene la 

Marea Unire

Eminescu - vers și culoare

Concurs de desene

Lecție de istorie la muzeu

Activități de recitare și pictură

Direcțiunea CNOG

MOMS

MOMS

Educaţia pentru 

sănătate

Programul Educație pentru 

sănătate, educație pentru 

viață

Săptămâna europeană a mobilității

Înot

ISJHR

CNOG

Părinții

Educaţia pentru 

societate democratică

Sensibilizarea elevilor 

privind problemele sociale -

SNAC

Donare de fructe Părinții

Alte activităţi Carnavalul toamnei Parada costumelor Părinții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VA - Prof. Szasz Dianna

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

„Povestea unui neam”-

1 decembrie

participarea la spectacol CNOG

Educaţia pentru mediu Program concerte participare la spectacolele de 

culturalizare pentru gimnaziu

Asociația Orchestra de 

Cameră Ciuc

Educaţia pentru 

societate democratică

”Emoțiile din viața noastră”

Alte activităţi ”Școala în viața mea”



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VB - Prof. Popa Cristina

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Spectacol „Povestea unui 

neam” -

1 Decembrie

Elaborare şi organizare program 

spectacol (28 decembrie)

CNOG

Educaţia pentru mediu Program de culturalizare: 

concerte de muzică clasică

Participare: Aspecte paralele dintre 

dansul popular şi dansul renascentist (18 

noiembrie)

Consiliul Judeţean 

Harghita; Liceul de Artă 

,,Nagy Istvan

Educaţia pentru societate 

democratică

,,Săptămâna fructelor şi 

legumelor” în cadrul 

SNAC

Donare fructe şi legume Părinţii

Alte activităţi Socializare înainte de 

vacanţă

Seară dansantă Diriginţii şi colectivele 

claselor a V-a A şi a VI-a A

Sudarea colectivului: 

Surprize de Moş Nicolae

Schimb de cadouri Părinţii



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VIA - Prof. Bogoș Georgeta

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

„Povestea unui neam”-

1 decembrie

Participarea la spectacol CNOG

Alte activităţi Moș Crăciun

Excursie la Brasov

Împărțire de cadouri și seară 

dansantă.

Vizitarea Primei școli românești, 

vizită la ZOO. 

Dirigintii claselor VB, 

VIA



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VIB - Prof. Danel Edit

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Muzică pentru suflet ... Vizită la Cafeneaua „Petőfi” pentru o 

călătorie muzicală spre romantismul 

artistic

Liceul de Arte „Nagy 

István”, cu participarea 

unor artiști locali

Educaţia pentru mediu Să fim mai înțelegători 

(oamenii în jurul nostru)

Drumeție, discuții

Rezolvarea unor teste tematice, 

discutarea lor în cadrul orelor de 

dirigenție.

-

Educaţia pentru sănătate Și sufletul contează ... Discuții asupra sănătății sentimentale -

Educaţia pentru societate 

democratică

Suntem la fel ... Discuții privind toleranța și spiritul de 

echipă

-

Dezvoltarea personalităţii 

şi a carierei

Artist sau om de știință? Asupra unor reprezentări artistice 

dirijate, elevii află mai multe despre 

interesele lor

Discuții euristice, 

feedback pozitiv

Alte activităţi La patinaj! Ieșire cu clasa, timp petrecut ca echipă Vizitarea Patinoarului 

„Molnár Lajos” din 

Miercurea Ciuc



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VIIA - Prof. Pleșu  Aurora

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

Program concert

”Povestea unui neam”

Rolul gărzilor patriotice din 

Harghita și Covasna în lupta 

pentru -Marea Unire

Participare la spectacolele de culturalizare 

pentru gimnaziu.

Participarea la activitatea culturală

Activitate interactivă la

Muzeul Oltului și Mureșului

Superior

Asociația Orchestra de 

Cameră Ciuc

Directiunea CN O Goga

Centrul Cultural Miron

Cristea

Educaţia pentru mediu Apă,aer,sol

Momente Eco

Prevenirea poluării mediului Efectele poluării 

mediului și prevenirea acestora - prezentări 

PPT

Educaţia pentru sănătate Gripă și viroză Recomandări pentru prevenirea gripei și 

virozelor respiratorii.

Educaţia pentru societate 

democratică

Spune”NU” violenței Comportament responsabil agresivitate 

,violentă ,bullying ,cauze ,forme,soluții

Educaţia pentru securitate 

personală

Program de informare ISU

Program de informare PSI

Instruire instalare Aplicația 112

Simulare evacuare în caz de cutremur

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență

Alte activităţi Excursie Brașov -”Obiceiuri 

și tradiții”

Vizitare centru vechi, vizionare film. Părinți



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VII B- Prof. Kecskes Elisabeta

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Program cultural

“Povestea unui Neam”

Concert

Participarea la activitatea culturală

Liceul de Arte

Directiunea CNOGoga

Educaţia pentru 

sănătate

Program  de informare-

sanatate publica

Activitate de prevenire in caz de gripa

Educaţia pentru 

securitate personală

Program de informare 

ISU

Program de informare 

PSI

Instruire instalare Aplicația 112

Simulare evacuare în caz de cutremur

Inspectoratul pt.Situații 

de Urgență

Alte activităţi Program recreativ-

tradiții de iarna

Excursie la Târgul de Crăciun- Brașov Kecskes Robert 



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VIIIA - Prof. Dane Endre

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

„Povestea unui neam”- 1 

decembrie

-participarea la spectacol CNOG

Educaţia pentru 

sănătate

Tehnici de prim ajutor -formarea deprinderilor de acordare a 

primului ajutor 

Alte activităţi Reguli de comportament 

într-un restaurant

Petrecere de Crăciun

-vizitarea și luarea prânzului într-un 

restaurant din Miercurea Ciuc

-socializare

Comitetul de părinți

Comitetul de părinți



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa VIIIB- Prof. Ferencz Maria-Magdolna

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Povestea unui neam -participare la spectacol CNOG

Dezvoltarea 

personalităţii şi a 

carierei

Prezentarea Liceului 

Militar de la Breaza

-participare la prezentare

Alte activităţi Petrecere de Crăciun -socializare Comitetul de părinți



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IXA - Prof. Dinu Anne-Mary

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

„Povestea unui neam”- 1 

decembrie

-participarea la spectacol CNOG

Educaţia pentru sănătate Ziua Mondială a 

repornirii inimii

Vizită la serviciul județean de 

ambulanță, tehnici de resuscitare

Serviciul județean de 

ambulanță

Educaţia pentru securitate 

personală

Drogurile, un pericol real 

printre adolescenți. 

Prevenṭia. Cadrul legal.

Spot on - Activități interactive, 

diagrame, poveşti de viațǎ

D-na Mirela Ilona 

Tîrșolea, comisar de 

poliție

Alte activităţi Formarea colectivului

Excursie

Seară rock-petrecere

Seară distractivă-jocuri de societate

Moș Nicolae 

Vizitarea Tărgului de Crăciun de la 

Sibiu

Diriginții claselor a IX-a 

B și a IX-a D

Părinții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IXB- Prof. Dudan Marius

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

„Povestea unui neam”- 1 

decembrie

-participarea la spectacol CNOG

Educaţia pentru 

sănătate

Program  de informare-

sănătate publică

Activitate de prevenire în caz de 

gripă

-

Educaţia pentru 

societate democratică

Toleranța Dezbatere elevi din clasele XII 

A, IX 

Alte activităţi Formarea colectivului Petrecere

Jocuri de societate

Moș Nicolae 



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IXC- Prof. Bucur Cristiana

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

”Povestea unui 

neam”

Participare la spectacolul dedicat 

zilei de 1 Decembrie

Discurs motivational

Direcțiunea 

Colegiului Național 

”O. Goga”

Novak Eduard

Alte activităţi Formarea 

colectivului clasei

Mos Nicolae

Petrecere de Halloween

Impartirea cadourilor



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa IXD - Prof. Babiac Valentina

Componente 

educaționale

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

DA, cazi! Apoi, ridică-te iarăși! Discurs motivațional excepțional de Moș 

Nicolae

Dl. Eduard Novak, campion 

paralimpic ciclism 

Educaţia pentru 

sănătate

Adolescența, cel de al doilea puseu 

de creṣtere și scheletul adolescentin

Sala Multimedia - Power Point cu sistemul osos 

și secretele sale

Dl. Deak Imre Barna, medic 

primar specialist ortoped

Educaţia pentru 

societate democratică

Constituția, baza alegerilor unei 

societăți libere

Lecturarea și analiza în clasă a paragrafelor de 

interes pentru vârsta adolescentină din 

Constituția României

La inițiativa dirigintelui, în 

cadrul orei de dirigenție

Educaţia pentru 

securitate personală

Drogurile, un pericol real printre 

adolescenți. Prevenṭia. Cadrul 

legal.

Spot on - Activități interactive, diagrame, 

poveşti de viațǎ

D-na Mirela Ilona Tîrșolea, 

comisar de poliție

Dezvoltarea 

personalităţii şi a 

carierei

DA, POȚI! Discurs motivaṭional cu impact asupra elevilor 

adolescenți

Dl. Țifrea Bogdan -

Prefectura Jud. Harghita

Alte activităţi Excursie la Sibiu Vizitarea Târgului de Crăciun timp de o zi D-na Hălănei Geanina, 

părinte al clasei



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XA- Prof. Burlacu Mihaela

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

„Povestea unui neam”- 1 decembrie participarea la spectacol

Educaţia pentru mediu Formarea și activitatea gărzilor 

naționale în zona trei scaune, Ciuc și 

Odorheiu Secuiesc, Participarea la 

Marea Unire de la Alba Iulia, 1 

Decembrie 1918

Activitate interactivă la Muzeul 

Oltului și Mureșului Superior

Centrul Cultural 

Miron Cristea

Educaţia pentru securitate 

personală

Sensibilizarea elevilor în fața 

problemelor sociale

-vizionarea filmului „Coborâm 

la prima”

Dir. Dumbravă M

Alte activităţi Educație financiară ,,Învață. 

Economisește. Câștigă”- 2019

Abecedarul banilor, obiectivul 

și rolul Băncii Centrale, Banca 

Națională a României și relațiile 

cu Instituțiile de Credit

Dir. Dumbravă M



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XB - Prof. Dincă Liviu

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colabora

tori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

-Vizită la Castelul Miko-,,Istoria Cetății 

Miko”-Formarea și activitatea gărzilor 

naționale în zona trei scaune, Ciuc și 

Odorheiu Secuiesc, Participarea la Marea 

Unire de la Alba Iulia, 

1 Decembrie 1918

-Activitate interactivă la Muzeul Secuiesc al 

Ciucului

- Activitate interactivă la Muzeul Oltului și 

Mureșului Superior

- Participare la activități dedicate zilei de 1 

decembrie

Centrul Cultural 

Miron Cristea

Educaţia pentru sănătate Alcoolul, tutunul și drogurile în viața 

noastră

dezbatere, promovarea unui comportament 

sănătos

Dezvoltarea personalităţii şi a 

carierei

Educație financiară-,,Învață. Economisește. 

Câștigă”- 2019

Abecedarul banilor, Obiectivul și rolul Băncii 

Centrale, Banca Națională a României și 

relațiile cu Instituțiile de Credit

Dir. Dumbravă M

Alte activităţi Excursie la Brașov Vizitare centru vechi, vizionare film. Grădina 

zoo, Planetarium

părinții clasei



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa CP - Prof. Eros Maria

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

”Povestea unui neam”

”Uniți în cuget și simțire”

Participare la spectacolul 

dedicat zilei de 1 Decembrie

Concurs județean de istorie

ISJ

PREFECTURA HARGHITA

Prof. Bogoș Georgeta

Educaţia pentru mediu Ecologizarea perimetrului școlii  Voluntariat Clasa a X-a C CȘE

Educaţia pentru 

sănătate

Prevenirea consumului de droguri Dezbatere Inspector IPJ Tîrșolea Mirela

Educaţia pentru 

societate democratică

Ziua Limbilor Europene

5 octombrie - Ziua mondială a 

educației

Procesul lui Napoleon

Vizionare film ,,Coborâm la prima ”

Dezbatere

Dezbatere

Dezbatere Prof.Bogoș Georgeta

Dir. Dumbravă M

Alte activităţi Seară distractivă 

„Vine Moș Craciun”

Karaoke 

Pachete surpriză

Clasa a X-a C



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XD- Prof. Cimpoeșu Anamaria

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

Povestea unui neam! Participarea la spectacolul dedicat 

zilei de 1 Decembrie!

Colegiul Național” Octavian 

Goga”.

Educaţia pentru sănătate Caravana ISU-Cum sa acorzi primul 

ajutor!

Activitate pe platou. ISU HR.

Educaţia pentru societate 

democratică

Să fiu mai realist. Capcanele adolescenței. În cadrul orei de dirigenție.

Educaţia pentru securitate 

personală

Ce este drogul? Povești de viață( caz real). D-na Mirela Tîrjolea,comisar 

de poliție.

Dezvoltarea personalităţii şi a 

carierei

Orientare profesională. Dezbateri. Dirigintele

Alte activităţi Obiceiuri si tradiții

Nașterea Domnului

Expoziție de icoane

Moș Crăciun

Excursie Cluj

Mersul cu colindul

Pr.Bănucu Florin

Scenetă si teatru

Catedrala Sf.Nicolae,M-Ciuc

Împarțirea de cadouri

Targul de Crăciun

ISU, IJ P, Episcopia Covasna 

si Harghita

Episcopia Covasna si 

Harghita,prof. Dane Edit

Racz Ioana

Prof.Fărcaș Corina



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XIA- Prof. Grădinariu Nicoleta

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

„Povestea unui neam”-

1 decembrie 

participarea la spectacol

Educaţia pentru mediu Acțiune de ecologizare 

în perimetrul școlii

-strângerea gunoiului

Educaţia pentru 

societate democratică

-vizionarea filmului „Coborâm la 

prima”

Dir. Dumbravă M



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XIB- Prof. Popa Ioan

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

“Povestea unui neam”

Pregătirea sărbătorilor de iarnă

Participarea la spectacolul dedicat zilei de  1 

Decembrie

Pomul de Crăciun pentru elevi

Direcțiunea C.N.O.Goga

Educaţia pentru mediu Importanța protecției sociale si măsuri 

de realizare și implementare

Film și dezbatere

Educaţia pentru sănătate Stil de viață sănătos,alimentație 

sănătoasă

Proiecție film și dezbatere Dirigintele

Educaţia pentru societate 

democratică

Sensibilizarea elevilor față de 

problematica socială

Vizionarea filmului “Coborâm la prima” Direcțiunea Colegiului 

Național “Octavian Goga”

Educaţia pentru securitate 

personală

Respectarea normelor de conduită 

morală și de comportament

Masă rotundă - discuții

Dezvoltarea personalităţii şi a 

carierei

Alegerea profesiei și analiza pieței 

muncii

Discuții cu privire la piața muncii și alegerea 

profesiei potrivite

Dirigintele

Alte activităţi Consolidarea relațiilor dintre elevi și 

sudarea colectivului clasei

Petrecere de Halloween și seară distractivă Clasele a XIB și XID

Diriginții



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XIC- Prof. Csibi Cătălina

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

,,Povestea unui neam” - 1 

Decembrie 

,,European language day”  

Participare la spectacol

Prezentări PPT / Realizarea postere 

Educaţia pentru societate 

democratică

,,Teenagers who changed the 

word

Malala Yousafzai/ 

Prezentări PPT / Realizarea postere  

Vizionare film ,,Coborâm la prima ” Dir. Dumbravă M

Alte activităţi Săptămâna Educatiei Globale/

Anty bullying – peace and non-

violence in schools

Expoziție de fotografii, panouri, 

mape, afişe, prezentări Power 

PointRon Clark - film  

Halloween  / la Șuetă , ieșire în oraș

Secret Santa 



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XI D- Prof. Juhasz-Andras Reka

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

”Povestea unui neam”

Pregătirea sărbătorilor de iarnă

Participare la spectacolul dedicat zilei de 1 

Decembrie

”Serbare de Crăciun” pentru părinți

Direcțiunea Colegiului Naț. 

”O. Goga”

Educaţia pentru mediu Sensibilizarea elevilor în fața 

problemelor legate de mediul 

înconjurător

Adunarea gunoiului în curtea școlii Consiliul Școlar al Elevilor

Educaţia pentru sănătate Prevenirea consumului de droguri Prezentarea filmelor și a documentelor 

informative în formă interactivă

Dna comisar Tîrșolea 

Mirela

Educaţia pentru societate 

democratică

Sensibilizarea elevilor în fața 

problemelor sociale

Vizionarea filmului ”Coborâm la prima”

Adunarea și dăruirea de cadouri pentru o 

familie nevoiașă din Misentea

Direcțiunea Colegiului Naț. 

”O. Goga”

Direcția Gen. de Asist. 

Socială și Protecția 

Copilului

Dezvoltarea personalităţii şi 

a carierei

Orientare profesională Dezbateri, filme educaționale CJRAE Harghita

Alte activităţi Formarea colectivului clasei Petrecere de Halloween

”Secret Santa” și seară distractivă



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XIIA- Prof. Luka Tunde

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

Povestea unui neam Participare spectacol de 1 

Decembrie

Dezvoltarea 

personalităţii şi a 

carierei

Consiliere si orientare 

profesionala

Dezbateri la nivel de clasa

Alte activităţi Excurise Harghita Bai Socializare



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XIIB- Prof. GaleaAdriana

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

Ziua Națională a României Spectacol ,,Povestea unui neam” Participare

Educaţia pentru mediu Respectă mediul în care trăiești! Ecologizarea perimetrului școlii

Educaţia pentru societate 

democratică

Dezbateri Academice Logos. Concursul Județean de Dezbateri 

Academice Logos

ISJ Harghita, Directiunea 

CNOGOGA, Informația 

HR-prof.Irina Groza

Educaţia pentru securitate 

personală

Ce ne unește/Ce ne desparte? Dezbatere psihologică Dna psiholog Gurău 

Camelia

Dezvoltarea personalităţii şi a 

carierei

Managementul carierei Prezentarea UPG-Ploiești și a Organizației 

Studențești

David Muscă-student 

UPG-Ploiești, Marius 

Savin-student UPG-

Ploiești,

Alte activităţi ,,Coborâm la prima” Vizionarea film- dezbatere regizor Direcțiunea CNOGOGA



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XIIC- Prof. Kedves Blanka

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru 

respectarea valorilor 

culturale

”Povestea unui neam” Participare la spectacolul dedicat zilei 

de 1 Decembrie, 28.XI

Direcțiunea Colegiului 

Naț. ”O. Goga”

Educaţia pentru societate 

democratică

Concert caritabil 

“MuzicAjuta”, 21. XII (Chitara 

de Ciuc, Raluca Popa si 

Cloverfield: Oprea Daniel,...)

Participare Prefectura 

Dezvoltarea personalităţii 

şi a carierei

Ziua Armatei,:Prezentare 

oferta educationala Liceul 

Militar Breaza

Participare la prezentare (cantina 

colegiului), 16. XI

Alte activităţi Secret Santa

Bohemian Rapsody, Good Will 

Hunting, Dead Poets’ Society

Schimb de cadouri de Mos Nicolae

Vizionari filme si dezbateri



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activităţi pe componente educaţionale Clasa XII D- Prof. Butaru Anamaria

Componente educaționale Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori

Educaţia pentru respectarea 

valorilor culturale

”Povestea unui neam”

Pregătirea sărbătorilor de iarnă

Ziua limbilor europene

Participare la spectacolul dedicat zilei de 1 

Decembrie

Masă rotundă

Direcțiunea CNOG

Educaţia pentru mediu Sensibilizarea elevilor în fața problemelor 

legate de mediul înconjurător

Strângerea gunoaielor din sala de clasă, 

păstrarea curățeniei în curtea școlii și in 

afara ei.

Colectivul clasei

Educaţia pentru sănătate Prevenirea consumului de droguri Prezentarea filmelor și a documentelor 

informative în formă interactivă

Dna comisar Tîrșolea 

Mirela

Educaţia pentru societate 

democratică

Sensibilizarea elevilor în fața problemelor 

sociale

Voluntariat

SNAC

Direcțiunea CNOG

Educaţia pentru securitate 

personală

Respectarea normelor de conduită 

morală și de comportament

Masă rotundă - discuții Dirigintele

Dezvoltarea personalităţii şi a 

carierei

Alegerea profesiei și analiza pieței muncii Discuții cu privire la piața muncii și alegerea 

profesiei potrivite

Dirigintele

Alte activităţi Consolidarea relațiilor dintre elevi și 

sudarea colectivului clasei

Schimb de cadouri Dirigintele



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor
Președinte Bîrnoagă Leonard-Vicepreședinte Stroia Carina-Secretar Suciu Sonia

Activități:

• 15 octombrie: Prezentarea discursurilor de candidatură în cadrul Adunării generale 
pentru posturile din Biroul Executiv

• 16 octombrie: Alegerile Biroului executiv

• 25 octombrie: Alegerea Departamentelor în cadrul Adunării generale

• 21 noiembrie: Alegeri pentru posturile din departamentul de comunicare și relații 
cu publicul în cadrul Adunării generale

• 22 noiembrie: a început derularea proiectului de curățenie în curtea școlii

• 10 decembrie: Adunarea generală

• 10-17 decembrie: s-a desfășurat activitatea „Scrisoare anonimă”

• 19 decembrie: a avut loc Campionatul de tenis de masă

• 22 decembrie: a avut loc Cupa lui „Moș Crăciun”

• 23 decembrie: s-au afișat, pe holul de la etajul doi, imagini referitoare la 
revoluția din 1989 

• Participare la activitățile organizate la nivelul colegiului.



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Proiecte educaționale, proiecte de colaborare şi de parteneriat:

Proiecte educaţionale, de 

colaborare şi de parteneriat

Organizatori Parteneri Coordonatori/Colaboratori

Proiect de parteneriat: “Cu pași 

mici de la grădiniță spre școală”

Craioveanu Violeta Grădinița CIMBORA Craioveanu Violeta

Educatoare de la Grădiniță

Proiect de parteneriat:” Zâmbet, 

joc, prietenie”

Craioveanu Violeta

Banyai Ingrid Reka

Liceul de artă Nagy Isvan Craioveanu Violeta

Banyai Ingrid Reka

Gall Ibolya

Participare la Programul ,,KORI-

USZAS”

Primăria 

Municipiului 

Miercurea ciuc

Colegiul Național ,, 

Octavian Goga”

Prof. Dincă Liviu

Proiect educațional,,AM PLECAT 

SĂ COLINDĂM”

Colegiul Național 

,, Octavian Goga”

ISU, IPJ, Episcopia 

Covasnei și Harghitei

Prof. Cimpoeșu 

FlorinAnamaria

Prof. Bănucu 



CAP.IV  ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

IV Proiecte educaționale, proiecte de colaborare şi de parteneriat:

Proiecte educaţionale, de 

colaborare şi de parteneriat

Organizatori Parteneri Coordonatori/Colaboratori

Proiectul ,,File de istorie, file de 

cultură, file de natură, cuvinte care 

zidesc…” Proiect finanțat de MEN 

și CJ Harghita

Colegiul Național ,, 

Octavian Goga”

Asociația Comitetul de Părinți 

Colegiul Octavian Goga-

Teslovan Adreana

Prof. Popa Cristina

Prof. Grădinariu Nicoleta

Prof. Bucur Cristiana

Prof. Bogoș Georgeta

Prof.  Grecu Maria

Prof. Juhasz-Andras Reka

Prof. Pintilei Laura

Prof. Lupu Melania

Proiectul educațional ,,HRISTOS, 

BUCURIA SUFLETULUI MEU”
Colegiul Național ,, 

Octavian Goga”

- Prof. Cimpoeșu Anamaria

Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară- ,,Fructe și legume”

Colegiul Național 

,, Octavian Goga”

Căminul de bătrâni -

Frumoasa

Prof. Bogoș Georgeta

Proiectul- Concursul județean de 

dezbateri academice ,,LOGOS”

CAEJ

Colegiul Național 

,, Octavian Goga”

- Prof. Dudan Marius

Prof. Dane Endre

Prof. Galea Adriana



Raport privind starea învăţământului



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 1.  Activitatea financiar-administrativă - anul financiar 2019
Buget local 2019

1. Cheltuieli 

cu bunuri şi servicii 

592.400,00 lei

Cheltuieli cu încălzirea şi lumina 292.936,00 lei

Cheltuieli cu apa, salubritate 57.948,00 lei

Cheltuieli cu servicii, materiale (service copiatoare, tahograf, ITP, 

reparații și asigurări obligatorii microbuz școlar, consumabile 

informatică, servicii legis, abonamente Tribuna învăţământului şi 

Informaţia Harghitei, tonere, internet, reparaţii electrice, neoane, 

becuri, prize, service programe contabilitate)

53.384,00 lei

Cheltuieli materiale de curăţenie, rechizite 24.000,00 lei

Cheltuieli servicii telefonie 6.000,00 lei

Perfectionare profesionala (curs ISCIR, curs de igienă, achiziţii 

publice, ITM)

2.300,00 lei

Cheltuieli motorina microbuz şcolar 11.000,00 lei

Cheltuieli cu protectia muncii 3.000,00 lei

Control medical 2.130,00 lei

Transport cadre (naveta) 3.552,00 lei

Asigurari non-viata (incendiu) 3.350,00 lei



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 1.  Activitatea financiar-administrativă - anul financiar 2019

Bugetul local -2019

Buget alocat Buget consumat

2. Burse

20.000,00 lei

Merit, studiu, sociale 20.000,00 lei

3. Asistență socială

28.654,00 lei

Drepturi copii cu cerințe educaționale 

speciale (hrană, cazarmament)

25.258,00 lei

4. Reparaţii curente- buget 

aprobat în urma concursului 

de proiecte

132.800,00 lei

Reparaţii  și zugrăveli,  vopsitorii, 

lăcuire

22.000,00 lei

Lucrări la instalaţii gaze,  remediere 

cazan

Reparații, zugrăveli interioare

4.000,00 lei

10.000,lei

Rezervă de urgenţă 2.000,00 lei

Lucrări de renovare, zugrăveli 

interioare, Sala de Sport

94.800,00 lei



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 1.  Activitatea financiar-administrativă - anul financiar 2019

Autofinanţare -2019

- Încasările  din mese servite, regie cantină, taxă internat 191.226,00 lei

- Cheltuieli cu alimentele 159.428,00 lei

- Cota parte din cheltuielile de întreţinere a cantinei şi internatului

şi unele cheltuieli pentru celelalte spaţii

40.594,00 lei

- Alte cheltuieli-obiecte de inventar ( mixer bucătărie,  copiator 2buc., 

multifunctional, covoare internat, perdele, traverse, )

20.000,00lei



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 1.  Activitatea financiar-administrativă - anul financiar 2019 

Venituri proprii 2019

- Încasări 33.185,8 lei ( Cota ½- 16.592,9 

lei)

- Cheltuieli cu cota parte la încălzire, energie 

electrică, apă, salubrizare, telefon, consumabile ( 

hârtie, toner, materiale consumabile) 

- Deplasări

- Pregătire profesională

4.964,00 lei

3.179,00 lei

3.390,00 lei

- Obiecte de inventar ( videoproiector 1buc.,

scaune 50 buc.)

3.877,00 lei



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 1.  Activitatea financiar-administrativă - anul financiar 2019 

Contabil şef Bencze Alexandrina, contabil Paraschivescu Monica

Buget  de stat - 2019

1. Cheltuieli de personal

4.840.362,00 lei

Cheltuieli cu drepturile salariale, 

examene naționale

4.793.942,00 lei

Drepturi diferențe salariale 

cuvenite, Legea 85/2016

46.420,00 lei

2. Despăgubiri civile Daune interese moratorii,

obținute prin hotărâre

judecătorească

208.860,00 lei

3. Tichete de vacanță 104.400,00 lei

4. Taxa de la persoanele juridice 

pentru persoanele cu handicap 

neîncadrate

38.451,00 lei

5. Programul „Bani de liceu”, 

burse elevi străini

34.431,00 lei

6. Transport elevi (abonamente) 21.292,00



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE
V 2.  Activitate bibliotecă:

Bibliotecar Maier Paula

• La început de an școlar 2019-2020 biblioteca Colegiului National Octavian Goga din Miercurea-Ciuc
deține un număr de 19.796 volume, cu 760 mai multe volume față de începutul anului școlar trecut.

• Nr de abonați: - 360

• Nr. de cititori activi 654

SEPTEMBRIE:

- Activitate de vizitare şi recunoaştere a bibliotecii aflate în dotare: „Popas la biblioteca şcolii”, la 
care au participat elevii clasei I- prof. Păun Mihaela.

- Activitate cu  Grădinița Kis Herceg

- Se aduce la cunoștinta elevilor programul bibliotecii, condițiile de împrumut al cartilor, 
perioada de împrumut si alte lucruri de importanta legate de biblioteca scolii.

OCTOMBRIE:

- Activitatea– „Micul nostru învăţăcel” -Clasele III A, III B

- In data de 22 octombrie – ZIUA INTERNATIONALA A BIBLIOTECILOR SCOLARE –
expozitie de carte cu tematica- Prietena mea biblioteca. – elevi din clasa a V-a A,B.

NOIEMBRIE:

- Activitatea in cadrul proiectului LECTURA - tema ,,De ce trebuie sa citim”

DECEMBRIE: 

- 1 Decembrie – Ziua Națională a României – expoziţie-clasele a V-a și a VI-a



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 3.  Activitate laboratoare:

• 1. PROTECŢIA MUNCII

• La început de an şcolar elevii au fost instruiţi referitor la normele de protecţie a muncii în 

cele trei laboratoare: chimie, fizică şi biologie -elevii semnând pentru luarea la cunoştinţă. 

• 2. DOTAREA LABORATOARELOR

• Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020 laboranta s-a preocupat în mod 

constant de procurarea unor materiale şi substanţe chimice specifice fiecărui laborator în 

parte, cu ajutorul profesorilor de specialitate şi al direcţiunii. O prioritate a fost de 

asemenea şi întreţinerea materialelor existente.

• În cadrul laboratorului de fizică, laboranta împreună cu profesorii de specialitate a 

verificat şi a asigurat permanent funcţionarea aparatelor pentru buna desfăşurare a 

experimentelor.



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 3.  Activitate laboratoare:

3. LUCRĂRI DE LABORATOR

• În cadrul orelor de fizică au fost efectuate circa 28 de ore de experimente din domeniile: 

optică, electricitate şi magnetism, mecanică etc.

• În laboratorul de biologie numărul orelor de lucrări de laborator a fost de 15. Acestea au 

constat în principal în microscopie şi diverse observaţii asupra lumii vii.

• În laboratorul de chimie s-au desfăşurat în jur de 35 ore de lucrări de laborator.

• 4. ALTE ACTIVITĂŢI

• Karacsony Maria, în calitate de responsabil cu manualele s-a străduit ca toți elevii să aibă 

manuale, a întocmit comenzi pentru manuale și diferite statistici solicitate de direcțiune,  

I.S.J. sau minister.

• S-a efectuat inventarul în toate cele trei laboratoare, precum și al manualelor școlare.



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 4.  Activitate internat şi cantină:

• Au fost asigurate condiţii corespunzătoare pentru  elevii cazaţi în internat, prin 
reamenajarea acestuia, dar şi pentru servirea mesei

• Supravegherea şi activitatea educativă s-a desfăşurat în condiţii bune datorită 
pedagogului, supraveghetorului de noapte și a portarilor. 

• S-au încheiat contracte de închiriere cu părinţii elevilor cazaţi.

• La cantina colegiului masa pentru elevi a fost asigurată la un preţ minim şi de 
bună calitate. Elevilor cu programe speciale li s-a asigurat posibilitatea de a 
servi masa la orice oră.

• Controalele din partea organelor sanitare au constatat o situaţie şi o activitate 
corespunzătoare la cantina colegiului.

• La cantina colegiului servesc masa și elevii care desfășoară activități 
educaționale și de petrecere a timpului liber după orele de curs.



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 5.  Activitate secretariat:

Activitatea de secretariat este asigurată de secretar șef  Vița Claudia și 

secretar Chiscoci Margareta. 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020  activitatea  compartimentului secretariat a fost una 
eficientă, bazata pe responsabilitate și seriozitate in contextul unui volum de munca foarte mare și a 
necesitații respectării cu strictețe a tuturor termenelor impuse de IȘJ Harghita, a metodologiilor și a 
legislației în vigoare.

Dintre activitățile desfășurate amintim următoarele:

completarea registrelor matricole, cataloagelor pentru examenele de corigențe și examenele de 
diferențe;

procurarea documentelor școlare (cataloage, carnete de elev, registre matricole, registre pentru 
evidența actelor de studii, condici de prezență etc);

înmatricularea elevilor nou veniți (elevi înscriși în clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a și elevi 
transferați);

rezolvarea corespondenței privind mișcarea elevilor;

completarea bazei de date a IȘJ, cu elevii, în vederea obținerii alocațiilor de stat ( pentru elevii care 
au vârsta de  18 ani);

întocmirea situațiilor statistice, operarea transferurilor, completarea atributelor, completarea 
proiectului planului de școlarizare,  pe formulare tipizate și în SIIIR;



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 5.  Activitate secretariat:

gestionarea bazelor de date privind învoirile profesorilor și elevilor;

colectarea absențelor de la diriginții claselor;

completarea actelor de studii (certificate, diplome, atestate și suplimente descriptive);

completarea și eliberarea duplicatelor;

eliberarea adeverințelor, foilor matricole, actelor de studii;

întocmirea situațiilor statistice pentru început de an școlar și sfârșit de semestru (pe suport de hârtie și 
electronic);

colectarea datelor și trimiterea situațiilor solicitate de Consiliul Județean (programul guvernamental 
”Lapte și corn”) și Primăria Miercurea- Ciuc (elevi în plasament, elevi cu CES, alocații pentru 
întreținerea familiei etc);

înregistrarea tuturor documentelor și repartizarea lor;

întocmirea bazei de date a IȘJ Hr cu profesorii și elevii școlii;

întocmirea și distribuirea contractelor de muncă, deciziilor, actelor adiționale, convenții civile etc;

completarea Registrului de Evidența a Salariaților (formatul electronic) și transmiterea modificărilor în 
termen la ITM;



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 5.  Activitate secretariat:

întocmirea statelor de personal și statelor de plată în EDUSAL și  transmiterea 
acestora la ISJ;

întocmirea statelor de plată pentru elevii bursieri, naveta elevilor și cadrelor;

completarea Declarațiilor 112, L 153 și 205 și transmiterea acesteia la ANAF;

completarea și trimiterea situației  cu concediile medicale la C.J.A.S Harghita;

întocmirea contractelor de închiriere;

tehnoredactarea și distribuirea fișelor postului, fișelor de evaluare/autoevaluare și 
calificativelor obținute;

întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice;

tehnoredactarea proceselor verbale încheiate în urma inspecțiilor pentru obținerea 
definitivatului și gradelor didactice și transmiterea acestora la IȘJ Harghita;

respectarea programului de lucru având în vedere relațiile cu elevii, personalul 
colegiului și părinții;

activitatea de casierie;

organizarea arhivei colegiului (legare, numerotare, completarea fișelor de inventar 
etc).



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 6.  Activitatea compartimentului administrativ –Chiper Monica

- Asigurarea bazei materială a materialelor de curăţenie pentru buna funcţionare a tuturor spaţiilor
destinate procesului instructiv-educativ şi administrativ.

- Remedierea tuturor defecţiunilor cauzate atât în interiorul clădirilor cât şi în exteriorul acestora ,  
repararea mobilierul,elementele de tâmplărie , au fost remediate zugrăvelile, tencuielie, instalaţiile electrice, 
instalaţiile sanitare.

- Inventarierea bunurilor mobile şi imobile,din instituție ţinând o evidenţă clară a intrărilor, ieşirilor, 
transferurilor, casărilor bunurilor ce nu mai corespund.

- Întălniri săptămînale cu personaluul din subordine urmărind modul cum îşi realizează sarcinile stabilite
prin fişa postului.cât şi discutarea tuturor problemelor care se ivesc şi măsuri de rezolvare a acestora

- Totodată au fost luate măsuri pentru întreţinerea căilor de acces, a împrejmuirilor ,a  iluminatului pe
perimetru,

- Au fost luate măsuri de securizare a căilor de aces în Instituţie.

-Ținerea evidenţei măsuratorilor si verificarilor ce trebuie făcute la pământarile de la toate 
clădirile,curătarea coșurilor de evacuare,hidranților,a iluminatului de siguranță.

- Identificarea nevoilor materiale şi achiziţionarea de bunuri de consum şi materiale în funcţie de nevoile 
instituţiei ,respectându-se normele sanitar veterinat în vigoare .

- Verificarea valabilitatii Autorizațiilor Sanitare  pentru toate clădirile și spațiile ce apatțin Colegiului.



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 7.  Programe sociale pentru elevi:

• Bani de liceu: 9 elevi

• Burse: 

• De performanță: 8

• merit: 54

• studiu: 3

• Sociale: 11

• Rechizite gratuite: 16 elevi din clasele II - VIII

• Lapte și corn: s-a desfășurat în foarte bune condiţii pentru 167 de elevi din 
ciclul primar şi 189 elevi din ciclul gimnazial. Numarul a suferit ușoare 
fluctuații în funcţie de mişcarea elevilor

• S-a asigurat cu microbuzul şcolii transportul a 35 elevi din localităţile Siculeni, 
Frumoasa, Bârzava, Nicoleşti, Păuleni,şi Şumuleu. Celorlalţi elevi navetişti li s-a 
decontat abonamentul lunar.



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 8. Activitatea managerială:

- Elaborarea documentelor manageriale strategice şi operaţionale: plan managerial 2019-2020,

programul activităților educative extracurriculare și extrașcolare 2019-2020, planuri operaționale

acoperitoare pentru întreaga activitate de la nivelul instituției;

- Elaborarea documentelor de diagnoză și control: grafic de monitorizare - control și instrumente

proprii, raport asupra stării învățământului nul școlar 2018-2019, RAEI, analize comparative

privind rezultatele obținute de elevi, planuri de măsuri;

- Proiectarea bugetului unității de învățământ, elaborarea proiectului de reparații 2020;

- Elaborarea proiectului planului de şcolarizare la nivelul unităţii de învăţământ, proiectului de

încadrare;

- Elaborarea fişelor de post ale angajaţilor în conformitate cu atribuţiile postului şi cu organigrama

unităţii de învăţământ;

- Elaborarea regulamentelor comisiilor, a transportului școlar ;

- Aplicarea procedurii de închiriere a spațiilor disponibile excedentare;



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 8. Activitatea managerială:

- Încheierea contractelor cu Consiliul Local , fundații, ONG-uri, agenți economici și alte

instituții pentru derulare proiectelor în care am fost implicați;

- Implicarea unităţii de învăţământ în proiecte de parteneriat;

- Constituirea comisiilor și grupurilor de lucru în baza hotărârilor CA și s-au emis toate

deciziile necesare;

- Elaborarea documentelor CA, CP, CCȘ, CEAC și altor comisii;

- Evaluarea anuală a activităţii personalului unității de învățământ pe baza

fișelor/procedurilor existente, cu respectarea metodologiilor în vigoare, în conformitate cu

atribuţiile şi sarcinile din fişa postului;

- Colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie şi

monitorizarea introducerii datele în SIIIR, în termenele solicitate;

- Monitorizarea, întocmirea, completarea şi gestionarea documentelor şcolare, cu

respectarea legislaţiei în vigoare;



CAP.V ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

V 8. Activitatea managerială:

-Asigurarea instruirii personalului privind normele de SSM, a elevilor transportați cu

microbuzul școlar, a elevilor în general;

-Asigurarea asistenţei sanitare şi a condiţiilor optime de muncă;

-Atragerea şi utilizarea resurselor extrabugetare;

-Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, cu respectarea legii;

- Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar;

- Asigurarea comunicării și fluxului informațional la nivelul unității de învățământ,

conform procedurilor;

- Promovarea imaginii unității de învățământ, prin activităţi specifice, la nivel local,

județean/național: site, aviziere informative actualizate, festivități, activități cultural-

artistice pentru comunitatea locală.



Raport privind starea învăţământului

Vă mulţumim tuturor pentru activitatea desfăşurată şi 
vă dorim un nou semestru plin de succese şi realizări!

Concept, realizare, tehnoredactare
Director prof. Dumbravă Magdalena-Camelia 




