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A. Aspecte cu privire la proiectarea şi organizarea activităţii instructiv-educative 
Subcomisia învățătorilor     

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice Materia planificată a fost parcursă de către toate cadrele didactice din catedra învățătorilor, 

respectându-se programa școlară 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

Învățătorii au descoperit noi resurse pentru a aborda schimbările intervenite în școală, adaptând 

strategiile tradiționale cu noi resurse digitale. 

Aplicațiile digitale la care s-a apelat au fost: Jamboard, Google Slides, Kahoot, WordWall, 

Liveworksheets, Prowise.  

La clasa I s-a folosit și tableta digitală. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

Evaluarea s-a realizat prin folosirea probelor scrise, orale, practice, evaluarea de tip proiect. 

Unele teste au fost alocate elevilor sincron cu ajutorul Google Forms și Liveworksheets. 
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Subcomisia de limba și literatura română 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice Planificările calendaristice, conștiincios și atent realizate, au fost respectate, cu mențiunea că la 

unele clase materia neparcursă la zi se va recupera în mod echilibrat în timpul orelor de 

recapitulare, de la finalul fiecărei unități de învățare. De asemenea, se poate renunța la 2-3 ore în 

care se intenționa discutarea unor aspecte de cultură generală, privind elemente de conținut din 

programa școlară. Tot astfel, s-a procedat la o inversare a tematicii prevăzute în planificarea de 

clasa a X-a pentru a i se permite profesorului să abordeze la timp poezia lui Mihai Eminescu, 

spre a nu depăși data la care acesta a fost aniversat (în loc de romanul interbelic s-a studiat Mihai 

Eminescu, după care s-a revenit la materia planificată) 

2.Strategii și metode didactice, precum 

și instrumente de lucru utilizate. 

În afara metodelor moderne (ciorchinele, Teoria inteligențelor multiple, cadranul etc.), toți 

membrii catedrei au utilizat aplicații digitale precum: https://sites.google.com/ 

forms.office.com, livesheet, jamboard, pixabay.com, unsplash, openboard, 

https://ro.padlet.com/, wordwall, https://www.ayoa.com/. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

Urmărirea sistematică a progresului şcolar s-a realizat prin administrarea de teste periodice: 

predictive, formative şi sumative şi prin introducerea formelor alternative de evaluare: 

portofoliul, studiul de caz, referatul şi proiectul. O deosebită atenţie s-a acordat elaborării, 

implementării şi evaluării testelor iniţiale, în urma cărora s-a redimensionat activitatea 

didactică. S-au aplicat teste realizate în googleforms și teste fizice. Observarea sistematică a 

elevilor, evaluarea orală, aprecierile verbale au constituit de asemenea, forme de evaluare 

eficientă în cazul tuturor membrilor subcomisiei 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

Sarcini de lucru cu grade diferite de dificultate; studiu individual acasă, dar și în timpul orelor 

de curs. Pregătire suplimentară după orele de curs. 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fro.padlet.com%2F
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Subcomisia de limbi moderne 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

Programa școlară a fost respectată , precum și planificările calendaristice cu excepția doamnei 

profesoare angajată pe perioadă determinată cu CIM nr.    care nu respectă programele școlare 

și utilizează auxiliare didactice neconforme. 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

 

Strategiile și metodele didactice au fost dintre cele mai variate, s-au utilizat platforme, site-uri 

educative. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

 

Formele de evaluare utilizate au fost scrise și orale sau de tip proiect, Google forms, Quizz, 

Kahoot. 

Doamna profesoară angajată pe perioadă determinată cu CIM nr.    nu a utilizat evaluări 

scrise, lipsa testelor cu barem și grilă de evaluare. 

 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

- 

 

 

Subcomisia de matematică-informatică 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

Membrii catedrei de matematică-informatică au fost aproape la zi cu parcurgerea materiei 

conform programei și a planificărilor calendaristice. Pe alocuri au existat rămâneri în urmă 

cu 2-3 lecții, dar le-am recuperat în cadrul orelor planificate la dispoziția profesorului. 

Rămânerile în urmă cu materia s-au datorat faptului că am observat că anumite noțiuni nu 

au fost prea bine înțelese și atunci am preferat să stăm mai mult să exersăm. 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

Toți membrii catedrei de matematică-informatică au folosit tablete grafice și tablete pentru 

predarea online, precum și cursuri digitale proprii și aplicații speciale pentru predare 

(aplicațiile Google, OpenBoard, aplicațiile Microsoft, WordWall, Mentimeter etc.). 

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

În această perioadă, evaluarea s-a realizat în totalitate în online, folosindu-se Google Forms, 

Kahoot, ASQ, Socrative, ClassMaker, Microsoft Teams etc. 

Formele de evaluare au fost: orală, scrisă, prin proiecte, precum și evaluarea temelor. 
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4.Activități de remediere, recuperare 

propuse - dacă este cazul 

1. Recuperarea materiei s-a făcut pe parcurs, acolo unde este cazul, nefiind diferențe 

foarte mari între planificare și materia predată. De asemenea, am folosit orele la dispoziția 

profesorului din planificare pentru aceste recuperări. 

2.      La clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, recuperarea materiei s-a realizat și în cadrul 

orelor de pregătire suplimentară. 

 

 

Subcomisia de chimie-fizică 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

Membrii catedrei de fizica-chimie sunt la zi cu parcurgerea materiei conform programei și a 

planificărilor calendaristice.  

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

Toți membrii catedrei au folosit mijloace și instrumente specifice predării online: 

tableta grafică, manuale digitale   PDF, PPT , precum și table virtuale  interactive White Board, 

Open Board ,etc 

Învățarea a fost susținută prin suporturi de curs personalizate și adaptate conținuturilor din 

programele școlare, fișe de exerciții de dezvoltare și consolidare, lucrări practice de laborator.  

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

S-au folosit mai multe forme de evaluare specifice în mediul online: orală, scrisă, prin 

proiecte, precum și teste sumative după fiecare unitate de invățare. 

-evaluarea a fost făcută în scris, prin teste postate pe GC cu itemi de teorie și probleme, 

prin verificare orală prin întrebări deschise cu participarea elevilor, prin proiecte și 

referate postate pe email 

-s-au utilizat manuale digitale   PDF,PPT , precum și table virtuale  interactive White 

Board, Open Board ,ASQ, word wall,etc. 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul -În urma verificărilor și a discuțiilor cu membrii catedrei , ca măsuri remediale , se propun 

activități de   fixare ,consolidare ,rezolvări de probleme la toate clasele. 

- se va avea în vedere lucrul diferențiat pe grupe de elevi în funcție de nevoi 
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Subcomisia de biologie-geografie 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice Membrii subcomisiei biologie-geografie au respectat programele școlare și planificările 

calendaristice. 

La biologie la clasele a IX-a, a XI-a materia planificată coincide cu materia parcursă, iar la 

clasele a X-a, din cauza complexității, materia parcursă este puțin în urmă față de cea 

planificată, respectiv ”Circulația” față de ”Respirație”. Domnul profesor director adjunct, 

atât la gimnaziu cât și la ciclul liceal,  materia planificată este în concordanță cu materia 

parcursă, la toate clasele. 

La geografie,  ciclul gimnazia materia planificată coincide cu materia parcursă, cu mici 

excepții: 

 La clasa a V-a B, nu au fost parcurse Zonele Climatice ale Terrei din cauza problemelor cu 

conexiunea la internet, și tot din cauza conexiunii slabe, la clasa a VII-a B, nu au fost parcurse 

Caracteristicile Generale ale Reliefului. 

    Pentru ciclul liceal  s-a lucrat conform programelor școlare, parcurgerea lor întâmpinând 

dificultăți la clasele a IX-a C și a IX-a D, materia planificată fiind Atmosfera Terestră, iar 

materia parcursă este reprezentată de Analiza Reliefului.Fiind la început de ciclu,elevii 

claselor a IX-a se descurcă greoi în mediul on line, având un ritm mai lent de asimilare a 

conoștințelor de geografie.Elevii claselor a X-a, de asemenea au lucrat mai lent, materia 

planificată fiind prea voluminoasă pentru studiul on line.Elevii claselor a XI-a, fascinați de 

lupta pentru mediu, au lucrat în timp optim, și materia planificată corespunde cu materia 

parcursă.Elevii claselor a XII-a C și D, care susțin proba la alegere, la bacalaureat- disciplina 

geografie, sunt în urmă cu recapitularea pentru simulare  deoarece lucrează puțin și 

absentează mult. 

La disciplinele opționale, Geoinformatică-Geografie asistată de calculator, la clasele a XI-a C 

și D și  Geografie locală, la clasele a XII-a C și D s-a parcurs materia conform planificărilor 

calendaristice 
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2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. Au fost folosite aplicațiile Google:  GoogleDocs; Jumpstart academy; 

 Activități interactive pe platforma: https://wordwall.net/ro; https://www.thinglink.com/. 

Platforma MozaBook, manuale digitale-Digigeo 

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

Geografie: 

·        Evaluarea inițială prin intermediul testelor inițiale la clasele a IX-a 

·        Evaluarea continuă (curentă, de progres sau formativă) prin intermediul 

Liveworksheets 

·        Evaluare prin metode alternative-Metoda proiectului, Prezentări Power Point- 

Contraste europene, Turismul în Europa 

·        Evaluare practică: 

https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php 

https://www.geogra.ro/joc/rauri/rauri.php 

https://online.seterra.com/ro/vgp/3142 

Biologie: 

Evaluare continuă (formativă) și sumativă (finală) utilizând platforme online de evaluare ( 

kahoot), respectiv proiecte. 

 

 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

Geografie- activități remediale,  pentru clasele a IX-a: 

Aplicarea de fișe de lucru cu sarcini progresive; 

-       Exerciţii de rezumare a unor texte ( în scris); 

-       Exerciţi de completare a unor tabele, grafice simple 

https://wordwall.net/ro
https://wordwall.net/ro
https://www.thinglink.com/
https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php
https://www.geogra.ro/joc/rauri/rauri.php
https://online.seterra.com/ro/vgp/3142
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De asemenea, cu ajutorul semnelor convenţionale, trebuie să poată interpreta conţinutul 

hărţilor. 

-       Exerciţii de observare și descriere a unor fenomene observate direct (precipitaţii, 

temperaturi,lacuri) 

Pentru recuperarea materiei, la clasele a XII-a C și D, doamna profesoară o să desfășoare ore 

de pregătire suplimentară după orele de curs, precum și în orele din cadrul proiectului Rose, 

va rezolva împreună cu elevii numeroase exerciții de interpretarea a suporturilor 

cartografice, și o să aplice teste periodice cu itemi similari examenului de bacalaureat. 

 

Subcomisia de istorie-științe socio-umane 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

La disciplina religie: S-a respectat programa școlară și planificarea calendaristică. Materia 

planificată a fost parcursă la toate clasele. 

La disciplina istorie: s-a respectat programa școlară. Materia a fost parcursă conform 

planificării calendaristice la clasele a V-a, a VIII-a, a XI-a, a XII-a; la restul claselor nu s-a 

putut parcurge toată materia planificată. 

La disciplinele opționale: O istorie a comunismului în România și Istoria Monarhiei în 

România, materia a fost parcursă conform planificărilor. 

Disciplina: Ed. Socială: materia a fost parcursă conform planificării calendaristice. 

La disciplinele: Logică, Psihologie, Filosofie, Sociologie, Studii sociale, Dezbateri-nu s-a putut 

parcurge materia conform planificării calendaristice. 

La economie materia a fost parcursă integral conform planificării 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. Au fost folosite aplicațiile Google: Jamboardul, GoogleDocs; Jumpstart academy; Activități 

interactive pe platforma: https://wordwall.net/ro; https://www.thinglink.com/. 

Platforma MozaBook, Mentimeter, WinSchool, manuale digitale. 

https://wordwall.net/ro
https://wordwall.net/ro
https://www.thinglink.com/
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3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

Evaluarea s-a realizat în parte online, folosindu-se: Fișe de lucru, Rebus, Puzzle - 

https://puzzlefactory.pl/ro 

Realizare afiș www.canva.com 

Metoda Pălăriilor Gânditoare, Teste Googledocs, Proiectul, Subiecte Bacalaureat, Evaluare 

orală, Teste eleborate în GoogleForms, Compunere/eseu, Reproducere tablouri-realizare 

fotografii, Proiectul, Fișe de lucru, Test elaborat pe platforma https://www.socrative.com/, 

Realizare interviu, Metoda cubului 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

Comprimarea unor teme într-un număr mai mic de ore. 

 

 

Subcomisia de educație fizică și materii aplicate 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice  Activitatea catedrei de educație fizică și materii aplicate a debutat prin  conceperea și 

elaborarea documentelor de proiectare didactică respectând programele școlare în vigoare,  

de la clasele primare CP-IV, gimnaziale V-VIII până la IX-XII, în funcţie de  fiecare catedră. 

La disciplinele educație plastică, educație vizuală și educație artistică, a elaborat planificările 

semestriale conform programei școlare în vigoare și a făcut câteva modificări datorită 

condițiilor impuse de pandemia sars2-cov. Materia planificată a avut câteva schimbări, mai 

exact s-a axat pe fundamentarea teoriei si istoria artelor si aplicarea tehnicilor specifice 

artelor plastice, cu alte cuvinte a adaptat conținuturile   si a pus accent preponderent pe 

prezentările teoretice si video în domeniul istoriei artelor.  

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. Profesorii de educație fizică ținând cont de situația actuală și respectând măsurile de siguranță 

la orele de sport, au adoptat strategii didactice respectând principiile educației fizice și 

sportului, folosindu-se metode de lucru adaptate la  specificul vârstei copiilor, la baza 

materială a şcolii şi la condiţiile climaterice  specifice zonei. Activitatea la ore s-a derulat 

respectând toate măsurile de distanțare și cele impuse de pandemie ,elevii comportându-se 

exemplar nefiind probleme în acest sens. 

https://puzzlefactory.pl/ro
https://puzzlefactory.pl/ro
https://puzzlefactory.pl/ro
http://www.canva.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
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      Desfășurarea activităților de educație fizică în sistem online, a presupus o schimbarea și 

adaptarea   procesului de predare, de învățare și evaluare.  În procesul instructiv-educativ au 

fost folosite mijloacele tehnice, elevii lucrând acasă de pe telefoane, tablete sau laptopuri. 

Procesul de predare-învățare s-a desfășurat în condiții acceptabile, la început fiind problema 

de adaptare, orele de sport desfășurându-se pe platforma google classroom-meet, fiecare clasă 

având cont propriu. 

      La muzică s-a adaptat materia din programele școlare în vigoare pentru clasele V-VIII și 

IX-X, la condițiile predării online, astfel încât elevii să poată însuși atât noțiunile de bază din 

teoria muzicii cât și pe cele de cultură muzicală, în contextul culturii generale. 

      La  educație tehnologică s-a parcurs materia școlară conform planificărilor calendaristice, 

în cele din urmă nu s-a impus măsuri de recuperare a materiei.   

La disciplinele din aria curriculară Arte s-au folosit videomontaj , prezentari , filme 

educationale , poze , grafice , desene digitale , fotografii , si tutoriale , tehnici digitale de 

reprezentare si desen, cu scopul de trimite elevul într-o asa zisa calatorie in timp si sa le arat 

lumea de la Grecii antici pana la Realism si Scoala de la Barbizon. Technologia a mai permis 

si asculatrea muzicii în paralel cu lucrarile practice (desen ,pictura) și ajută si mai mult la 

imaginarea unei epoci (de ex. Arta Bizantina ) 

 Programa școlară a fost parcursă integral și nu se necesită  recuperarea materiei. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor 

învăţării și instrumente utilizate, 

probleme identificate  

 S-a asigurat ritmicitatea notării, conform planificărilor, la proba de alergare de viteză şi 

evaluări curente sau sumative, la proba de forță -cele două grupe musculare pentru toate 

ciclurile de învăţământ, după parcurgerea tuturor sistemelor de acţionare pentru fiecare 

probă sportivă. 

Notarea elevilor a fost una obiectivă, asigurându-se numărul minim 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, unde au fost trecute performanţele, notele şi absenţele elevului.- 

ritmicitatea notării a fost respectată de toţi profesorii  
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Evaluarea elevilor s-a realizat după cum urmează: 

-         la ed. tehnologică (cls. VA,B) au fost notate aplicațiile practice realizate de elevi 

conform programei școlare 

-         la ed. tehnologică și aplicații practice s-au aplicat testele de evaluare din manualul 

digital și au fost notate aplicațiile practice realizate de elevi conform programei 

școlare.(cIs.VIA,B,VIIA,B,VIIIA,B); 

-         la ed.antreprenorială,evaluarea s-a realizat prin aplicarea unui test și prin două 

aplicații practice.(cls.XA,B,C,D) 

-         la opț.Succesul profesional ,elevii au rezolvat diferite teme pe baza manualului 

elevului.(XIIA,C) 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul    În ceea ce privește recuperarea materiei, ne-am îndreptat spre recuperare teoretică, urmând 

ca partea practică să fie realizată în semestrul al II-lea, în contextul unui scenariu favorabil 

prezenței fizice. 

 Programa școlară a fost parcursă integral și nu se necesită  recuperarea materiei. 
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5. Analiza comparativă a performării, prin raportare la calificative/note pe discipline de studiu, în scopul 
cunoaşterii nivelului comportamental cognitiv iniţial, determinării liniei de pornire la începutul 
programului de studiu: 

 

 

Învăţământul primar I-IV: 

a) Limba şi literatura română 

Clasa % calificative –evaluare iniţială % calificative la sfârşitul anului școlar 

FB B S I FB B S I 

I A 83% 11% 6%      

I B 72% 22% 5,5% - 80% 20%   

II A 39% 42% 16% 3% 91% 9%   

III A 45% 45% 8% - 61% 30% 7,69%  

IV A 60% 33% 7%  60 % 33% 7%  

IVB 22% 50% 28% - 37% 58% 5% - 

 

 

b) Matematică 

Clasa % calificative –evaluare iniţială % calificative la sfârşitul anului școlar 

FB B S I FB B S I 

I A 66% 28% 6%      

I B 67% 22% 11% - 80% 20%   

II A 64% 16% 16% 4% 39% 48% 13%  

III A 54% 33% 12%  65% 19% 11%  

IV A 60% 33% 7% - 60% 40% -  

IVB 22% 67% 11% - 47% 32% 21% - 
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Învăţământul gimnazial : 
 

Disciplina de studiu Clasa Media generală la 

evaluarea iniţială 

Media generală 

la sfârşitul anului 

școlar 

Lb. şi lit. română VA 7,74 8,12 

VB 8,04 8,16 

Matematică VA 8,10 9,06 

VB 7,53 8,75 

Lb. engleză VA 7,10 9,39 

VB 6.30 8,78 

Biologie VA 8,40 9,24 

VB 8,08 9,16 

Geografie VA 8,60 9,16 

VB 8,72 8,95 

Istorie VA 8,64 9,72 

VB 7,40 9,28 
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Învăţământul liceal : 
 

Disciplina de studiu Clasa Media generală la 

evaluarea iniţială 

Media generală 

la sfârşitul anului 

școlar 

Lb. şi lit. română 

 

IX A 6.82 9.54 

IX B 7,42 8,91 

IX C 7,45 9,08 

IX D 5,95                  7,04 

Lb. engleză 

 

IX A 7,73 9,53 

IX B 6,25 8,59 

IX C 7,02 7,92 

IX D 4,73 7,53 

Lb. franceză IX A 4,12 8.82 

IX B 2,55 8.50 

IX C 2,20 8.19 

IX D - - 

Matematică IX A 6.72 7.50 

IX B 5.23 7.46 

IX C 7.86 8.32 

IX D 7,15 8.17 

Fizică IX A 6.34 7,62 

IX B 8,83 9,34 

IX C 4,87 5,58 

IX D 8,36 8,57 
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Disciplina de studiu Clasa Media generală la 

evaluarea iniţială 

Media generală 

la sfârşitul anului 

școlar 

Chimie 

 

IX A 5,63 7,90 

IX B 5,27 8,50 

IX C - - 

IX D - - 

Biologie IX A 8,48 9,48 

IX B 7,32 8,78 

IX C 7,21 9,12 

IX D 6,92 8,35 

Geografie IX A 8,02 9,96 

IX B 6,43 9,11 

IX C 4,14 8,78 

IX D 3,20 8,07 

Istorie IX A 8,44 9,57 

IX B 8,76 9,62 

IX C 7,07 8,03 

IX D 3,96 7,75 

Informatică 

 

IX A 7,45 9,22 

IX B 3,45 9,64 

TIC IX A 5,45 9,98 
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6. Implicarea cadrelor didactice în programe de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale, concursuri 

şcolare, respectiv a celor cu dificultăţi în învăţare : 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASELE a VIII-a 

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar 

Lb. şi lit. română VIII A Grădinariu Nicoleta  luni 16-17.30 

VIII B Juhasz-Andras Reka miercuri, 14-15 

Matematică VIII A Luka Tunde Miercuri, 14-15.30 

VIII B Luka Tunde Joi, 14-15.30 
 

BACALAUREAT-Subproiectul ,,Succesul e al tuturor!” PROIECT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR 

(ROSE) 

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar 

Lb. şi lit. română 

 

XII A Grădinariu Nicoleta luni 14-15 

XII B Juhasz-Andras Reka marți, 13-14 

XII C Grădinariu Nicoleta joi, 14-15 

XII D Juhasz-Andras Reka marți, 14-15 

 Matematică XII A Szasz Dianna marți, 14-15 

XII B Dinu Anne-Mary miercuri, 14-15 

Istorie XII C Bogos Maria-Georgeta marți, 14-15 

XII D Grecu Maria luni, 14-15 

Informatică XII A Burlacu Mihaela miercuri 14-15 

Biologie XII A, B Mănica Livia Mariana luni, 14-15 

Chimie XII B Dumbravă Magdalena-Camelia                                 marți 14-15 

Geografie XII C Galea Adriana miercuri 14-15 

XII D Galea Adriana joi 14-15 

 

 

7.Curriculum la decizia școlii : 
           a) Disciplinele opționale implementate 
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Denumirea opţionalului implementat Clasa/Clasele Numele cadrului didactic 

„Simte matematica” VIA, VIIB Szasz Dianna 

„Simte matematica” VIIA Dinu Anne-Mary 

“Simte Matematica” VIIIA, VIIIB Luka Tunde 

,,Micul baschetbalist” VIB Dincă Liviu-Csaba 

Teatru de păpuși CP A Craioveanu Violeta 

O istorie a comunismului în România XI C,D Bogos Maria-Georgeta (XI C), Grecu Maria (XI D) 

Istoria Monarhiei în România XII C,D Bogos Maria-Georgeta (XII C), Grecu Maria (XII D) 

Tehnici de lucru în laboratorul de chimie XIB Kurcsakovszki Nicolina 

Tehnici de lucru în laboratorul de chimie XIIB Dumbravă Magdalena-Camelia 

Geoinformatică-Geografie asistată de calculator XIC,XID Galea Adriana 

Geografie Locală XIIC,XIID Galea Adriana 

Ted Talks XI C Kedves Blanka 

Educație financiară XIIC Popa Ioan 

     

b) Programe elaborate pentru noile discipline opționale: 

Denumirea noului opţional Clasa/Clasele Numele cadrului didactic 

GROW - integrat Consiliere și orientare IX- XII Grădinariu Nicoleta 

Magia științelor-activități experimentale XI-XII Dumbravă Magdalena-Camelia 

Lucrări practice de fizică 

Ed.financiara 

Marketingul firmei 

Educație economică 

VI-VII 

IX-XII 

IX-XII 

VI-VII sau   VII-VIII 

Popa Ioan 

Simte matematica V-VI, VII, VIII Szasz Dianna, Dinu Anne-Mary, Luka 

Tunde 
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B. Aspecte calitative ale procesului didactic : 

 

1.Rezultatele obţinute la evaluarea naţională a elevilor din clasele a II-a, a  IV-a, a VI-a 

a) Rezultatele pe clase 

Proba Clasa % elevi cu răspunsuri 

Corecte Parțial corecte Incorecte Lipsă 

Citit II A 89% 4% 7%  

Scris II A 77% 14% 9%  

Matematică II A 71% 6% 22% 1% 

 

Proba Clasa % elevi cu răspunsuri 

Corecte Parțial corecte Incorecte Lipsă 

Limba 

română 

IV A 85% 8% 7% - 

IV B 74% 15% 11% - 

Matematică IV A 80% 10% 9% 1% 

IV B 70% 10% 17% 3% 

 

Proba/Disciplina Clasa % elevi cu punctaj 

Total Parțial Zero 

Limbă și comunicare VI A 46,82% 43,26% 9,92% 

VI B 55,06% 35,67% 9,27% 

Matematică și științe Matematică VI A 46,42% 12,14% 41,42% 

VI B 40,74% 11,11% 48,14% 

Fizică VI A 35,71% 14,26% 50% 
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VI B 35,55% 7,40% 57,03% 

Biologie VI A 44,46% 38,36%     21,08% 

VI B 32,56% 42,36% 21.08% 

 

b) Rezultatele pe școală 

 

Proba Clasa % elevi cu răspunsuri 

Corecte Parțial corecte Incorecte Lipsă 

Citit II  89% 4% 7% - 

Scris II  77% 14% 9% - 

Matematică II  71% 6% 22% 1% 

 

Proba Clasa % elevi cu răspunsuri 

Corecte Parțial corecte Incorecte Lipsă 

Limba română IV   79% 12% 9% - 

Matematică IV  74% 10% 14% 2% 

 

Proba/Disciplina Clasa % elevi cu punctaj 

Total Parțial Zero 

Limbă și comunicare VI  50,73% 39,65% 9,61% 

Matematică și științe Matematică VI  43,63% 11,64% 44,73% 

Fizică VI  35,64% 10,91% 53,45% 

Biologie VI  38,56% 40,36% 21,08%  

 

2. Rezultatele la Evaluarea naţională clasele a VIII-a 
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a) Medii generale pe discipline de examen - promovabilitatea pe școală 

Disciplina Medie  

generală 

Promovabilitatea 

Școală 

Limba și literatura română 7,66 96,87% 

Matematică 7,63 90,62% 

 

b) Medii generale- promovabilitatea pe clase 

 

Disciplina Clasa Medie 

generală 

Promovabilitatea 

Limba și literatura 

română 

VIIIA 8.54       100% 

VIIIB 6,54 92,85% 

Matematică VIIIA 8,41 94,73% 

VIIIB 6,63 78,57% 

c) Distribuția valorică a notelor pe discipline și a mediilor generale 

Disciplina 

de 

examen 

Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Număr note Promovabilitate 

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

Lb.  

română 

 

32 

 

32 

1 3 6 5 11 5 - 96,87% 

 

Matematică 32 32 3 3 4 7 8 7 - 

 

   90,62% 

Medii 

generale EN 

32 32 2 2 6 7 10 5  93,75%       

 

 

 

 

 

3. Rezultatele examenului de bacalaureat-2021 
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a) Promovabilitate -Sesiunea iunie-iulie 

 

Înscrişi Serii Prezentaţi Promovaţi Promovabilitate 

 Curentă -  81 75 92,59% 

Anterioare -  3 1 33,33% 
 

                    Sesiunea august-septembrie 

 

Înscrişi Serii Prezentaţi Promovaţi  Promovabilitate 

 Curentă -  10 5 50% 

Anterioare -  2 0 0% 

 

   Rezultate cumulate  

Înscrişi Serii Prezentaţi Promovaţi  Promovabilitate 

 Curentă -  85 80 94,11% 

 

b) Distribuţia valorică a mediilor –seria curentă zi 

 

Sesiunea iunie-iulie Sesiunea august-septembrie 

Intervalul  Nr. note % Intervalul  Nr. note % 

6,00-6,99 13 17,33% 6,00-6,99 5 100% 

7,00-7,99 27 36% 7,00-7,99 -  

8,00-8,99 20 26,66% 8,00-8,99 -  

9,00-9,99 15 20% 9,00-9,99 -  

Total promovați 75  Total promovați 5  
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c) Rezultatele probelor scrise 

Disciplina de examen Clasa  Nr. candidați Media generală Promovabilitatea %  

Limba română XIIA 16 8.52 100% 

XIIB 15 8,85 100 

XIIC 26 7.92 100% 

XIID 24 6,17 95,83 

Matematică XIIA 17 8,11 94,11% 

XIIB 15 7,79 100% 

Istorie XIIC 26 7,58 100% 

XIID 24 6,30 91,66% 

 Informatică XIIA 11 8,95 100% 

 Biologie XIIA 6 7,80 83,33% 

XIIB 15 8,74 100% 

 Geografie XIIC 24 8,83 100% 

XIID 24 8,04 100% 

 Logică, comunicare și 

argumentare 

XIIC 2 8,70 100% 

 

     4 . Rezultatele obţinute la concursuri şcolare: 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele cadrului 

didactic 

Numele şi prenumele 

elevilor/clasa 

Concursul şcolar Rezultate 

(I, II, III, M) 

1. Cimpoeșu 

Anamaria 

Vizireanu Adelina-V B Photovoice -inapoi in suflet(concurs de 

fotografie) 

II 

2. Bogos Maria-

Georgeta 

Marin Mădălina- IX C 

Bârsan Antonia- XI C 

Concursul Județean Uniți în cuget și în 

simțiri 

I 

II 

3. Fărcaș Corina-

Vasilica 

Tănase Voichița- a  IX B 

 

Peleș Ștefania-Teodora- X B 

Festivalul Național al cărții ,,Bucuria 

lecturii,,2021 

III 

 

II 
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5. Situaţia absolvenţilor claselor a VIII-a 

a) Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a (iulie 2021) 

                    

Unitatea de învățământ unde au fost repartizați Nr. elevi 

Colegiul Național ,,Octavian Goga” VIII A=17; VIII B=8 

Liceul Tehnologic “Joannes Kajoni”       VIII A=1; VIII B=3 

Liceul “Liviu Rebreanu” Bălan                     VIII B=2 

Liceul Teoretic “O.C. Tăslăuanu” Toplița                     VIII B=1 

 

b) Admiterea în clasa a IX-a de liceu 

  În urma repartiției computerizate din iulie 2021 s-au realizat 4 clase cu specializările filierei teoretice, conform 

planului de școlarizare aprobat. 

 

 

Nr. 
crt. 

Specializarea Nr. 
 clase 

Nr.  
locuri  

ocupate 

Intervalul mediilor de admitere 
2021 

1 Matematică-informatică 1 26 9,92-8,12 (2018), 9,96-5,61 (2019), 10,00-8,17 (2020), 9,79-6,75 (2021) 

2 Științe ale naturii 1 26 9,09-5,08 (2018), 8,95-5,71 (2019), 9,75-7,74 (2020), 9,62-7,09 (2021) 

3 Filologie 1 26 8,62-6,49 (2018), 8,36-6,59 (2019), 8,99-7,48 (2020), 9,26-6,99 (2021) 

4 Științe sociale 1 26 7,62-4,54 (2018), 7,22-5,80 (2019),  8,39-6,73 (2020), 8,30-6,64 (2021) 
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Proveniența elevilor admiși la CNOGOGA Nr. elevi 

Colegiul Național ,,Octavian Goga” 26 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” 25 

Județul Harghita 53 

Județul Cluj 1 

 

6.  Admiterea în învăţământul superior 

 

Învăţământ superior Învăţământ postliceal Încadrați în muncă Alte situații 

58 (30 f,  28 b) 12 (6f, 6b) 6 (4f, 2b – străinătate) 11 (1f, 10b) 

80,45%  

 

 

C. Aspecte referitoare la activităţile metodice şi cele de formare continuă şi dezvoltare profesională: 

1. Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul şcolii, la nivelul cercului metodic zonal, la nivel 

naţional sau internaţional. 

 

Activitatea metodică Nivelul organizării (școală, zonal, național) Numele cadrelor didactice 

Metode de evaluare în online  Cerc metodic zonal  Grădinariu Nicoleta  

Concepte și activități practice - CRED Cerc metodic zonal  Bojte Elena cu participarea 

subcomisiei învățătorilor 

Exemple de bune practici în domeniu 

evaluării prin examene naționale 

Sesiune metodică online Popa Cristina-Maria 
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2. Participarea la cursuri de formare continuă şi de dezvoltare profesională   
 

Denumirea cursului Nr. de 

credite/Nr. de 

ore 

Numele cadrelor didactice 

Digitalis Projekt Pedagogia 19 ore Kecskes Elisabeta 

„Profesorul în digital” 12 ore online Juhasz-Andras Reka, Popa Cristina-Maria, 

Grădinariu Nicoleta  Csibi Cătălina, Fărcaș Corina-

Vasilica,Bucur Cristiana 

,,Viitorul școlii- educație inovativă, elev 

responsabil și pedagog suportiv,, 

19 ore online Fărcaș Corina-Vasilica 

,,Învățarea lingvistică și culturală integrată la 

vârste fragede,, 

8 ore  Fărcaș Corina-Vasilica 

Intensiv de educație digitală pentru profesori de 

informatică și TIC 

52 ore online Burlacu Mihaela 

Intensiv de educație digitală pentru profesori de 

informatică și TIC 

52 ore online Szasz Dianna 

 

 

11. Proiectul „Profesorul Coach: Schimbarea 

paradigmei de predare pentru profesori și 

motivare a elevilor prin instrumente de coaching, 

în județele Covasna, Harghita și Mureș”  (HG 

137/2020 și HG 125/2020) 

 60 de ore online Dumbravă Magdalena, Dane Endre, Ferencz Maria- 

Magdolna, Grădinariu Nicoleta  

Managementul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar 

30 credite  Dane Endre 

Școala românească în contextul descentralizării  30 credite  Dane Endre 
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,,Scoala de toamnă a cadrelor didactice”, 

organizată de către AIHR 

 Craioveanu Violeta, Raichici Irina, Lupu Melania, 

Bojte Elena, Păun Mihaela, Banyai Reka, Pintilei 

Laura, Vînaga Valentina 

Studii de Master: Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor în Educaţie/TICE( intermediar cu 

domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) 

60 credite Moldovan-Dragoș Cireșica 

”Curicculum relevant, educație deschisă pentru 

toți”- CRED 

30 credite Bogos Maria-Georgeta , Cîmpean Carmen, Szasz 

Dianna, Dinu Anne-Mary 

Activități de Învățare prin Jocuri Didactice - 

Sellification 4EDUcation 

3 ore online Szasz Dianna 

Egalitatea de șanse și CES în domeniul 

educațional- Asociația furnizorilor de formare 

profesională Dimitrie Cantemir 

 

4 ore online Bojte Elena - Maria 

Conferința Națională online “Starea de bine a 

profesorilor și educația în România”, organizator 

Asociația “Ține de noi”, 18.11.2020; 

Simpozionul Național “Magia Sărbătorilor de 

Iarnă! Tradiții și Obiceiuri”, organizat de 

Editurile D Art și Arabela, 

dec.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Mănica Livia Mariana 

 

 

 

ABILITĂȚI CURRICULARE ȘI 

INSTRUMENTE DIGITALE ,desfășurat sub 

egida CCD Harghita 

Participarea  la cursul online de formare a 

profesorilor evaluatori în  CPEEN 

 

8 ore online 

 

 

18ore 

 

 

Popa Ioan 
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Curs Asq, Quiziz, Wordwall” din 19 octombrie 

2020 și a adăugat conținut digital, constând în 

teste și exerciții pe platforma ASQ.RO 

Participare la cursul “50  Aplicații utile la 

predarea online” , 

.Participare la cursul “Tehnici și metode de 

predare online” din 7-9 septembrie 2020  

. Participare la proiectul CERN Geneva- 
programul ONLINE pentru profesori români în 

perioada 19-23 aprilie 2021 

 

Profesorul digital 

24 ore 

 

 

4 ore 

 

 

 

10 ore 

 

 

12   ore online 

-       Proiectul SEVA -  „Șanse egale – viitor 

asigurat ” 

-       Formare profesională: „Expert în egalitatea 

de șanse” 

-       Profesor în Online Express 

-       Îmbunătățirea educației din România - 

„Starea emoțională a profesorilor – un rol 

important pentru îmbunătățirea educației din 

România” 

-       Tehnici restaurative - Cercuri proactive 

-       Metodele online și serviciile psihologie -  

Platformă de streaming (distribuire de material 

informativ) 

IV Module; 20 

credite  

5 sesiuni; 15 

credite 

27.11 – 17.12. 

2020 

18.11.2020 

23.11.2020  (4 

ore online 

Grama Michaela 

Master „Practici de comunicare în limba 

franceză” 

Anul școlar: 

2020 - 2021 

Eros Maria 

Managementul clasei. Învățare prin imaginație 8 ore online Dinu Anne-Mary 
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Invatarea la distanta in baza site-ului interactiv 

al profesorului - webinar , Institutul de formare 

continua 

7 tehnici de consolidare a increderii elevilor in 

profesor - webinar, Institutul de formare 

continua 

Evaluarea elevilor in online - Sellification 

Bazele utilizarii Livresq (5 module) 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

10 ore 

Kedves Blanka 

 

 

 

 

 

 

Curs în format eLearning și Webinar Modul I: 

Creează și planifică lecții interactive pentru 

predarea la clasă, organizat de EduMagic. 

Conferința: Viață. Carieră. Model. Orientarea 

elevilor în carieră - posibilități, competențe și 

perspective. C.C.D. M.Ciuc, 29 mai 2021 

13 ore 

 

 

 

 

 

Ionescu Mihaela 

Program de formare continuă în vederea 
constituirii  Corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele și concursurile naționale 
(CPEECN)  

60 ore (15 

credite) 

Dumbravă Magdalena, Burlacu Mihaela, Bogos 

Maria-Georgeta, Szasz Dianna 

Programului de formare continuă a cadrelor 

didactice ,,CRED – Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți. Formare nivel 2 – 

învățământ gimnazial - TIC 

120 ore (30 

credite) 

Burlacu Mihaela 

BraINtelligence, umor si carisma in educatie 17 credite Burlacu Mihaela 

 

,,BraINtelligence,umor și carismă în educație” 

Webinariile AÎH-,,Colaborare și acțiune”: 

1.,,Liveworksheets-construirea de activități de 

învățare,foi/cărți de lucru interactive” 

17 credite 

 

 

2 ore 

2 ore 

 

Vînaga Valentina , Pintilei Laura-Daniela 

 

 

 

 

 

https://cursuri.cercetare-inovatie.ro/course/view.php?id=7


29 
 

2.,,Resurse educaționale și instrumente digitale în 

cadrul orelor de Limba și literatura română” 

3.,,Îmbogățirea vocabularului elevilor prin jocuri 

interactive pe platformele educaționale Wordwall 

și LearningApps” 

4.,,Activități creative și interactive pe Google 

Slides” 

5.,,Crearea unei cărți digitale în Storyjumper și 

Bookcreator” 

 

2 ore 

 

2 ore 

            2 ore 

Vînaga Valentina, Craioveanu Violeta, Banyai 

Ingrid, Bojte Elena, Pintilei Laura, Raichici Irina; 

1.Curs EDU-APPS Google Creator Nivel I -

Intermediari  

2.REAL - Școala deschisă pentru toate 
vârstele   
3.Proiect Erasmus -,,Învățarea Digitală 
crește egalitatea de șanse și succes ,,- curs 
în Malta 
4.Aplicații și instrumente ITC pentru 
învățarea bazată pe competențe digitale  

25 credite 

7 credite 

 

 

 

Cîmpean Carmen 

 

 

 

Cîmpean Carmen 

 

Webinariile AÎH-,,Colaborare și acțiune”: 

1.,,Liveworksheets-construirea de activități de 

învățare,foi/cărți de lucru interactive” 

2.,,Resurse educaționale și instrumente digitale în 

cadrul orelor de Limba și literatura română” 

3.,,Îmbogățirea vocabularului elevilor prin jocuri 

interactive pe platformele educaționale Wordwall 

și LearningApps” 

4.,,Activități creative și interactive pe Google 

Slides” 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

    

 

Păun Mihaela 

 

,,BraINtelligence, umor și carismă în educație” 42 ore, 17 

credite 

 

Dincă Liviu-Csaba 
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,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II-învățământ 

gimnazial” 

120 ore, 30 

credite 

 Curs de formare în carieră – monitori de schi; 

 Curs de formare continuă Viitorul școlii – 

educație inovativă, elev responsabil și pedagog 

suportiv ; 

 Conferința Viață. Carieră. Model- Orientarea 

elevilor în carieră – posibilități, competențe și 

perspective.  

 

54 ore 

 

 

19 ore online 

Boantă Iuliana Gabriela 

Program de formare pentru constituirea  
Corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și concursurile naționale (CPEECN) 
Conferința Viață. Carieră. Model- Orientarea 
elevilor în carieră – posibilități, competențe și 
perspective C.C.D. M.Ciuc, 29 mai 2021 

Webinariile AÎH-,,Colaborare și acțiune”: 

1.,,Resurse educaționale și instrumente digitale în 

cadrul orelor de Limba și literatura română” 

2.,,Îmbogățirea vocabularului elevilor prin jocuri 

interactive pe platformele educaționale Wordwall 

și LearningApps” 

60 ore /15 

credite 

 

 

6 ore 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

Popa Cristina-Maria 

Management educational 
 

60 credite 

 

Bojte Elena Maria 
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3. Publicarea de articole, cărţi, interviuri etc . 

 

Titlul Publicația Numele cadrelor didactice 

Promovarea imaginii școlii : Colegiul Național 

Octavian Goga, Miercurea Ciuc- Școala online 

Esențial în educație - Editura Esențial Media 

Press 

ISSN 2458-0511 

ISSN-L 2067-2675 

 

Bojte Elena -Maria 

Caiet de exerciții  Limba și literatura română pentru școlile și 

secțiile cu predare în limba maghiară: clasa a 

VIII-a - Editura Corvin, Deva 

ISBN 978-606-995-118-7 

 

Popa Cristina-Maria 

(colaborator) 

Activități didactice în pandemie Informația Harghitei Dumbravă Magdalena-Camelia 

Realizare de continut digital de specialitate - 

Software educational - 6 Lectii interactive 

utilizand softul educational Livresq 

(Certificat Creator de Software Educational) 

Publicatii online in revista electronica 

Expertiza si formare 

 

Ted Talks 

 

 

Teaching through Multiple Intelligences 

Multiple Intelligences In EFL (optional CDS) 

Kedves Blanka 

Câteva aspecte ale lecturii și constituirii de 

sens. 

Aplicații 

Erika-Maria Todor: Predarea-învățarea limbii 

române ca limbă nematernă. O alternativă a 

lingvisticii aplicate. Editura Scientia, Cluj-

Napoca, 2020. ISBN: 978-606-975-032-2 

Juhasz-Andras Reka 

(colaborator) 

Proiect educațional -Metode și tehnici de 

evaluare în învățământul online 

Educația face diferența -Editura D Art ISSN 

2559-0502 ISSN-L2344-2689,ISBN : 978-606-

8842-81-3 

Cîmpean Carmen 

Simpozionul Național “Magia Sărbătorilor de 

Iarnă! Tradiții și Obiceiuri”Crăciunul și 

importanța activităților educative online în 

parteneriat cu părinții 

Educația face diferența-Editura D ART 

ISSN 2559-0502   ISSN-L 2344-2689 

ISBN:978-606-8842-83-7 

 

Cîmpean Carmen 
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Promovarea imaginii școlii/școala online-

Activitățile departeneriat  

educațional,modalitate eficientă de promovare a 

imaginii școlii 

 

Esențial în educație-Editura Esențial Media 

Press 

ISSN 2458-0511 

ISSN-L 2067-2675  

Cîmpean Carmen 

 Aplicații  și instrumente ITC pentru 

învățarea  bazată pe competențe digitale.  - 

Ghid practic 

 

 Proiecte didactic-Ghid practic 

    Sc.Harprint Editing Srl 

 ISBN  978-973-0-35114-9 

Sc.Harprint Editing Srl 

  ISBN  978-973-0-35115-6 

Cîmpean Carmen 

 

D. Alte aspecte:  

1. Implicarea în implementarea de proiecte sau alte activități 

Numele și prenumele Proiectul/Activități 

Szasz Dianna Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Burlacu Mihaela, Mănica Livia Mariana 

Mănica Livia Mariana 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Proiect Educațional Național “Poveste de Crăciun”, omologat M.E.N. cu nr. 

77.755/2/28.06.2019 

Bogos Maria-Georgeta Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Bogos Maria-Georgeta Activitate pentru sărbătorirea zilei de 24 ianuarie-  

Hai să dăm mână cu mână! Material informativ/Lecție deschisă în mediul 

online (canalul Youtube, promovat pe site-ul școlii și pe contul de 

Facebook al școlii). 

Bojte Elena - Maria Proiectul Școala siguranței Tedi 

Fărcaș Corina-Vasilica 

 

Jurnal de Goga, o aventură virtuală în liceul nostru - proiect realizat de 

Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național Octavian Goga, 

Miercurea Ciuc. 
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În amintirea unui geniu-Mihai Eminescu , activitate în sistem online, 

realizare de lucrări în format electronic,postere, desene, eseuri , recitări de 

poezii, prezentarea unor creații literare ale elevilor etc. 

Dinu Anne-Mary, Juhasz-Andras Reka 

Galea Adriana, Grădinariu Nicoleta, 

Grecu Maria 

Dane Endre, Dumbravă Magdalena, 

Bencze Alexandrina, Chiper Monica,  

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

 Dumbravă Magdalena-Camelia, Dane Endre, 

Neacșu Dan-Mihail  

PROGRAMULUI NAȚIONAL EDUCAȚIA ÎN SIGURANȚĂ 

Dumbravă Magdalena-Camelia, Dane Endre, 

Neacșu Dan-Mihail 

PROGRAMULUI NAȚIONAL ȘCOALA DE ACASĂ 

Dumbravă Magdalena-Camelia, Dane Endre Reabilitarea internatului școlar - POR/2016/3/3.1/B/1/7 – POR 2014 – 2020 

Galea Adriana, Dumbravă Magdalena PracticaTa-De la idee la practică-Stagii de practică pentru tineri-iulie-

august 2021.Proiect derulat de Instituția Prefectului Harghita în 

parteneriat cu ISJ Harghita și Asociația Young Europe Society,finanțat de 

Comisia Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate  
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RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ DESFĂȘURATĂ 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

  

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

                                                                                                                                                          5037/29.09.2021 

 

 

 

 

  

 

 

1. Activități educative organizate : 

Clasa CPA - Prof. înv. primar Craioveanu Violeta 

Programe/Proiecte Activități Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie- Ziua României - vizionarea unor materiale adecvate evenimentului 

- realizarea unor desene pe această temă 

- părinții 

Ziua Culturii Naționale - vizionarea unor materiale despre viața lui Mihai Eminescu 

- memorarea poeziei Somnoroase păsărele 

- realizarea unor desene după conținutul poeziei 

- părinții 
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Clasa CPB - Prof. înv. primar Raichici Irina 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie- Ziua României - vizionarea unor materiale adecvate evenimentului 

- realizarea unor desene pe această temă 

- părinții 

Ziua Culturii Naționale - vizionarea unor materiale despre viața lui Mihai Eminescu 

- memorarea poeziei Somnoroase păsărele 

- realizarea unor desene după conținutul poeziei  

- părinții 

 

Sărbătoarea Mărțișorului - vizionarea unor materiale pe înțelesul copiilor privind 

semnificația mărțișorului 

- realizarea unor mărțișoare și oferirea lor familiei și apropiaților  

- părinții 

8 Martie - Ziua Mamei - realizarea unui buchet cu flori artizanale și oferirea acestuia 

mamelor 

- memorarea și recitarea unei poezii dedicată mamei 

- părinții 

Sărbătorirea celor 100 de zile de școală - jocuri dedicate parcurgerii primelor 100 de zile de școală din 

viața fiecărui elev 

- prezentarea și expunerea colecțiilor de 100 de obiecte realizate de 

către elevi 

- părinții 

Prevenirea fenomenului de bullying la 

nivelul ciclului primar 

- activitate de combatere a violenței și de prevenire a 

comportamentelor nesănătoase în rândul elevilor 

Poliția de Proximitate 
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Clasa IA - Prof. înv. primar Lupu Melania (Baltă Catrina) 

Programe/Proiecte Activități Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie- Ziua României - vizionarea unor materiale adecvate evenimentului 

- realizare de desene pe această temă 

- părinții 

În așteptarea lui moș Nicolae și a lui moș 

Crăciun 

- legende și desene specifice evenimentelor - părinții 

Ziua Culturii Naționale - discuții despre viața poetului Mihai Eminescu 

- memorarea și ilustrarea poeziei Somnoroase păsărele 

- părinții 

 

Clasa IB - Prof. înv. primar Bojte Elena 

Programe/Proiecte Activități Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie- Ziua României - vizionarea unor materiale adecvate evenimentului 

- realizarea unor desene pe această temă 

- părinții 

 Educație culturală Serbare de Crăciun în online -părinții 

„Mica Unire” Vizionare de materiale dedicate zilei de 24 Ianuarie 

Citirea unor povești pe această temă 

Realizarea unor desene pe această temă 

-părinții 

Ziua Culturii Naționale - vizionarea unor materiale despre viața lui Mihai Eminescu 

- memorarea unor poezii sau fragmente 

- realizarea unor desene după conținutul poeziei 

- părinții 
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Clasa IIA - Prof. înv. primar Păun Mihaela 

Programe/Proiecte Activități Parteneri/Colaboratori 

„1Decembrie-Ziua României” Vizionare de materiale dedicate Zilei Naționale 

Realizarea unor desene pe această temă 

 

Ziua Culturii Naționale Vizionarea unor materiale despre viața și activitatea marelui poet, Mihai 

Eminescu 

Citirea/recitarea unor poezii cunoscute 

Părinții elevilor 

 

 

„Mica Unire” Vizionare de materiale dedicate zilei de 24 Ianuarie 

Citirea unor povești pe această temă 

Realizarea unor desene pe această temă 

Părinții elevilor 

„Mama-i una pe Pământ”-8 martie Realizarea unor felicitări pentru mame 

Citirea/memorarea/recitarea unor poezii despre mama 

Părinții elevilor 

,Prevenirea fenomenului de 

bullying la nivelul ciclului primar” 

Activitate de combatere a violenței şi de prevenire a comportamentelor 

nesănătoase în rândul elevilor 

Politia de Proximitate 

„Vine vacanța” Recitarea unor poezii 

Interpretarea unor cântece cu tematică specifică 

Părinții elevilor 

 

Clasa IIIA - Prof. înv. primar Banyai Reka 

Programe/Proiecte Activități Parteneri/Colaboratori 

Ziua Culturii Naționale - vizionarea unui material video despre viața și opera poetului Mihai 

Eminescu 

- participare cu lucrări plastice la expoziția de desene; 

MOMS 

,,Mica Unire” -vizionarea unui material ppt.despre Unirea de la 24 Ianuarie 1859;  MOMS 

Educație financiară Să vorbim despre bani și bănci Banca Națională a României 
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Clasa IVA - Prof. înv. primar Pintilei Laura 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie-Ziua Națională a României” -vizionarea unor materiale specifice; 

-realizarea de desene; 

Părinții elevilor 

,,Ziua Culturii Naționale” -vizionarea unui material  ppt.despre viața și opera 

poetului Mihai Eminescu; 

-participare cu lucrări plastice la expoziția de desene; 

MOMS 

,,Mica Unire” -vizionarea unui material ppt.despre Unirea de la 24 

Ianuarie 1859;  

MOMS 

Educație financiară ,,Să vorbim despre 

bani și bănci” 

-activități de informare, prezentare a istoriei leului, 

păstrarea banilor, importanța BNR; 

Banca Națională a României 

,,De la grădiniță la școală” -activitate cu Grădinița ,,Cimbora”-jocuri în aer liber -părinții 

-educatoarele de la grădiniță 

,,Ziua Porților Deschise-Clasa 

pregătitoare” 

-activitate online de prezentare a școlii, a ofertei 

educaționale 

-părinții ai viitorilor elevi din clasa pregătitoare 

-dir. adj. 

,,Prevenirea fenomenului de bullying la 

nivelul ciclului primar” 

-activitate de combatere a violenței şi de prevenire a 

comportamentelor nesănătoase în rândul elevilor 

-Poliția de Proximitate 
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Clasa IVB - Prof. înv. primar Vînaga Valentina 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,Ziua educatorului” -realizarea de desene și postere despre școală; - 

,,Ziua Culturii Naționale” -vizionarea unui material  ppt.despre viața și opera 

poetului Mihai Eminescu; 

-participarea cu lucrări plastice  la expoziția online; 

MOMS 

,,Mica Unire” -vizionarea unui material ppt.despre Unirea de la 24 

Ianuarie 1859; (activitate online); 

 

MOMS 

 ,,Mamă,te iubesc!” 

 

- activitate culturală(cântece și poezii)dedicate 

mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie(serbare online); 

-părinții 

,,Vom deveni școlari” -activitate  cu Grădinița ,,Cimboro”-jocuri în aer liber -părinții 

-educatoarele de la grădiniță 

,,Ziua Porților Deschise-Clasa 

pregătitoare” 

-activitate online de prezentare a școlii, a ofertei 

educaționale 

-părinții ai viitorilor elevi din clasa pregătitoare 

-dir. adj. 

 

Clasa VA - diriginte prof. Luka Tunde 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Educație culturala Serbare Haloween, Moș Nicolae online          Parinti 

Promovarea sănătății Proiect Always Campania Always 

Educație sociala Dezbateri  
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Clasa VB - diriginte prof. Butaru Anamaria 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

14 oct. “Distruge zidul indiferenței”Stop traficului de persoane       Dezbateri Colegiul National “O. Goga”, ISJ Harghita 

15 ian.”In amintirea unui geniu” 

22 ian. Hărțuirea online 

Lectura 

Prezentare proiecte 

 

 

Clasa VIA - diriginte prof. Szasz Dianna 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Halloween Party - online educație culturală, jocuri - 

Să vorbim despre bani și bănci educație financiară Banca Națională a României 

Bullying educație pentru sănătate și pentru siguranță Poliția de Proximitate 

Drumeție Șuta Cunoaștere/Protejare mediul înconjurător. Premiere Popa Cristina 

 

Clasa VIB - diriginte prof. Popa Cristina 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie-Ziua Națională a României” -activități de informare, vizionarea unor materiale 

specifice; 

 

,,Ziua Culturii Naționale” -vizionarea unor materiale specifice  

Drumeție Șuta Cunoașterea/Protejarea mediului înconjurător. 

Premierea elevilor 

Szasz Dianna 
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Clasa VIIA - diriginte prof. Bogos Georgeta 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Educație financiară Să vorbim despre bani și bănci Banca Națională a României 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare 

PPT, vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

I.S.J. Harghita, Colegiul Național ,,Octavian 

Goga” 

 

Clasa VIIB - diriginte prof. Boantă Gabriela 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Educație financiară Să vorbim despre bani și bănci Banca Națională a României 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

,,Mărțișor dar din suflet strămoșesc” 

 

Activități de informare, realizare de postere.  

 

Activitate culturală ,,Mărțișor dar din suflet 

strămoșesc” 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita 

 

Școala Gimnazială Geo Bogza din Bălan 

Clasa VIIIA diriginte prof. Pleșu Aurora/ prof. Ionescu Mihaela 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Consiliere și orientare profesională Chestionare, vizionare materiale video, dialog. prof. Michaela Grama 

,,18 Octombrie-Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare; dezbatere. Inspectoratul școlar 

22 aprilie 2021 - Ziua Pământului Informare masmedia,Vizionare de filme youtube -

Activitate online și materiale postate pe Classroom. 
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Clasa VIIIB - diriginte prof. Kecskes Elisabeta 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

- Proiect cultural Chipul din 

oglinda apei 

- 16 martie 2021 Săptămâna 

meseriilor 

 

Activitate educativă teatrală pentru tineri marginalizați 

finanțat de Fondul Cultural Național 

Activitate de promovare online a diferitelor profile din 

Liceele din Județul Harghita 

Trupa Osono 

 

Prof. Grama Michaela 

 

Clasa IXA - diriginte prof. Galea Adriana 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

18 Octombrie-”Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

https://www.youtube.com/watch?v=kQnV-xQtzJg 

Dezbatere on line, vizionarea materialului video 

realizat de elevii colegiului ”S.O.S-Sclavia omoară 

spiritul!!!” 

Direcțiunea Colegiului Național ”Octavian 

Goga” 

 

1 Decembrie-Ziua Națională a României” 

 

8 decembrie-Autocunoașterea 

”Cine sunt eu?” 

 

 

 

 

 

Educație ecologică-  

https://www.youtube.com/watch?v=-OMjK6yeDCE 

Realizarea unui material video cu activitățile elevilor 

colegiului de Ziua Națională. 

 

1.Realizarea unui podcast concentrat pe calități și 

puncte tari 

2.Dezbatere pe tema legăturii între încrederea în sine și 

copilărie 

 

 

 

Direcțiunea Colegiului Național ”Octavian 

Goga” 

Pr.Paroh Păncescu Ionel Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQnV-xQtzJg
https://www.youtube.com/watch?v=-OMjK6yeDCE
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25 martie-Respectă mediul în care trăiești! 

 22 aprilie 2021 - Ziua Pământului 

9 mai-Ziua Europei- 

18 mai-Trăiește sănătos intr-un mediu 

sănătos!- 

8 iunie-Nutriție și sănătate 

It’s not my garbage but it”s my planet! 

Concurs foto on line 

 -Activitate online și materiale postate pe grupul 

colegiului 

sărbătorită printr-o dezbatere on line pe grupul 

colegiului 

drumeție cu clasa a IX-a 

 

Dezbatere on line. 

 

 

 

 

 

 

 

Invitat :fostul elev al  colegiului, în prezent 

antrenor fitness, Gabriel Vrenceanu 

 

 

Clasa IXB - diriginte prof. Fărcaș Corina-Vasilica 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,18 Octombrie-Ziua Europeană de 

luptă împotriva traficului de persoane” 

Realizare de postere, dezbatere online, vizionarea unor 

materiale video.  

Colegiul Național Octavian Goga  

Educație financiară ,,Să vorbim despre 

bani și bănci” 

activitate online, dezbatere, activitate de informare, 

materiale video demonstrative. 

Banca Națională a României 

Crăciun în pandemie Spiritul sărbătorilor de iarnă în format online(distanța 

fizică nu reprezintă o barieră în respectarea tradițiilor 

de secole). 

-realizarea unui material video în care elevii au 

colindat, individual, au realizat scurte momente 

umoristice, urări de Crăciun, interpretare la pian, la 

chitară, vocal etc.  

Părinții elevilor 
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Gânduri despre Eminescu Activități artistice, realizare de postere, desene, eseuri, 

etc.cu scopul de a sensibiliza tânăra generație. An de 

an, Ziua Culturii Române vine cu noi provocări și noi 

idei din partea elevilor. Portrete, recitare de poezii 

preferate, interpretare vocală etc., toate au transformat 

o zi obișnuită într-o zi specială, încărcată de 

solemnitate, deși activitățile s-au derulat în mediul 

online. 

 

 Colegiul Național Octavian Goga. 

 

Clasa IXC - diriginte prof. Ferencz Maria-Magdolna 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere.  ISJ HR,  

Educație financiară ,,Să vorbim despre 

bani și bănci,, 

Să vorbim despre bani și bănci 

 

 

Banca Națională a României 
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Clasa IXD - diriginte prof. Moldovan-Dragoș Cireșica 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Împreună pentru viitor 1. Eu pot, eu nu pot. (Obiective: îmbunătățirea 

stimei de sine, dezvoltarea onestității și a 

empatiei, evitarea falsei modestii, învățarea 

încrederii în grup.) 

 

2. Dezvoltarea abilităților de viață independentă 

Asociația HoltIS în parteneriat cu 

Reprezentanța UNICEF în Romania 

 

 

Clasa XA - diriginte prof. Dinu Anne-Mary 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, prezentare PPT, vizionare de 

filme- Stop traficului de persoane 

ISJ HR,  

Planificarea carierei și succesul 

profesional 

 

Comunicare și abilități sociale 

Gânduri pentru o viitoare carieră! - masă rotundă 

 

 

Violența în școală și în afara ei - masă rotundă 

 

 

Clasa XB - diriginte prof. Dudan Marius-Florin 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Educație financiară Gestionarea bugetului individual - dezbatere on-line  

Educație pentru sănătate Știrile false despre pandemie - vizionare de filme, 

masă rotundă  
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Clasa XC - diriginte prof. Bucur Cristiana 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

1 Decembrie-Ziua Națională a României” -activități de informare, vizionarea unor materiale 

specifice; 

 

,,Ziua Culturii Naționale” -Înregistrări video/audio, ppt-uri, site youtube  

 

Clasa XD- diriginte prof. Kecskes Robert 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Bienala de grafica / G6 / Prefectura 

Miercurea Ciuc  

-Participarea la bienala de grafica / participarea la 

vernisajul de la prefectura 

- 

   

 

Clasa XIA - diriginte prof. Burlacu Mihaela 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare 

PPT, vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

I.S.J. Harghita, Colegiul Național ,,Octavian 

Goga” 

Planificarea carierei și succesul 

profesional 

dezbatere -orientare profesională pentru elevi 

Vizionare Filme 

 

3 iunie Amenajarea claselor a XII-a pentru ultimul clopoțel  

4 iunie Ultimul clopoțel pentru clasele a XII-a  
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Clasa XIB - diriginte prof. Dincă Liviu 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare 

PPT, vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

I.S.J. Harghita, Colegiul Național ,,Octavian 

Goga” 

-Principalele tipuri de dezastre și 

măsurile de prevenire, protecție și 

intervenție- online 

 3-4 iunie 

Activități de informare, vizionarea unor materiale 

specifice 

 

Amenajarea claselor a XII-a pentru ultimul clopoțel. 

Participare cu elevii clasei a XI-a B la evenimentul 

festiv. 

 

 

Clasa XIC - diriginte prof. Eros Maria 

Programe/Proiecte Activități Parteneri/Colaboratori 

,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare 

PPT, vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

I.S.J. Harghita, Colegiul Național ,,Octavian 

Goga” 

1 Decembrie-Ziua Națională a României” -activități de informare, vizionarea unor materiale 

specifice; 

 

 

Clasa XID - diriginte prof. Cimpoeșu Anamaria 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Educație pentru sănătate Cum sa oferi primul ajutor? Plt.adj.Flora Denes -  I S U HR 

Mica Unire Vizionarea unui film despre Unire(online)  
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Clasa XIIA - diriginte prof. Grădinariu Nicoleta 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

postere și chestionare online ISJHR 

„Drumurile noastre se despart aici” Activitate de marcare a finalului clasei a XII a 

Homorod 

părinții elevilor  

 

Clasa XIIB - diriginte prof. Popa Ioan 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare PPT, 

vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

I.S.J. Harghita, Colegiul Național 

,,Octavian Goga” 

Planificarea carierei și succesul 

profesional 

La revedere ani de liceu 

Chestionar și dezbatere -orientare profesională pentru elevi 

Film video -Cariera și succesul în viață 

Festivitate la finalul clasei a XII-a 

 

 

Clasa XIIC - diriginte prof. Csibi Cătălina 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Autocunoașterea- Planificarea și 

dezvoltarea carierei  
 Chestionare, teste şi instrumente folosite pentru 

orientarea în carieră; oferta pentru elevi: Interoption, 

BTPAC, chestionare online: www.go.ise.ro; 

www.cognitrom.ro 

 

Reprezentant AJOFM HR 

,18 Octombrie- Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare 

PPT, vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

CNOG -Scurtmetraje  

 

http://www.go.ise.ro/
http://www.go.ise.ro/
http://www.cognitrom.ro/
http://www.cognitrom.ro/
http://www.cognitrom.ro/
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Clasa XIID - diriginte prof. Juhasz-Andras Reka 

Programe/Proiecte Activităţi Parteneri/Colaboratori 

Educație pentru sănătate ”Cum să oferi primul ajutor?” Plt. adj. Flora Denes, Insp. pentru Situații de 

Urgență ”Oltul” 

18 Octombrie-”Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de persoane” 

Activități de informare, realizare de postere, prezentare 

PPT, vizionare de filme- Stop traficului de persoane 

ISJHR 

 

 

Starea disciplinară  a elevilor:  

Învățământ gimnazial –clasele V-VIII 

 

Clasa Note scăzute la purtare Motivele scăderii notelor la purtare Sancțiuni disciplinare aplicate 

≥7 <7 

V A - - - - 

V B 2 - - - 

VI A - - - - 

VI B - - - - 

VII A 1 - - - 

VII B 3 - Absențe nemotivate  

VIII A - - - - 

VIII B 1  1 Absenteismul  

TOTAL 7 1   
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a) Învățământ liceal- clasele IX-X 

 

Clasa Note scăzute la purtare Motivele scăderii notelor la purtare Sancțiuni disciplinare aplicate 

≥7 <7 

IX A - - - - 

IX B 1 - absenteism Nota 7 

IX C  - - - - 

IX D 2 - absente Nota 8, respectiv 7 

X A 1 - Absente Media 9,5 

X B - - - - 

X C 1 1 - - 

X D 2 - Absente Nota 7 

TOTAL 7 1   

 

b) Învățământ liceal- clasele XI-XI 

 

Clasa Note scazute la purtare Motivele scăderii notelor la purtare Sancțiuni disciplinare aplicate 

≥7 <7 

XI A - - - - 

XI B - - - - 

XI C  2  Absente nemotivate Nota 9 

XI D - - - - 

XII A 1 - - - 
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XII B - - - - 

XII C 1 - - - 

XII D 8 - Absențele nemotivate  

TOTAL 12 -   

 

2. Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar 

 

a) Învățământ primar– clasele CP-IV 

 

Clasa Nr. elevi la 

începutul 

anului 

școlar 

Nr. elevi la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Nr. elevi 

promovați 

Corigenți Neîncheiați 

1 obiect 2 obiecte 

CPA 19 18 18 - - - 

CPB 17 16 16 - - - 

I A 18 18 18 - - - 

I B 18 16 16 - - - 

II A 26 26 26 - - - 

III A 26 26 26 - - - 

IV A 15 15 15 - - - 

IV B 19 19 19 - - - 

TOTAL 158 154 154 - - - 
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b) Învățământ gimnazial – clasele V-VIII 

 

Clasa Nr. elevi la 

începutul 

anului 

școlar 

Nr. elevi la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Nr. elevi 

promovați 

Corigenți Neîncheiați 

1 obiect 2 obiecte 

V A 25 24 23 1 - - 

V B 25 25 25 - - - 

VI A 28 28 28 - - - 

VI B 27 27 26 1 - - 

VII A 21 21 17 2 2 - 

VII B 23 23 20 1 2 - 

VIII A 18 18 18 - - - 

VIII B 14 14 14 - - - 

TOTAL 181 180 171 5 4 - 
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c) Învățământ liceal – clasele IX-X 

 

Clasa Nr. elevi la 

începutul 

anului 

școlar 

Nr. elevi la 

sfârşitul 

anului 

școlar 

Nr. elevi 

promovaţi 

Corigenți Neîncheiaţi 

1 obiect 2 obiecte 

IX A 27 27 27 - - - 

IX B 28 28 27 - - 1 

IX C 29 28 28 - - - 

IX D 28 28 27 1 - - 

X A 29 29 27 1 1 - 

X B 27 28 28 - - - 

X C 30 30 30 - - - 

X D 30 30 30 - - - 

TOTAL 228 228 224 2 1 1 

 

d) Învățământ liceal – clasele XI-XII 

 

Clasa Nr. elevi la 

începutul 

anului 

școlar 

Nr. elevi la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Nr. elevi 

promovaţi 

Corigenți Neîncheiaţi 

1 obiect 2 obiecte 

XI A 28 27 27 - - - 

XI B 19 19 19 - - - 

XI C 31 31 31 - - - 

XI D 32 32 32 - - - 
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XII A 17 17 16 1 - - 

XII B 16 16 15 - 1 - 

XII C 27 26 26 - - - 

XII D 27 27 24 3 - - 

TOTAL 197 195 190 4 1 - 

 

 

3. Distribuția mediilor generale ale elevilor promovați: 

 

Clasa 
Nr. elevi la sfârșitul 

semestrului II 

Nr. elevi  

promovați 

Medii generale Promovabilitate 

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

V A 24 23 - - 1 20 2 95,83% 

V B 25 25 - - 9 14 2 100% 

VI A 28 28 - - 5 23 - 100% 

VI B 27 26 - - 8 18 - 96,29% 

VII A 21 17 - 2 5 10 - 80,95% 

VII B 23 20 - 2 5 13 - 86,95% 

VIII A 18 18 - - 3 15 - 100% 

VIII B 14 14 1 2 5 6 -            100% 

TOTAL 180 171 1 6 41 119 4 95,00% 
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Clasa 
Nr. elevi la sfârșitul 

semestrului II 

Nr. elevi  

promovați 

Medii generale Promovabilitate 

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

IX A 27 27 - - 10 17 - 100% 

IX B 28 27 - - 5 20 2 94,7% 

IX C 28 28 - 2 9 17 - 100% 

IX D 28 27 - 1 16 10 - 100% 

X A 29 27 - 1 8 17 1 93,10% 

X B 28 28 - 2 10 16 - 100% 

X C 30 30 - 3 19 8 - 100% 

X D 30 30 - 5 22 3 - 100% 

TOTAL 228 224 - 14 99 108 3 98,47% 

 

Clasa 
Nr. elevi la sfârşitul 

semestrului II 

Nr. elevi  

promovaţi 

Medii generale Promovabilitate 

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

XI A 27 27 - - 1 24 2 100% 

XI B 19 19 - - 11 8 - 100% 

XI C 31 31  3 10 18 - 100% 

XI D 32 32 - 6 10 16 - 100% 

XII A 17 16 - - 2 14 - 94,11% 

XII B 16 15 - 1 4 10 - 93,75% 

XII C 26 26 - 1 13 12 - 100% 

XII D 27 24 - 2 17 5 - 88,88% 

TOTAL 195 190 - 13 68 107 2 97,09% 
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4. Situația elevilor corigenți, cu situație neîncheiată și repetenți în iunie și iulie 2021 

 

Nivel de înv. Nr. elevi 

sfârșit an 

școlar 

Nr .elevi corigenți Repetenți 

Iunie 

2021 

Neîncheiați 

Iunie 2021 

Nr. elevi 

promovați 

Iunie 

2021 

Promovab. 

Iunie 2021 

Nr. elevi 

promovați 

Iulie 

2021 

Promovab. 

Iulie 2021 

Repetenți 

iulie 2021 1 

obiect 

2 

obiecte 

Total 

Primar 154 - - - - - 154 100% - - - 

Gimnazial 180 5 4 9 - - 171 95,00% 9/180 100% - 

Liceal IX-XII 423 6 2 8 - 1 414 97,87% 7/421 99,52% 2 

TOTAL 757 11 6 17 - 1 739 97,62% 16/755 99,73% 2 

 

Nivel de înv. Nr. elevi 

sfârșit an 

școlar 

Nr. elevi 

promovați 

Iunie 2021 

Nr.elevi 

corigenți 

Repetenți 

Iunie 

2021 

Neîncheiați 

Iunie 2021 

Promovab. 

Iunie 2021 

Nr. elevi 

promovați 

Iulie 

2021 

Promovab. 

Iulie 2021 

Repetenți 

iulie 2021 

Primar 154 154 - - - 100% - - - 

Gimnazial 180 171 9 - - 95,00% 9/180 100% - 

Liceal 423 414 8 - 1 97,87% 7/421 99,52% 2 

TOTAL 757 739 17 - 1 97,62% 16/755 99,73% 2 

 

Nr.crt. Disciplina  

de studiu 

Nr.elevi corigenți TOTAL 

disciplină 

Nr. elevi 

promovați  

Iulie 

2021 

Primar  Gimnazial Liceal 

IX-X XI-XII 

1 Lb. și lit. 

română 

- 6 2 3 11 10 

2 Matematică - 7 2 2 11 10 

3 Istorie - - - 1 1 1 

 

 

5. Situația absențelor : 
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Clasa Efectivul la sfârșitul 

anului școlar 

Total absențe Total absențe/elev Total absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

CP A 18 194 10,77 - - 

CP B 16 118 7,37 -- - 

I A 18 186 10,33 - - 

I B 16 124 7,75 - - 

II A 26 219 8,42 - - 

III A 26 230 8,84 - - 

IV A 15 86 5,73 - - 

IV B 19 158 8,31 - - 

TOTAL 154 1315 8,53 - - 

 

 

Clasa Efectivul la sfârșitul 

anului școlar 

Total absențe Total absențe/elev Total absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

V A 24 114 4,75 4 0,16 

V B 25 187 7,48 64 2,56 

VI A 28 160 5,71 53 1,89 

VI B 27 258 9,55 60 2,22 

VII A 21 342 16,28 29 1,38 

VII B 23 495 21,52 248 10,78 

VIII A 18 204 11,33 30 1,66 

VIII B 14 774 55,28 330 23,57 

TOTAL 180 2534 14,07 818 4,54 



58 
 

 

Clasa Efectivul la sfârșitul 

anului școlar 

Total absențe Total absențe/elev Total absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

IX A 27 258 9,55 16 0,59 

IX B 28 457 16,32 175 6,25 

IX C 28 338 12,07 90 3,21 

IX D 28 741 26.46 165 5,89 

X A 29 439 15,13 110 3,79 

X B 28 1320 47,14 73 2,60 

X C 30 1006 33,53 374 12,46 

X D 30 1239 41,30 273 9,10 

TOTAL 228 5798 25,42 1276 5,59 
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Clasa Efectivul la sfârșitul 

anului școlar 

Total absențe Total absențe/elev Total absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

XI A 27 333 12,33 94 3,48 

XI B 19 495 26,05 128 6,70 

XI C 31 959 30.93 289 9.32 

XI D 32 922 28,81 254 7,93 

XII A 17 462 27.17 119 7,00 

XII B 16 410 25,62 156 9,75 

XII C 26 1202 46,23 221 8,50 

XII D 27 1263 46,77 453 16,74 

TOTAL 195 6046 31,00 1714 8,78 
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COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

                                                                                                                                                                                        5037/29.09.2021 

 

 

 

1. Activitatea financiar-administrativă  
a) Anul financiar 2020 

 

Buget local 2020 

1. Cheltuieli  

cu bunuri şi servicii  

             939.120,00 lei 

Cheltuieli cu încălzirea şi lumina 205.257,00 lei 

Cheltuieli cu apa, salubritate 31.679,00 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) 

56.906,00 lei 

Cheltuieli materiale de curăţenie, rechizite 36.996,00 lei 

Cheltuieli servicii telefonie 8.413,00 lei 

Perfectionare profesionala (curs ISCIR, curs de 

igienă, achiziţii publice, ITM) 

2.312,00 lei 

Cheltuieli motorina microbuz şcolar 4,522,00 lei 

RAPORT DE ACTIVITATE  ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

-COMPARTIMENTE- 
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Cheltuieli cu protectia muncii 6.500,00 lei 

Control medical 2.160,00 lei 

Transport cadre (naveta) 1.168,00 lei 

Asigurari non-viata (incendiu) 10.813,00 lei 

 

 

Bugetul local -2020 

2. Burse 

               30.000,00 lei 

Merit, studiu, sociale 30.000,00 lei 

3. Asistență socială 

               29.000,00 lei 

Drepturi copii cu cerințe educaționale 

speciale (hrană, cazarmament) 

28.413,00 lei 

4. Reparaţii curente- buget aprobat în urma 

concursului de proiecte 

                126.030,00 lei 

Reparaţii  și zugrăveli,  vopsitorii, 

lăcuire 

22.000,00 lei 

Reparații la instalațiile sanitare, 

electrice, tâmplărie  

5.978,00 

Reparații la sistemul de alimentare cu 

agent termic 

40.000,00 lei 

Lucrări de hidroizolație acoperiș sala de 

sport 

56.030,00 lei 
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Autofinanţare -2020 

     - Încasările  din mese servite, regie cantină, taxă internat  51.758,00 lei 

    - Cheltuieli cu alimentele 45.390,00 lei 

- Cota parte din cheltuielile de întreţinere a cantinei şi internatului  

şi unele cheltuieli pentru celelalte spaţii 

6.871,00 lei 

     - Alte cheltuieli-obiecte de inventar ( multifuncțional) 560,00lei 

 

Venituri proprii  2020 

         - Încasări   9.249 lei ( Cota parte primărie ½- 4.624,5 lei) 

    - Cheltuieli cu cota parte la încălzire, energie 

electrică, apă, salubrizare, telefon, 

consumabile ( hârtie, toner, materiale 

consumabile)  

     - Deplasări 

     - Pregătire profesională 

5.330,00 lei 

434,00 lei 

   -         

     - Obiecte de inventar (  sigiliu,  camera video 1 

buc.) 

412,00 lei 
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Buget  de stat - 2020 

1. Cheltuieli de personal 

           5.106.422,00 lei 

Cheltuieli cu drepturile 

salariale, examene naționale 

5.106.422,00 lei 

3. Tichete de vacanță 
 

102.950,00 lei 

4.  Taxa de la persoanele juridice 

pentru persoanele cu handicap 

neîncadrate 

 
44.328,00 lei 

5. Programul „Bani de liceu”, burse 

elevi străini 

 
29.309,00 lei 

6. Transport elevi (abonamente) 
 

2.773,00 

 

b) Anul financiar 2021- trim. I, II, III 
 

Buget local 2021 

2. Cheltuieli  

cu bunuri şi servicii  

             541.600,00 lei 

Cheltuieli cu încălzirea şi lumina 125.444,00 lei 

Cheltuieli cu apa, salubritate 22.319,00 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) 

21.450,00 lei 
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Cheltuieli materiale de curăţenie, rechizite 14.034,00 lei 

Cheltuieli servicii telefonie 6.239,00 lei 

Perfectionare profesionala (curs ISCIR, curs de 

igienă, achiziţii publice, ITM) 

4.456,00 lei 

Cheltuieli motorina microbuz şcolar 4.449,00 lei 

Cheltuieli cu protectia muncii 0,00 lei 

Control medical 2.160,00 lei 

Transport cadre (naveta) 658,00 lei 

Asigurari non-viata (incendiu) 6.404,00 lei 

 

Bugetul local -2021 

2. Burse 

               30.000,00 lei 

Merit, studiu, sociale 20.000,00 lei 

3. Asistență socială 

               29.000,00 lei 

Drepturi copii cu cerințe educaționale 

speciale (hrană, cazarmament) 

16.487,00 lei 

4. Reparaţii curente- buget aprobat în urma 

concursului de proiecte 

                66.579,5 lei 

Reparaţii  și zugrăveli,  vopsitorii, 

lăcuire 

24.400,00 lei 

Reparații la instalațiile sanitare, 

electrice, tâmplărie  

7.635,00 

Lucrări la instalații de gaz și remediaere 

cazane 

12.000,00 lei 

Lucrări de reparații instalații de 

alimentare, încălzire și apă caldă 

20.544,5 lei 

 Rezerva de urgență 2.000,00 lei 
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Autofinanţare -2021 

     - Încasările  din mese servite, regie cantină, taxă internat  74.988,00 lei 

    - Cheltuieli cu alimentele 45.390,00 lei 

- Cota parte din cheltuielile de întreţinere a cantinei şi internatului  

şi unele cheltuieli pentru celelalte spaţii 

5.002,00 lei 

     - Alte cheltuieli-obiecte de inventar (obiecte casnice) 1.147,00lei 

 

Venituri proprii  2021 

         - Încasări   0  lei  

    - Cheltuieli cu cota parte la încălzire, energie 

electrică, apă, salubrizare, telefon, 

consumabile ( hârtie, toner, materiale 

consumabile)  

     - Deplasări 

     - Pregătire profesională 

0 lei   

 

 

 

 0 lei  

592 lei   (din excedentul anilor precedenți)     

     - Obiecte de inventar (sigiliu) 93,00 lei (din excedentul anilor precedenți) 

 

 

Buget  de stat - 2021 

2. Cheltuieli de personal 

           4.138.608,00 lei 

Cheltuieli cu drepturile 

salariale, examene naționale 

3.685.089,00 lei 
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Drepturi diferențe salariale 

cuvenite, Legea 85/2016 

18.889,00 lei 

4.  Taxa de la persoanele juridice 

pentru persoanele cu handicap 

neîncadrate 

 
30.278,00 lei 

5. Programul „Bani de liceu”, burse 

elevi străini 

 
14.627,00 lei 

6. Transport elevi (abonamente) 
 

120,00 

                                            

 2.  Activitate laboratoare: 
a) 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.  

b) 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. 

c) 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. 
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• 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. 

d) 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. 

3.  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. 

4.  Activitate secretariat: 

 În anul școlar 2020-2021  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: 

Ø completarea registrelor matricole, cataloagelor pentru examenele de corigențe și examenele de diferențe; 
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Ø procurarea documentelor școlare (cataloage, carnete de elev, registre matricole, registre pentru evidența 

actelor de studii, condici de prezență etc); 

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

transferați); 

Ø rezolvarea corespondenței privind mișcarea elevilor; 

Ø completarea bazei de date a IȘJ, cu elevii, în vederea obținerii alocațiilor de stat ( pentru elevii care au 

vârsta de  18 ani); 

Ø întocmirea situațiilor statistice, operarea transferurilor, completarea atributelor, completarea proiectului 

planului de școlarizare,  pe formulare tipizate și în SIIIR; 

Ø gestionarea bazelor de date privind învoirile profesorilor și elevilor; 

Ø colectarea absențelor de la diriginții claselor; 

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

Ø completarea și eliberarea duplicatelor; 

Ø eliberarea adeverințelor, foilor matricole, actelor de studii; 

Ø întocmirea situațiilor statistice pentru început de an școlar și sfârșit de semestru (pe suport de hârtie și  

electronic); 

Ø 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); 

Ø înregistrarea tuturor documentelor și repartizarea lor; 

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

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

Ø completarea Registrului de Evidența a Salariaților (formatul electronic) și transmiterea modificărilor în 

termen la ITM; 

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

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

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

Ø completarea și trimiterea situației  cu concediile medicale la C.J.A.S Harghita; 
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Ø întocmirea contractelor de închiriere; 

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

Ø întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice; 

Ø tehnoredactarea proceselor verbale încheiate în urma inspecțiilor pentru obținerea definitivatului și 

gradelor didactice și transmiterea acestora la IȘJ Harghita; 

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

 

 

Ø activitatea de casierie; 

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

5. Activitatea  compartimentului administrativ  

- 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 personalul  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 aparțin Colegiului.  
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6.  Programe sociale pentru elevi: 
• Bani de liceu: 9 elevi 
• Burse:  

• 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 158 de elevi din ciclul primar şi 181 elevi 

din ciclul gimnazial. Numarul a suferit ușoare fluctuații în funcţie de mişcarea elevilor 
• S-a asigurat cu microbuzul şcolii transportul a 20 elevi. 

 
7. Biblioteca școlară 

 
La începutul anului școlar 2020-2021 nr. volume existente la bibliotecă: 19797 

  Elevi inscrisi:  149 elevi 

  Ciclul primar -  28 elevi 

  Ciclul gimnazial:  48 elevi 

  Ciclul liceal:  73 elevi 

 Activități desfășurate:  

 asigurarea fișelor pentru înscrierea la bibliotecă a elevilor și a cadrelor didactice nou venite 

 aranjarea periodica a cărții la raft 

 dezvoltarea orientata si păstrarea in condiții corespunzatoare a fondului de documente 

 activitatea sub titlul POPAS  LA BIBLIOTECA- activitatea constă în vizita la bibliotecă a claselor I-A,B 
, a II-a și a V-a 

 22.X.2020  - Ziua internationala a bibliotecilor scolare. Activitatile se vor intinde pe parcursul lunii 
octombrie si noiembrie. Expoziție de carte cu tema: PRIETENE MEA BIBLIOTECA – povestile 
copilăriei. 

 23.X.2020 Au participat elevi din clasa a IV-a A si IV-a B si elevi din clasele a V-a. 

 27.10.2020 – activitatea PRIMA CARTE IMPRUMUTATA- PROTAGO NISTII FIIND ELEVII CLASEI I- 
CARE STIU DEJA SA CITEASCA. 

 15.11.2020- activitatea  Personajele din povești,prietenii noștri- clasa a IVa; 
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 1 Decembrie-  Ziua națională a României, activitatea a fost desfasurata cu sprijinul doamnei prof. 
Grecu Maria 

 20.12.2020- Ce fericire, din nou Crăciunul- activitate cu elevii din clasele a VI-a, si a III-a. 

 25.01.2021-  Omagiu marelui poet Mihai Eminescu- expozitie de carte  

  31.05.2021- 1 Iunie- sarbatoarea copilariei – desene 
   Întreaga perioadă a acestui an școlar a fost îngreunată de această pandemie 

   Biblioteca s-a aflat într-un proces de aranjare a tuturor cărților după ce s-a terminat reabilitarea clădirii. 
8. Activitatea managerială 

• Elaborarea documentelor manageriale strategice şi operaţionale: plan managerial 2020-2021, programul 

activităților educative extracurriculare și extrașcolare 2020-2021, 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 2019-2020, RAEI, analize comparative privind rezultatele 

obținute de elevi, planuri de măsuri; 

• Proiectarea bugetului unității de învățământ, elaborarea proiectului de reparații 2021; 

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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 

• Reabilitarea termică a internatului școlar- POR/2016/3/3.1/B/1/7 – POR 2014 – 2020; 

• Executarea lucrărilor de hidroizolație a acoperișului sălii de sport, precum și de zugrăvire a 

pereților interiori 

• Executarea lucrărilor de zugrăvire , reparații și dezinfecții în toate clădirile; 

                                 Director,                                                                                                                                                Director adjunct, 

Prof.  Dumbravă Magdalena-Camelia                                                                                                                          Prof. Dane Endre 


