
 

 

 

 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

LA LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
 

“Înainte de a ne gândi cum să educăm, ar fi bine să lămurim ce rezultate  
am vrea să obţinem.” Bertrand Russell 

 

 
 

 

INTRODUCERE  
 

Pocesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea noastră, a fost 
organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative, activitatea de conducere a avut în 
vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui 
compartiment de activitate. 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât 
şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al învăţătorilor şi profesorilor, în 
direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea 
modalităţilor de cunoaştere a elevilor, în special prin observarea individuală a acestora, în 
schimbarea atitudinii faţă de elevi, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii . 

Prezentul raport își propune să ofere o imagine a anului școlar 2016-2017 din două 
perspective: una statistică și alta descriptivă.  

Capitolul I prezintă statistici ale anului școlar analizat precum dinamica numărului de elevi, 
acoperirea necesarului de cadre didactice, rezultatele obținute la examene și concursuri ș.a.m.d., 
în comparație cu anul școlar 2016-2017.  

Prima temă analizată în acest capitol se referă la evoluția numărului de preșcolari și elevi 
cuprinși în  Liceul Tehnologic Telciu. Se constată scăderea continuă a numărului de educabili, dar 
sunt și situații unde numărul de elevi a crescut.  

O altă statistică este evoluția resursei umane și acoperirea necesarului de personal didactic 
. Sunt prezentate, de asemenea, date despre rețeaua școlară și managementul unităților de 
învățământ. Examenele și concursurile șolare au un loc bine definit în acest raport. Din analiza 
datelor, s-a constatat o îmbunătățire a rezultatelor obținute și o situare pe un loc onorabil la nivel 
județean.  

În capitolul al II-lea sunt prezentate activități derulate în vederea obținerii calității în 
educație. Asistențele la ore și inspecţia şcolară au constituit principalele forme de îndrumare, 
control şi evaluare a școlii  şi a cadrelor didactice, realizată de director, directorul adjunct, 



responsabilii comisiilor metodice și personalul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Bistrița-Năsăud. Sunt prezentate informații obținute în urma acestei activități. O 
componentă importantă prezentă în raport este cea referitoare la perfecționarea cadrelor 
didactice.  

O altă temă abordată în raportul de față o reprezintă asigurarea egalitățiii de șanse, atât 
pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, cât și pentru pregătirea elevilor 
capabili de performanță, ca o condiție implicită a calității actului educațional.  

În anul școlar 2017-2018 su fost organizate activități cu scopul de a promova învățământul 
profesional și tehnic, evidențiind beneficiile și avantajele aferente. Succesul acestor acțiuni este 
dovedit de completarea numărului de locuri la clasa a IX-a  liceu, dar la clasa a IX-a Î.P., datorită 
numărului insuficient de elevi înscriși, clasa nu s-a realizat. 

Sunt făcute referiri la activitatea educativă - prin proiecte și programe educative-, la 
educația non-formală care are un puternic impact pozitiv asupra beneficiarilor. Succesul 
activităților a fost asigurat și de parteneriatele funcționale între instituții și alte entități cu atribuții 
în educația copiilor și elevilor.  

Concluziile și analizele din acest raport vor constitui un punct de pornire în conturarea 

direcțiilor de acțiune ale  Liceului Tehnologic Telciu în anul școlar 2018-2019. 

 

I. REPERE STATISTICE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN 
LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 

  
I.1. EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI  

 
În anul școlar 2017-2018 au fost înmatriculați 830 preșcolari și elevi. Această cifră 

demonstrează continua scădere a populației școlare. Față de anul școlar precedent au fost înscriși 

cu  73 mai puțini elevi. Repartiția elevilor pe tipuri de învățământ: 

 

Nivel de 
învățământ 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal 
zi 

Liceal 
seral 

Învățământ 
profesional 

Total 

Număr clase 9 15 13 4 2 3 46 

Număr elevi 
înscriși 

146 271 218 93 53 49 830 
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învățământ
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Pe parcusul anului școlar a venit 1 elev, au plecat 12 elevi astfel încât, la sfârșitul anului 

școlar  au rămas 819 elevi. 

 

 

Numărul de absențe înregistrate pe parcursul anului școlar 2017-2018: 

Nivel de învățământ Număr total 
de absențe 

Număr de absențe 
nemotivate 

Învățământ primar 358 106 

Învățământ gimnazial 2375 1032 

Învățământ liceal zi 7392 1711 

Învățământ liceal seral 1950 927 

Învățământ profesional 5176 3431 

Total general 14518 6069 
  

Numărul de absențe/elev la nivelul insituție este 17,5. Se constată o scădere în comparație 

cu anul școlar 2016-2017când  numărul de absențe/elev a fost de 19,38%.  

 
I.1.1. Învățământul PREȘCOLAR  
 

În anul școlar 2017-2018, la nivelul învățământului preșcolar din Liceul Tehnologic Telciu s-a 

constatat o scădere a numărului de elevi preșcolari, respectiv 146 preșcolari înscriși în 9 grupe, 

comparativ cu anul școlar precedent, când au funcționat 9 grupe cu un număr de 151 preșcolari. 

 

I.1.2. Învățământul PRIMAR  
 

Ciclul primar a funcționat, în anul școlar trecut, cu un număr de 15 clase cuprinzând 271 

elevi. Evoluția efectivelor de elevi din învățământul primar: 

 

Anul școlar Număr de clase Număr de elevi 

2016- 2017 15 267 

2017-2018 15 271 

 

Comparând numărul de elevi  din  anul școlar 2017-2018 cu  cel din anul școlar 2016-2017 

se observă ca a rămas  aproape neschimbat. 

 

I.1.3. Învățământul GIMNAZIAL  
 

Distribuția elevilor din învățământul gimnazial în anul școlar 2017 – 2018. 

La ciclul gimnazial, au fost constituite în anul școlar 2017-2018, un număr de 12 clase care 

au însumat  de 218 elevi.  

Evoluția efectivelor de elevi din învățământul gimnazial: 

 

Anul școlar Număr de clase Număr de elevi 

2015-2016 13 273 

2016- 2017 13 251 

2017-2018 12 218 



 

 
 

Se observă scădere  considerabilă a numărului de elevi în  anul școlar 2017-2018 

comparativ cu  anul școlar 2016-2017. 

 

I.1.4. Învățământul LICEAL ( zi și seral)   
Distribuția elevilor din învățământul liceal în anul școlar 2016 – 2017 

 

Nivel de învățământ Număr de clase Număr de elevi 

Liceal zi 4 93 

Liceal seral  2 53 

 

Evoluția efectivelor de elevi din învățământul liceal: 

 

Anul școlar Număr de clase Număr de elevi 

2016- 2017 8 178 

2017-2018 6 146 

  

Și în cazul învățământului liceal se constată o scădere atât a formațiunilor de studiu, cât și a 

numărului de elevi. 

 

 I.1.5. Învățământul PROFESIONAL  
 

Evoluția efectivelor de elevi din învățământul profesional: 

 

Anul școlar Număr de clase Număr de elevi 

2015-2016 2 42 

2016- 2017 3 56 

2017-2018 3 49 

 

Se observă  scădere a numărului de elevi în  anul școlar 2017-2018 comparativ cu  anul 

școlar 2016-2017. 
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I.2. SITUAȚIA RESURSEI UMANE  
Liceul Tehnologic Telciu  a avut  în anul şcolar 2017-2018  încadrați un număr de 74 angajați 

astfel: cadre didactice în număr de 56, din care 30 profesori, 15  învăţători și 9 educatoare  și 2 
maistru din care 45 titulari și 11 suplinitori calificați. 

        Tabel – Situatia personalului didactic 
 

GRADUL DIDACTIC PROFESORI ÎNVĂȚĂTORI EDUCATOARE MAIȘTRI 

I 19 4 3 1 

II 2 2 4 - 

Definitivat 7 6 1 - 

Debutant 2 3 1 1 

 
 

Personal didactic auxiliar: 
- 2 secretare 
- 1 administrator – studii superioare 
- 1 bibliotecar  

Personal nedidactic: 
- 8 îngrijitori  
- 4 fochiști 
- 1 muncitor de întreținere 
- 1 șofer  pentru microbuzul școlii 

I.3. EVOLUȚIA REȚELEI ȘCOLARE la sfârșitul anului școlar 2016-2017 
 

REȚEA ȘCOLARĂ 
 

TOTAL PJ 
clase/elevi 

STRUCTURI  
Șc. Gimn. 
Bichigiu 

(clase/elevi) 
Șc. Gimn. Telcișor 

Preșcolar 146 7/119 1/15 1/12 

Primar  271 10/206 3/41 2/24 

Gimnazial 218 9/176 2/26 1/16 

Liceal zi 93 4/93 0 0 

Liceal seral 53 2/53 0 0 

Profesional 49 3/49 0 0 

Total 830 35/696 6/82 4/52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.4. REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENE NAȚIONALE, OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  
 

I.4.1. Evaluarea NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a 
 

La examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a s-au înscris 56  candidați și  
s-au prezentat toți .  Dintre aceștia 29 au reușit să obțină medii peste 5.  

 
 
 

Anul școlar Înscriși Prezenți Medii 
peste 5 

Medii sub 5 

2015-2016 61 61 40 21 

2016- 2017 62 61 34 28 

2017-2018 56 56 29 27 

 
 
 

 
 

 
 
Se constată (comparativ cu anul școlar 2016-2017) că  numărului  mediilor sub 5 este 

aproximativ același. 
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În continuare prezentăm o statistică comparativă între unitățile școlare grupate în 

categoriile: 
 

Școala Înscriși Prezenți Medii peste 5 Medii sub 5 

Liceul Tehnologic Telciu 44 44 26 18 

Șc. Gimnazială Bichigiu 9 9 2 7 

Șc. Gimnazială Telcișor 3 3 1 2 

 

 
 
Promovabilitatea la Liceul Tehnologic Telciu este de 59,09%, la Școala Gimnazială Bichigiu 

este de 22,22% și la Școala Gimnazială Telcișor este 33.33%. 
 

I.4.2. Examenul de BACALAUREAT  
 

La Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, s-au încris  în total 26 de 
absolvenți, din care  s-au prezentat 14,  rata de promovare  de 14,29%, rămânând neschimbată 
după contestații.  

Comparând rezultatele obținute la examenul de bacalaureat  în acest an școlar față de  anul 
școlar anterior, se constată o scădere a promovabilității. 

 
 

Anul școlar  Înscriși Prezenți Reușiți  Promovabilitate  

2015-2016 29 10 0 0% 

2016- 2017 19 12 2 16,67% 

2017-2018 26 14 2 14,29% 

 
 
I.4.6. Examene de ABSOLVIRE a liceelor tehnologice/ școlilor profesionale  
Rezultate examene de absolvire în ÎPT 
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I.4.7. Evaluarea elevilor din clasele  II, IV, VI 

I.4.7.1. Evaluarea elevilor din clasa a  II-a 

La Evaluarea națională a elevilor de clasa a II-a din cei 66 de elevi  înscriși au participat 62 

atât la proba citit, cât și la proba matematica. Deoarece nu au fost cereri pentru elevii cu CES nu s-

au aplicat teste adaptate. Rezultatele sunt foarte bune la testul citit și la testul scris. 

La testul “citit” la cei 11 itemi s-au înregistrat 77,13 % răspunsuri corecte, 3,81% ră

spunsuri parțial corecte, 17,59% răspunsuri incorecte și 1,47 % răspunsuri lipsă. 

Rezultate bune s-au înregistrat și la testul “scris”: 50,40 % răspunsuri corecte, 23,59 % r

ăspunsuri parțiale, 24,80 % răspunsuri incorecte și 1,21% răspunsuri lipsă. 

La matematică rezulatele sunt bune. Raspunsurile corecte sunt în proporție de  62,23%, se 

înregistrează doar 3,09% răspunsuri parțiale, 29,84% răspunsuri incorecte și 4,84% răspunsuri lipsă

. 

Rezultate la testul ”citit” 

Absolvenți Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Procent 

Stagii de pregătire 
practică N3 

18 18 - 18 - 100 

Absolvenți liceu N4 66 64 2 64 - 100 

Învățământ profesional 
de  2 ani N3 

- - - - - - 

Total  84 82 2 82 - 100 

Absolvenți Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Procent 

Stagii de pregătire 
practică N3 

14 14 - 14 - 100 

Absolvenți liceu N4 39 36 3 36 - 100 

Învățământ profesional 
de  2 ani N3 

- - - - - - 

Total  53 50 3 50 - 100 



 

Rezultate la testul ”scris” 

 

 

Rezultate la matematică 

          

                            
 

I.4.7.2. Evaluarea elevilor din clasa a  IV-a 

Din cei 50 elevi înscriși  s-au prezentat 47 elevi la proba de limba română, iar la proba de 

matematică au fost prezenți 45. Din ce 50 elevi înscriși, 5 elevi sunt cu CES dar nefiind cereri nu s-au 

aplicat teste adaptate.  Rezultatele la cele două probe conturează următorul tablou. 

Astfel, 74,33 % din răspunsurile la itemii testului de Limba română și 61,22 % la matematică 

au fost corecte. Numărul răspunsurilor parțial corecte  reprezintă 8,37 din răspunsurile la testul de 

limba română și 7,33% din cele de la testul de matematică. Răspunsurile incorecte  la testul de 

limba română reprezintă14,89%,   iar la matematică 27, 78%.  Se constată că  procentele  sunt mici 

atât la română cât și la matematică la răspunsurile lipsă: 2,41% respectiv 3,67%.  

 

Rezultatele la proba ”Limba română”  
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Rezultatele la proba ”Matematică” 
 

 
 

 

I.4.7.3. Evaluarea elevilor din clasa a  VI-a 

Număr elevi înscriși: 54. Au participat la proba de limbă și comunicare 54 elevi, iar la proba 

de matematică și științe au participat 52 elevi.  Din ce 54 elevi înscriși, 6 elevi sunt cu CES dar nefiind 

cereri nu s-au aplicat teste adaptate. 

 La proba limbă și comunicare s-au înregistrat următoarele rezultate: 29,24 % din 

răspunsurile elevilor au obținut punctaj total, 39,81% au obținut punctaj parțial și 30,95% au obținut 

punctaj zero.  

  La proba “matematică și științe” rezulatele sunt  satisfăcătoare. Procentul răspunsurilor 

corecte este de doar 33,85%, punctaj parțial 13,71 % iar  răspunsurile care nu au obținut punctaj 

este de 52,44%. 

 

Rezultate test ”Limbă și comunica” 

 

 

 

Rezultate test ”Matematică și științe” 
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I.4.8. Examenul de DEFINITIVARE în învățământ 
 
 

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se observă că procentul de promovabilitate a scăzut cu 8 %  procente față de anul 2017. 

 
I.4.9. Concursul de ocupare a posturilor didactice vacante – TITULARIZARE 
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REZULTATE PROCENTUALE MEDII
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

Clasa a VI-a

Anul 2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 

Candidați înscriși 6 6 4 

Candidați prezenți 3 6 4 

Candidați eliminați  - - - 

Candidați retrași 3 - - 

Candidați prezenți la proba scrisă 2 6 4 

Candidați promovați 1 5 3 

Candidați nepromovați 2 1 1 

Promovabilitate  33,33% 83,33% 75% 

Anul 2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 

Candidați înscriși 9 3 - 

Candidați validați 9 3 - 

Candidați prezenți la proba 

scrisă 

8 2 - 

Note peste 7 6 1 - 

Note între 5 și 6,99 2 1 - 

Note mai mici de 5 1 - - 

Promovabilitate  88,88% 100% - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.5. ANALIZA SWOT 

 
I. CURRICULUM 

 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala 
dispune de întregul material curricular (planuri de 
învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare 
alternative, auxiliare curriculare–manuale, caiete 
de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare etc.). Obţinerea de rezultate bune 
la evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-
a, examenele de certificare a competenţelor 
profesionale. 

 Comunicări eficiente şi punerea în contact a 
tuturor membrilor comunităţii (elevi, profesori, 
părinţi, autorităţi, organizaţii, instituţii, agenţi 

economici, etc). Centralizarea logică si coerentă 
a informaţiei privind formarea profesională în 
cadrul unui sistem informational permisiv, prin 
cooperare cu institutiile, programele si proiectele 
care desfãsoarã activitate în acest domeniu.  

Contacte între profesori, nu doar în plan 
educaţional ci şi în medii sociale, culturale, 

economice, etc. Existenţa programelor pentru 
curriculumul ales şi a bibliografiei aferente; 
libertatea profesorilor de a alege şi propune 
opţionale interesante în raport cu cerinţele elevilor.  

Existenţa unei vădite preocupări privind calitatea 
procesului de învăţare-evaluare, dovadă şi 
rezultatele bune şi foarte bune a elevilor noştri la 
examenul de Evaluare Națională şi concursurile 
şcolare. 

Programele şcolare au rămas încărcate la nivel 
de liceu în ciuda politicii de decongestionare a 
acestora;  

Lipsa manualelor pentru clasele a IX-a şi a XII-
a la materiile de specialitate. 

 Număr relativ mare de absenţe la unele clase 
de liceu și profesională. 

 Inexistenţa unor programe educative pentru 
părinţi organizate la nivel de instituţie în scopul 
îmbunătăţirii relaţiei profesor-părinte-elev. 

Implicarea unui număr prea mic de cadre 
didactice în elaborarea unor auxiliare 
curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

Programe de formare a cadrelor didactice în 
scopul perfecţionării şi adaptării la noile reforme 
şcolare; 

 Preocuparea permanentă a conducerii şcolii 
pentru delegarea de sarcini tuturor profesorilor, 
implicându-i în proiecte care vizează dezvoltarea 

instituţională; Conştientizarea şi motivarea 
cadrelor didactice de necesitatea perfecţionării 
prin cursuri organizate de C.C.D sau alte instituţii 
abilitate; 

Crearea unor cercuri pe specialităţi în care elevii 
să-şi dezvolte aptitudinile şi talentul;  

Întocmirea unor programe educative în scopul 

Programe şcolare în continuare încărcate; 

 Orar şcolar încărcat datorită numărului de ore 
din săptămâna şcolară; 

 Lipsa motivaţiei pentru învăţătură în rândul 
elevilor datorată inexistenţei unui model social 
bun de urmat; 

 Apariţia modificărilor în programele de 
admitere, bacalaureat şi atestate profesionale;  

Insuficienta diversificare şi adecvare a CDL la 
cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate 
duce la scăderea motivaţiei acestora pentru 
învăţare precum şi interesul pentru această 
unitate de învăţământ. Există riscul micşorării 



dezvoltării la elevi a atitudinilor pozitive pentru 
învăţătură şi educaţie;  

Existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru 
Învăţământul Profesional şi Tehnic (PRAI), 
Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel judeţean, iar 
la nivelul şcolilor prin Planurile de Acţiuneale 
Şcolilor (PAS);  

Specializările existente în profilele şcolii noastre 
să atragă elevii astfel încât aceştia să opteze 
pentru Liceul Tehnologic Telciu 

 Oferta CDŞ şi CDL vine în sprijinul ameliorării 
fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la 
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 
învăţare. 
 

numărului de cereri de înscriere în instituţie. 

 Sistem legislativ complicat, adesea confuz, 
restrictiv şi în continuă transformare. 

 
II. RESURSE UMANE 

 
 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

Majoritatea profesorilor sunt titulari cu grade 
didactice I şi II, ceea ce dovedeşte preocuparea 
lor permanentã pentru autoperfectionare dar sunt 
şi cadre didctice tinere, chiar debutante care pot 
aduce an suflu nou, idei noi în activitatea 
didactică.  

Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin 
stagii de formare în problematica reformei, în 
specialitate, management şcolar, activitate de 
mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului; 

Existenţa unei preocupări şi bune implicări din 
partea cadrelor tinere în proiecte de parteneriat 
sau în alte proiecte educative şcolare şi 
extraşcolare.  

Un număr mare cadre didactice înscrise la cursuri 
postuniversitare (masterat) sau de reconversie 
profesională.  

Existenţa unor profesori colaboratori la reviste, 
autori de carte, propunători de materiale spre 
publicare.  

Buna colaborare între profesorii aceleiaşi 
catedre. 

 Consiliul de Administratie si Consiliul de 
Curriculum este alcătuit din persoane active, 
responsabile, cu un înalt nivel profesional. 

Număr mare de elevi proveniţi din diferite medii 
socialel. 
 

Datorită subiectelor de la examenele de 
titularizare cadrele tinere ocupă posturile din 
învăţământ abia la repartiţiile din toamnă, lucru 
care face ca învăţământul să fie un „refugiu” 
pentru unii din proaspeţii absolvenţi; 

Cadru restrâns de resurse pentru motivarea 
cadrelor didactice; 

Mişcarea cadrelor netitulare atrage după sine o 
dificilă adaptare a unor clase de elevi raportat la 
stilul de predare al noului cadru venit; 

Conservatorismul unor cadre didactice privind 
aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea 
lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile 
elevului, informatizarea învăţământului etc. 

OPORTUNITĂȚI 
 

AMENINȚĂRI 

Încadrarea cu cadre tinere, calificate, titulare; 

Participarea unor profesori la cursuri de 
reconversie socială atrage după sine dubla 

specializare. Varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare organizate de CCD, ONG, 
universităţi 
 

Scăderea numărului de clase datorită scăderii 
natalităţii; 

  Slaba absorbţie în sistem a celor mai buni 
absolvenţi ai universităţiilor din cauza condiţiilor 
neatractive din învăţământ. 

 Slaba motivaţie financiară a personalului şi 
migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine 
plătite; 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei 
situaţii economice care reduce implicarea 
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă 



 

atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa 
şcolară a elevilor. 
 

 
III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

Baza materială existentă în corpurile 1 și 2 
corespunde unei instruiri eficiente 

 Încălzirea pe perioada de iarnă se face  prin 
centrale proprii 

  Existenţa surselor de venituri extrabugetare; 

Spaţii şcolare insuficiente pentru desfăşurarea 
procesului educaţional, lipsa spaţiului de 
şcolarizare pentru învăţământul liceal ; 

   Lipsa laboratorului tehnologic iar atelierele 
şcolare nu sunt dotate corespunzător 

 Existenţa în unele săli de clasă a mobilierului 
uzat; 

Inexistenţa unui laborator  de biologie şi a  

Baza materială existentă nu permite realizarea 
tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. 
 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

Modernizarea reţelei informaţionale din venituri 
proprii şi eventual din sponsorizări;  

Existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de 
informatică) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii 
unor fonduri băneşti; 

Mărirea cuantumului burselor de merit pentru 
elevi ceea ce ar crea o creştere a motivaţiei pentru 
învăţătură; 

Degradarea unora dintre spaţiile şcolare 
datorită fondurilor băneşti limitate, alocate 
pentru întreţinerea şcolii 

Insuficienta conştientizare a unor factori de 
decizie (consilii locale, societăţi comerciale, 
sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind 
priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în 

învăţământ; Situaţia socio-economică precară a 
familiilor din care provin unii elevi; 
 
 

 
IV. DEZVOLTARE  ŞI RELAŢII CU  

 
COMUNITATEA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bistrița-Năsăud, cu Consilul Local şi Primăria 
Telciu; 

Colaborarea cu celelalte instituţii de învăţământ; 

Existenţa unor colaborări cu agenţii economici 
concretizate în convenţii de colaborare pentru 
realizarea unor activităţi (practică, practică 

comasată); Întâlniri cu Comitetul consultativ al 
părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu 
părinţii 

Insuficienta implicare a părinţilor în acordarea 
sprijinului şcolii în luarea măsurilor de 
combatere a absenteismului în rândul elevilor; 

Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică 
coparticiparea părinţilor; 

Derularea unui număr mic de proiecte pentru 
grupurile dezavantajate: 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

Legături strânse prin programe educaţionale 
realizate de instituţii abilitate;  

Realizarea de parteneriate nu numai cu şcoli din 
Uniunea Europeană ci şi cu alte şcoli din ţară; 

Optimizarea procesului de colaborare cu 
grupurile de interes din comunitate (administraţie 
locală, părinţi, agenţi economici, biserică, 
organizaţii nonguvernamentale). 

Incapacitatea punerii în practică a unui program 
educaţional datorată lipsei de sprijin din partea 
comunităţii; 

Lipsa proptitudinii cu care răspund forurile 
locale la diverse acţiuni;  

Neimplicarea suficientă a părinţilor în 
activitatea şcolară;  

Organizarea defectuoasă a activităţilor de 
parteneriat poate conduce la diminuarea sau 
chiar inversarea efectelor scontate. 



 
 
 
 
 
 

 



I.4.10. OLIMPIADE și CONCURSURI școlare 
 

Rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de către elevii de la  
Liceul Tehnologic Telciu, în anul școlar 2017-2018  

 

CLASA a II-a A 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR/ 
ÎNVĂȚĂTOR 

1. BUCIOACĂ MIHAELA, 
HOJDA LUCIAN 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

MENȚIUNE Rebrișorean Liliana 

 

CLASA a II-a B 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR/ 
ÎNVĂȚĂTOR 

1. BURNARI ANDREEA 
PUPEZĂ TEODORA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL I Câmpan Alexandra 
Georgeta 

2. BUMBU RAUL Olimpiada gimnaziilor, „Gimnaziada” –  etapa județeană. 
Competiția: Atletism - 600m. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 4). 

MENȚIUNE Ceuca George 

3. BURNARI NICOLETA Olimpiada gimnaziilor, „Gimnaziada” –  etapa județeană. 
Competiția: Atletism - 600m. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 4). 

MENȚIUNE Ceuca George 

Memorialul “Nicolae Lupan” - atletism. 
(Direcția județeană pentru sport și tineret Bistrița-Năsăud). 

LOCUL III Ceuca George 

 

CLASA a III-a A 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR/ 
ÎNVĂȚĂTOR 

1. TOMPA CORINA, 
SCUTURICI NICOLAE-FLORIN 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL II Gril Valerica Ana 

2. SCUTURICI NICOLAE-FLORIN Memorialul “Nicolae Lupan” - atletism. LOCUL II Ceuca George 



(Direcția județeană pentru sport și tineret Bistrița-Năsăud). 

Concursul regional de creație literară ”Aripi din cuvinte”, ed. a 
IV-a, Rodna. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

PREMIUL II Gril Valerica Ana 

Concursul național de matematică ”LuminaMath”, ed. XXI-a. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 6→CAEN/2018, fără finanțare, 

secțiunea 3, poziția 93). 

PREMIUL II Gril Valerica Ana 

Concursul județean ”Reciclează hârtia-Salvează pădure” 

(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 3, nr. 5). 
PREMIUL III Gril Valerica Ana 

3. CURTUIUȘ PAUL CĂLIN, 
VLAȘIN TUDOR FABIAN 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

MENȚIUNE Gril Valerica Ana 

4. VLAȘIN TUDOR FABIAN Concursul interjudețean de matematică “Sever Aurel Groze”, ed. 
a VI-a, Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 7→CAER/2018, fără finanțare, 

secțiunea 1 F -Matematică, poziția 57). 

MENȚIUNE Gril Valerica Ana 

 

CLASA a III-a B 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR/ 
ÎNVĂȚĂTOR 

1. COVACI MARIA-CLAUDIA ,  
GANEA ANDREI-IONUȚ 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”, ed, a X-a, 
Maieru. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL III Pinti Lenuța 

2. GANEA ANDREI-IONUȚ Concursul regional de creație literară ”Aripi din cuvinte”, ed. a 
IV-a, Rodna. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

MENȚIUNE Pinti Lenuța 

 
CLASA a IV-a A 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR/ 
ÎNVĂȚĂTOR 

1. MĂRGINEAN FLORIN ADRIAN Concursul județean interdisciplinar de matematică-fizică și 
informatică “Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; Proiect ”Pe urmele lui 
Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Scuturici Claudia 

2. TELCIAN MARIA-CARMEN- Concursul regional de creație literară ”Aripi din cuvinte”, ed. a MENȚIUNE Scuturici Claudia 



ROXANA IV-a, Rodna. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

3. TELCIAN MARIA-CARMEN-
ROXANA, POP IONELA CRISTINA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”, ed, a X-a, 
Maieru. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

MENȚIUNE Scuturici Claudia 

 
CLASA a IV-a B 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR/ 
ÎNVĂȚĂTOR 

1. LEAH GHEORGHE ROBERT Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație 
rutieră ”Cupa DHS” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1. S, poziția 93). 

LOCUL I Ceuca George 

Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație 
rutieră ”Cupa DHS” - etapa națională. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 93). 

MENȚIUNE Ceuca George 

Concursul național ”Educație rutieră, educație pentru viață”. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 76). 

PREMIUL III Ceuca George 

 

CLASA a V-a A 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. ANI YASMINA-ALEXANDRA Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație 
rutieră ”Cupa DHS” - etapa județeană. 
 (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1. S, poziția 93). 

LOCUL I Ceuca George 

Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație 
rutieră ”Cupa DHS” - etapa națională. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 93). 

MENȚIUNE Ceuca George 

Concursul național ”Educație rutieră, educație pentru viață”. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1. S, poziția76). 

PREMIUL III Ceuca George 



2. ANI YASMINA-ALEXANDRA,  
LACATÎȘ FLOAREA-ANDREA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL III Vlașin Mihaela-Corina 

3. CONSTANTIN IOAN Concursul interjudețean de matematică “Sever Aurel Groze”, 
ed. a VI-a, Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 7→CAER/2018, fără finanțare, 

secțiunea 1 F -Matematică, poziția 57). 
 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

4. CONSTANTIN IOAN, 
SUCIU GHEORGHE 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

5. GANEA VASILE-ANDREI Concurs național de geografie “Terra” – faza județeană. 
 (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 6→CAEN/2018 fără finanțare,  
poziția 100). 

PREMIUL II Ilovan Daniela-Raveca 

Concurs de matematică ”Olimpiada satelor din România” - 
etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Olimpiada națională de matematică - faza județeană.  
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 22). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul județean interdisciplinar de matematică-fizică și 
informatică “Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; Proiect ”Pe urmele lui 
Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Tinere speranțe” 
pentru centre de excelență, ed. a XIII-a, Baia-Mare, 
Proba pe echipe. 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

6.  
 

 

PUPEZĂ CIPRIAN-ANDREI Concursul județean interdisciplinar de matematică-fizică și 
informatică “Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; Proiect ”Pe urmele lui 
Petru Rareș”). 

PREMIUL I Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concurs de matematică ”Olimpiada satelor din România” - 
etapa județeană. 
(O.M.E.N., nr.3076/17.01.2018). 

PREMIUL I Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Olimpiada națională de matematică - faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 22). 

PREMIUL II Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Sever Aurel Groze”, PREMIUL II Scuturici Silviu-



ed. a VI-a, Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 7→CAER/2018, fără finanțare, 
secțiunea 1 F -Matematică, poziția 57). 

Gheorghe 

Concursul național de matematică pentru clasele IV-VIII 
“Olimpiada satelor din România”, ed. a III-a, Cluj-Napoca. 
 

PREMIUL II Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică și informatică “Marian 
Țarină”, ed. a XVIII-a, Turda. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 7→CAER/2018, fără finanțare, 

secțiunea 2 F -Matematică, nr 106). 

PREMIUL III Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Olimpiada Satelor din 
Transilvania”, ed. a VIII-a, Sînmartin, Bihor. 
 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Tinere speranțe” 
pentru centre de excelență, ed. a XIII-a, Baia-Mare, Proba pe 
echipe. 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Matematica, de 
drag”, Bistrița. 
(CAEJ - BN/2017,  poziția 16.) 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică și informatică “Grigore 
Moisil”-secțiunea Matematică, ed. a XXXIII-a, Târgul Mureș. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 7→CAER/2018, fără finanțare, 
secțiunea 2 F -Matematică, nr 103). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Dumitru Țiganetea”, 
ed. a XVIII-a, Dej. 
 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

 

CLASA a V-a B 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. SILVEȘAN NICOLETA, 
SCUTURICI ANDREA-CARMEN 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL I Rusz Daniela-Maria 

 

CLASA a VI-a A  
 

NR. NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 



CRT. 

1. MITITEL CRISTINA-LOREDANA Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație 
rutieră ”Cupa DHS” - etapa județeană. 
 (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1. S, poziția 93). 

LOCUL I Ceuca George 

Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație 
rutieră ”Cupa DHS” - etapa națională. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 93). 

MENȚIUNE Ceuca George 

Concursul național ”Educație rutieră, educație pentru viață”. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 76). 

PREMIUL III Ceuca George 

CLASA a VI-a B  
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. HORȚ MARIA-FLORINA, 
PETER ALEXANDRU 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL I Homei Domnica 

2. HORȚ MARIA-FLORINA Olimpiada ”Universul cunoașterii prin lectură” - etapa 
județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 77). 

PREMIUL II  

Olimpiada de Limba și literatura română - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 01). 

MENȚIUNE Homei Domnica 

3. GANEA ANDREI-LUCIAN Concurs național de geografie “Terra” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 6→CAEN/2018 fără finanțare,  
poziția 100). 

MENȚIUNE Ilovan Daniela-Raveca 

4. TODERICI ALEXANDRU-ADRIAN Concurs național de geografie “Terra” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 6→CAEN/2018 fără finanțare,  

poziția 100). 

MENȚIUNE Ilovan Daniela-Raveca 

 

CLASA a VII-a A   
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

   1. BELDEAN NICULINA, 
CÎMPEAN BIANCA-ANAMARIA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 

PREMIUL III Sângeorzan Ionela 



 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

2. CÎMPEAN BIANCA-ANAMARIA, Concurs de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1 P, poziția 44.). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Concusul național de chimie “Raluca Rîpan” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1 G - Chimie, poziția 20). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela- Liliana 

Concursul interjudețean de chimie “Noi și chimia”, Oradea – 
etapa județeană (probă pe echipe). 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără finanțare,  poziția 1783). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela- Liliana 

Olimpiada ”Universul cunoașterii prin lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 77). 

MENȚIUNE Șângeorzan Ionela 

Concursul regional de creație literară ”Aripi din cuvinte”, ed. a IV-
a, Rodna.  (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

MENȚIUNE Șângeorzan Ionela 

3. MĂRTARI MARIA-CLAUDIA Concurs de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1 P, poziția 44.). 

PREMIUL I Foșlui Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Concursul interjudețean de matematică “Olimpiada Satelor din 
Transilvania”, ed. a VIII-a, Sînmartin, Bihor. 
 

PREMIUL II Scuturici Silviu-Gheorghe 

Concurs de matematică ”Olimpiada satelor din România” - etapa 
județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018). 

PREMIUL III Scuturici Silviu-Gheorghe 

Olimpiada națională de matematică - faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 22). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică “Sever Aurel Groze”, ed. 
a VI-a, Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 7→CAER/2018, fără finanțare, 
secțiunea 1 F -Matematică, poziția 57). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-Gheorghe 

Concursul județean interdisciplinar de matematică-fizică și 
informatică “Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; Proiect ”Pe urmele lui 
Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe/Foșlui Lenuța 

Olimpiada de fizică - etapa județeană 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 25). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța 

Concursul interjudețean de chimie “Noi și chimia”, Oradea – 
etapa județeană (probă pe echipe). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela- Liliana 



(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără finanțare,  poziția 1783). 

4. MESAROȘ DENISA-MARIA Olimpiada ”Universul cunoașterii prin lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 77). 

MENȚIUNE Șângeorzan Ionela 

 

CLASA a VII-a B 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. BURNARI GEORGIANA-MARIA, 
ORDACE IULIA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din cuvinte”. Proiect regional 
”Inimă lângă inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără finanțare, poziția 671). 

PREMIUL I Homei Domnica 

2. BURNARI GEORGIANA-MARIA 
 

Olimpiada ”Universul cunoașterii prin lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 77). 

MENȚIUNE Homei Domnica 

3. MĂRTARI CLAUDIU Proiectul educațional -“Stai departe de tentații! Rămâi sănătos!”. 
Secțiunea: Cros antidrog ”Dependent de o viață sănătoasă”, 
Bistrița.  (CAEJ/2017. nr.1004/31.01.2017, secțiunea A1). 

MENȚIUNE Ceuca George 

4. RAUCA MARIAN-VALERIU Olimpiada de fizică - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 25). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța 

Concurs de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1 P, poziția 44.). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Concursul interjudețean de chimie “Noi și chimia”, Oradea – 
etapa județeană (probă pe echipe). 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără finanțare,  poziția 1783). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela- 
Liliana 

5. ORDACE IULIA Concursul național ”Prietenii lecturii”, ed.a VII-a, Beclean. 
(CAEN/2018, cu finanțare, nr. 24983/22.01.2018, anexa B, poziția 67). 

PREMIUL III Homei Domnica 

Olimpiada ”Universul cunoașterii prin lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 77). 

MENȚIUNE Homei Domnica 

 

CLASA a VIII-a A  
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. CANDALE ALEXANDRA-FLORINA  Olimpiada de istorie - etapa județeană. 
(O.M.E.N., nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 32). 

MENȚIUNE Ilovan Antoniu-Cristian 

2. MOLDOVAN GABRIELA-MARIA Concursul regional de creație literară și artistică ”Scrisori de mai”, 
ed. IV, Bistrița. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără finanțare,  poziția 672). 

PREMIUL III Vlașin Mihaela-Corina 



Olimpiada de limba și literatura română - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 01). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

Concursul regional de creație literară ”Aripi din cuvinte”, ed. a IV-
a, Rodna. (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață” 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 75). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

3. POP MARIA-LIANA Concursul regional de creație literară și artistică ”Scrisori de mai”, 
ed. IV, Bistrița. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără finanțare, poziția 672). 

PREMIUL II Vlașin Mihaela-Corina 

Concurs de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1 P, poziția 44.). 

PREMIUL III Foșlui Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Concursul județean interdisciplinar de matematică-fizică și 
informatică “Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; Proiect ”Pe urmele lui 
Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Câmpan Adriana/Foșlui 
Lenuța 

Olimpiada de chimie - faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 26). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela Liliana 

4. POP MARIA-VIORICA Concurs de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1 P, poziția 44.). 

PREMIUL I Foșlui Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 
 

5. PUPEZĂ IOANA Concurs de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, →CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1 P, poziția 44.). 

PREMIUL II Foșlui Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Olimpiada de chimie - faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 26). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela Liliana 

Olimpiada “Universul cunoașterii prin lectură” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 77). 

PREMIUL II Vlașin Mihaela-Corina 

Concursul regional de creație literară ”Aripi din cuvinte”, ed. a IV-
a, Rodna. (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață” 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 75). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

Concursul național ”Prietenii lecturii”, ed.a VII-a, Beclean. 
(CAEN/2018, cu finanțare, nr. 24983/22.01.2018, anexa B, poziția 67). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-Corina 

Concursul regional de creație literară și artistică ”Scrisori de mai”, 
ed. IV, Bistrița. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără finanțare,  poziția 672). 

PREMIUL 
SPECIAL 

Vlașin Mihaela-Corina 



 

CLASA a VIII-a B 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. GANEA DUMITRU-PAUL Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație rutieră 
”Cupa DHS” - etapa județeană. 
 (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 93). 

LOCUL I Ceuca George 

Concursul național de îndemânare pe biciclete și educație rutieră 
”Cupa DHS” - etapa națională. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 

secțiunea 1. S, poziția 93). 

MENȚIUNE Ceuca George 

Concursul național ”Educație rutieră, educație pentru viață”- 
etapa județeană. (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, 

cu finanțare, secțiunea 1. S, poziția 76). 

PREMIUL III Ceuca George 

Concursul național ”Educație rutieră - proba poligon” - etapa 
județeană. (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu 

finanțare, secțiunea 1. S, poziția 76). 

PREMIUL II Ceuca George 

 
CLASA a IX-a  
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. BUCĂU IOANA-DENISA Concurs județean de mesaje  -“Hai la școala!”. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 3, nr. 4). 

MENȚIUNE Hirșman Iulia-Ioana 

2. TODORAN MARIUS Proiectul educațional -“Stai departe de tentații! Rămâi sănătos!”. 
Secțiunea: Cros antidrog ”Dependent de o viață sănătoasă”, 
Bistrița. 
(CAEJ/2017,  nr.1004/31.01.2017, secțiunea A1). 

PREMIUL II Ceuca George 

 

 
CLASA a XI-a P 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME ELEV DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 

1. DRĂGOI CRISTIAN VASILE Concursul județean ”O meserie pentru viitor”. Secțiunea 
”Lăcătușul priceput”. 

LOCUL III Mureșan Cristina-Anda 
Pantea Constantin 



(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2). Varvari Radu-Nicolae 
Frișan Marius-Călin 
Țanc Gheorghe 

 

 
REVISTE ȘCOLARE: 
 

NR. 
CRT. 

NUME DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 
COORDONATOR 

1. Revista de ecologie: “Respectând 
natura, respectăm viața” 

Concursul Național de Reviste Școlare și jurnalistică – faza 
județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu finanțare, 
secțiunea 1. S, poziția 78). 

PREMIUL II Mureșan Daniela-Liliana 
Tomi Daniela 
Ilovan Daniela-Raveca 

 

 
GRUPURI/TRUPE: 
 

NR. 
CRT. 

NUME DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ PREMIU PROFESOR 
COORDONATOR 

1. “Fanfara de copii” Telciu  
 

Festivalul internațional de folclor ”Am fost ș-om fi”, ed. a XX-a, 
Sighetul Marmației. (CAEN/2018, nr. 24983/22.01.2018, cu finanțare, 

anexa B, poziția 52) / (O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5→CAEN/2018, cu 

finanțare, secțiunea 1. S, poziția 124). 

PREMIUL I Mureșan Ioan 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT/ECHIPE: 
 

                                                  

NR. 
CRT. 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ ȘCOLARĂ Locul/ 
PREMIU 

PROFESOR 

1. Olimpiada națională a sportului școlar –  etapa județeană. Competiția: Volei fete - gimnaziu, 
Bistrița. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 3/4). 

LOCUL II Hortopan Ioan-Ciprian 

2. Olimpiada națională a sportului școlar –  etapa județeană. Competiția: Volei băieți - gimnaziu, 
Bistrița. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 3/4). 

LOCUL II Hortopan Ioan-Ciprian 

3. Olimpiada națională a sportului școlar –  etapa județeană. Competiția: Volei, Beclean. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 3/4). 

LOCUL II Hortopan Ioan-Ciprian 

4. Olimpiada națională a sportului școlar –  etapa județeană. Competiția: Minihandbal P-IV, 
mixt . 

LOCUL III Ceuca George 



(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 3). 

5. Olimpiada gimnaziilor, „Gimnaziada” –  etapa județeană. Competiția: Șah V-VIII (proba pe 
echipă). 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa  4). 

MENȚIUNE Ceuca George 

                                                                                                                 
      NUMĂRUL TOTAL DE DIPLOME/PREMII: 

                                                                                                                                                                                                      PREMIUL I - 13 
                                                                                                                                                                                                      PREMIUL II - 19 
                                                                                                                                                                                                      PREMIUL III - 16 
                                                                                                                                                                                                      MENȚIUNI – 56 
                                                                                                                                                                                                      PREMIUL SPECIAL - 1 
                                                                                                                                                                                                               TOTAL = 105 

DIPLOME DE EXCELENȚĂ (ELEVII CU MEDIA 10) 

1. PUPEZĂ CIPRIAN ANDREI –  clasa a V-a A 
2. CÎMPEAN BIANCA-ANAMARIA – clasa a VII-a A 
3. MĂRTARI CLAUDIA-MARIA – clasa a VII-a A 
4. RAUCA VALERIU-MARIAN – clasa a VII-a B 
5. POP MARIA-LIANA – clasa a VIII-a A  
6. PUPEZĂ IOANA– clasa a VIII-a A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.5. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 
I.5.1. Conducerea unităților de învățământ  
Conducerea unităților de învățământ este asigurată de consiliul de administrație, de director și 

directorul adjunct.  
 
I.5.2. Autorizațiile de funcționare  
În momentul acesta, situația autorizațiilor și avizelor necesare pentru funcționarea în condiții 

optime a unităților școlare este următoarea:  
Autorizații sanitare de funcționare: 

 Grădinița cu program Prelungit nr. 1 Telciu 50/15.04.2013 

 Nu necesita cf. adresei nr. 1032/2015 de la APM BN/23.09.2016 

Autorizații de securitate la incendiu: 

 Grădinița cu program Prelungit nr. 1 Telciu: 725 /30.04.2013 

 AFTER SCHOOL Telciu: 76/23.09.2016 

În cursul anului 2017 au fost depuse documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de securitate 
la incendiu pentru Corpurile 1 și 2 de la Liceul Tehnologic Telciu și pentru Școala Gimnazială Bichigiu. 

 
I.5.3. Siguranța în școli  
 Liceul Tehnologic Telciu și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 sunt dotate cu sisteme de 

supraveghere video, atât în interiorul, cât şi în exteriorul acestora.  
 
Evoluţia criminalităţii sesizate, pe genuri de fapte – an şcolar 2016-2017 
 
În perioada 12.09.2017– 15.06.2018, comparativ cu perioada similară a anului şcolar anterior, 

numărul infracţiunilor sesizate în incinta şi zona adiacentă Liceului Tehnologic Telciu a scăzut 
semnificativ. 

 

Anul școlar Elevi cu abateri disciplinare   ( absenteism, 

tulburări de comportament în timpul orelor de 
curs) 

2016-2017 60 

2017-2018 28 

 
 

Concluzie  
În perioada analizată, comparativ cu perioada similară a anului şcolar anterior, situaţia privind 

siguranţa în unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Bistriţa-Năsăud se prezintă astfel:  

 infracţionalitatea şcolară sesizată a scăzut semnificativ;  

 infracţiunile sesizate au fost în general de  lovire,  violență verbală;  

 nu întotdeauna activităţile şi campaniile preventive desfăşurate în şcoli şi-au atins scopul;  

 nu au fost constatate disfuncţionalităţi în relaţionarea la nivel judeţean sau local cu 
partenerii de colaborare.  

 
 

II. ACTIVITĂȚI REALIZATE PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL  
 

II.1. CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ  
 
Asistențele la ore și inspecţia şcolară au constituit principalele forme de îndrumare, control şi 

evaluare a școlii  şi a cadrelor didactice. 



Au fost efectuate următoarele tipuri de inspecție: inspecția tematică și inspecția de 
specialitate. Au fost realizate 4 inspecţii tematice și 21 inspecții de specialitate pentru acordarea 
gradelor didactice.  

Calificativele acordate cadrelor didactice în urma inspecțiilor pe baza fișei de observare a 
lecției au fost de foarte bine. 

Calificativele acordate personalului de conducere și personalului didactic auxiliar au fost toate  
de foarte bine. 

Calificativele acordate cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, la sfârșitul anului 
școlar 2017-2018, au fost în totalitate de foarte bine. 

 
II.2. PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE  
 
Statistici grade didactice 

 

Constatări:  

 Un număr mare de cadre didactice sunt interesate de dezvoltare profesională prin obţinerea 
gradelor didactice şi cursuri de formare continuă;  

 Toţi candidaţii au promovat gradul didactic I ;  

 Cadrele didactice, interesate de dezvoltare profesională primesc toate informaţiile prin 
materialele afişate pe site-ul ISJBN și la avizierul școlii;  

 Procentul de promovare la examenul de definitivare este mai mic decât anul trecut;  

 Se respectă legislația în vigoare. 
 

II.3. ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE/ACCESUL LA EDUCATIE  
 
II.3.1. Situaţia integrării elevilor cu CES 

La Liceul Tehnologic Telciu  este promovat principiul nediscriminării şi accesul la educaţie al tuturor 

copiilor.  În anul școlar 2017-2018 au existat 29 elevi cu nevoi speciale de educație din care 2  elevi în 

plasament .  

Elevi aflați în plasament/ PJ: 8 din care 1- învățămînt preșcolar, 3-învățămînt primar, 3-

învățămînt gimnazial și 1- ÎP. 

II.3.2. Derularea Programelor Guvernamentale 
  

Încurajarea participării la educație pentru copiii/elevii aparținând grupurilor cu risc ridicat 
(grupuri dezavantajate socio-economic,  populația rromă, tineri cu dizabilități) și stimularea 
participării acestora la niveluri superioare de educație, prin continuarea finanțării programelor de 
sprijin social: ”Bani de Liceu”, „Cornul si Laptele”, „Burse pentru învățământul profesional˝, 
„Asigurarea navetei elevilor”, „Rechizite școlare”,  rambursarea cheltuielilor de transport pentru 
naveta elevilor pentru distanțe de până la 20 km sunt câteva elemente de politică strategică și la 
nivelul Liceului Tehnologic Telciu. 

 
 
MANUALE ȘCOLARE:  

Completare stocuri de manuale școlare pentru anul 2017-2018 V-X  

GRADUL DIDACTIC Gradul II 

2017 

Gradul I 

2017 

Gradul II 

2018 

Gradul I 

2018 

Număr cadre didactice 

înscrise 

2 - 3 2 

Promovați 1 - 3 2 



 Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud  
Manuale pentru clasele XI-XII  

 Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud  

 
RECHIZITE ȘCOLARE  

 Rechizite școlare pentru elevi provenind din familii cu venituri mici (venit mediu net 
lunar/membru de familie realizat în luna iulie să fie de maxim 50% din salariul de bază minim 
brut pe țară) pentru anul 2017-2018 . Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud  

 
BANI DE LICEU  

 Numarul beneficiarilor privind sprijinul financiar din sumele alocate de la bugetul de stat 
pentru elevii cuprinsi în Programul national de protectie sociala "Bani de liceu", pentru anul 
2017 -2018 a fost de 13 elevi.  

 Valoare totală: 18032 lei 
 

  
BURSA PROFESIONALĂ  

 Elevii care frecventeaza invatamantul profesional au beneficiat in anul 2016 de sprijinul 
financiar acordat de la bugetul de stat:  

 Numarul beneficiarilor : 49 elevi  

 Valoare totală: 73994 lei 
 
NAVETA ELEVI  

 Elevii care  pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu au beneficiat de transport cu ajutorul 
microbuzelor școlii, iar pentru cei din alte localități a fost decontată contravaloarea 
abonamentului. 

 
PROGRAMUL ,,CORN ȘI LAPTE”  

 Programul ,,Corn și lapte” se desfășoară în toate unitățile școlare din România. Licitația și 
plata acestor produse se organizează și finanțează de consiliul județean. În program sunt 
cuprinși preșcolarii de la grădinițele cu program normal și elevii ciclului primar și gimnazial.  

 În anul școlar 2017-2018 au beneficiat de acest program 635 preșcolari și elevi din liceul 
Tehnologic Telciu. 

 
II.3.3. Burse acordate de la bugetul local 
 
În anul școlar 2017-2018  au fost acordate  din bugetul Consiliului Local Telciu burse de merit, 

burse de studiu, burse medicale, burse pentru orfani de ambii părinți,  orfani de un părinte și burse 
pentru elevi cu situație materială precară astfel: 

 semestrul I un număr de 46 burse  în valoare de 13064 lei; 
 semestrul al  II-lea  45 de burse în valoare de  20144 lei. 

 
II.3.4. Activitatea CDI din Liceul Tehnologic Telciu  

În CDI se derulează activități specifice. Numărul cititorilor și al cărților împrumutate au valori 
considerabile. 
 

II.4. 2018 - ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC  
Învățământul profesional și tehnic are ca obiective:  
o Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii;  

o Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

o Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev;  

o Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională;  

o Dezvoltarea parteneriatelor;  

o Realizarea unei baze de date operaţionale;  



o Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul  

eficienţei socio-economice;  

o Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ;  

o Promovarea învăţământului dual.  
 

Intervalul 23 martie – 04 mai 2018, a fost plin de evenimente care au scos în evidență bunele 

practici din învățământul profesional. Caracteristicile săptămânii meseriilor au fost dezvoltarea 

identității profesionale, oportunități de angajare, facilitarea tranziției dinspre școală spre piața muncii.  

În cadrul concursului pe meserii„O meserie pentru viitor” la sectiunea lăcătușul priceput 

elevul Dragoi Cristian Vasile, din clasa XI-a Î.P.  a obținut locul III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.5. EDUCAŢIA NONFORMALĂ  
 
II.5.1. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 
 
SECŢIUNEA 1:  Proiecte/Programe implementate de MENCŞ/ISJ BN/Parteneri 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
proiectului/programului 

Iniţiator 
Aplicant 

Perioada de 
desfășurare 

Responsabili de 
activitate 

Participanți 
(numeric) 

Elevi Cadre 
didactice 

Părinți 

1. „ÎNVĂȚ PENTRU VIAȚĂ – 
SĂPTĂMÂNA MESERIILOR” 

ISJBN, Camera de 
Comerț și Industrie 
BN, AJOFM, CJRAE 

BN 

Aprilie 2017 Mureșan Cristina-Anda 
Pantea Constantin 

5 2 0 

2. „ZIUA EDUCAȚIEI”– 
Sesiunea: ŞCOLI 

GIMNNAZIALE MEDII – 
Orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor 

ISJBN, Asociația 
Argument 

Aprilie-iunie 
2017 

Tomi Daniela 
Hirșman Iulia 

Mureșan Cristina-Anda 
Homei Domnica 

50 4 2 

3. 
„PUNȚI ÎNTRE SAT ȘI ORAȘ” 

M.E.N., Palatul 
Național al Copiilor 

28 aprilie-4 mai 
2017 

Homei Domnica 
Mureșan Daniela-Liliana 

25 7 1 

4. 
„ȘCOALA DE VARĂ DE LA 
TELCIU”, ed. 2 
 

Asociația ”Centrul 
pentru studierea 
modernițății și a 

lumii rurale” 

Iulie-august 
2017 

Homei Domnica 
 

100 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECŢIUNEA 2: Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Coordonator/i Perioada de 
desfasurare 

Parteneri Participanţi 
(numeric) 

Elevi Cadre 
didactice 

Părinţi 

1. „ALIMENTAȚIA ȘI 
SĂNĂTATEA” 

Tomi Daniela 
Mureșan Daniela-Liliana 

Februarie-iunie 
2017 

Cabinet Medical 
Individual – 

Dr. Vila Pavel 

75 2 2 

2. „APA-MEDIU ȘI SURSĂ 
DE VIAȚĂ” 

Ilovan Daniela-Raveca Martie-iunie 2017 
 
 

Administrația 
Națională a 

Apelor Române-
Administrația 

Bazinală de Apă 
Someș-Tisa 

60 
 
 
 
 

3 4 

3. „IUBIREA PROMOVATĂ 
ÎN DIFERITE CULTURI” 

Vlașin Mihaela-Corina 
Sângeorzan Maria-

Gabriela 

Februarie-aprilie 
2017 

 
- 

100 10 2 

4. „NATURA – VĂZUTĂ 
PRIN OCHI DE COPIL” 

Rebrișorean Liliana Februarie-iunie 
2017 

 
- 

198 10 10 

5. „SĂ RESPIRĂM AER 
CURAT” 

Cleja Emanuela-Rodica 
Toader Floarea 

Februarie-iunie 
2017 

- 29 2 2 

6. „SĂ NE AMINTIM DE 
COPILĂRIE … CU ION 

CREANGĂ ” 

Husu Monica 
Sîngeorzan Ionela 

Mai-iunie 2017  
- 

60 2 2 

 
SECŢIUNEA 3:  PROIECTE/ACȚIUNI derulate în cadrul STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC) 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Organizator Domeniul Perioada Responsabil/ 
coordonator 

1. „DĂRUIND VEI 
DOBÂNDI”- Acțiuni 
caritabile. 

Liceul Tehnologic Telciu Voluntariat Iunie 2017 Homei Domnica,  
Mureșan Daniela-Liliana, 
Tomi Daniela 



SECȚIUNEA 4: Proiecte/acțiuni derulate în cadrul unor Strategii naționale/județene (conform  Planului de acțiuni judeţean, elaborat în cadrul   
fiecărei strategii) 

 
4.1. Acţiuni desfăşurate pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale 

Perioada Responsabil/ 
coordonator 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

1. Proiectul "DE CE SUNT SINGUR" cu 
activitățile:  Cine sunt eu?; Tricoul 
personalizat; Linia vieții; Proiecții în 
viitor; Cum comunic în situații 
conflictuale?; Test de supraviețuire etc. 

Septembrie 2016-
iunie 2017 

Hirșman Iulia – consilier 
școlar 

65/25 - 

 
4.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale 

Perioada Responsabil/ 
coordonator 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

- - - - - - 

 
 

4.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea consumului de droguri/tutun/alcool  

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale  

Perioada Responsabil/ 
coordonator 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

1. Proiectul „RECUNOAȘTE-ȚI DUȘMANII” 
cu activitătile: Știi adevărul despre 
tutun?; Comportamente de risc pentru 
sănătate; Alcoolul, drogurile și calitatea 
vieții…; Motivele consumului de alcool 
etc. 

Septembrie 2016-iunie 
2017 

Hirșman Iulia – consilier 
școlar 

120 elevi (nivel liceal) - 

2. Cercului de ecologie “PRIETENII 
NATURII”: cu activitățile: Ziua 
Internațională fără tutun; Adolescenţii 
şi drogurile etc. 

Septembrie 2016-iunie 
2017 

Tomi Daniela 
Mureșan Daniela 

50 elevi - 



SECȚIUNEA 5: PARTENERIATE  
 

ANEXA 1 – Centralizator PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 
 

Nr. 
crt. 

INSTITUȚIA TIPUL 
parteneriatului 

DURATA 
acordului 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI 
planificate 

OBS. 

1. Administrația 
Națională a Apelor 
Române-Administrația 
Bazinală de Apă Someș-
Tisa 

Județean Martie-iunie 
2017 

Organizarea și desfășurarea activităților 
proiectului: „APA-MEDIU ȘI SURSĂ DE 
VIAȚĂ” 

- 

2. Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină 
Veterinară, Cluj-
Napoca 

Interjudețean Martie-iunie 
2017 

Organizarea și desfășurarea activităților:  
”STUDENT PENTRU O ZI”/ 
”SĂPTĂMÂNA ALTFEL”. 

- 

3. Asociația ”Centrul 
pentru studierea 
modernițății și a lumii 
rurale” 

Județean Iulie-august 2017 
Organizarea și desfășurarea activităților 
proiectului:  
„ȘCOALA DE VARĂ DE LA TELCIU”, ed. 2. 

Proiect finanțat de 
Ministerul Culturii 

4. Școala Gimnazială 
Silvania, Șimleu 
Silvaniei 

Interjudețean Septembrie 2016-
iunie 2017 

Participarea la concursul regional  “DIN 
SUFLET PENTRU MAMA”, ed. II. 

CAERI/2017, nr. 
26404/ 16.02.2017, 
poziţia 271. 

5. Colegiul Naţional losif 
Vulcan, Oradea 

Interjudețean Septembrie 2016-
iunie 2017 

Participarea la concursul interjudețean 
de chimie „NOI ȘI CHIMIA!”  

CAERI/2017, nr. 
26404/ 16.02.2017, 
poziția 1330. 

 

 
 
 
 
 
 
 



SECȚIUNEA 6: REZULTATE 
 

ANEXA 2 – Centralizator rezultate concursuri educative din Calendarul Activităților Educative 2016 și 2017 
Concursuri/Festivaluri/Proiecte din CAEJ/CAER/CAEN 2016, 2017  
 

 

Nr. 
crt. 

TITLUL PROIECTULUI Tipul proiectului 
(se indică poziţia în 
Calendar) 

 DOMENIUL ORGANIZATOR REZULTATE OBŢINUTE 
(Se indică numeric, nu numele si 
prenumele elevilor) 

- - - - - P I P II PIII MENTIUNE 

1. Concursul Național de 
REVISTE ȘCOLARE ȘI 
JURNALISTICĂ – faza 
județeană. 

CAEN/2017,  
nr. 26400/16.02.2017, 
poziția 7. 

Cultural artistic. M.E.N. 1 0 0 0 

2. Festival internațional 
de folclor pentru copii 
„AM FOST Ș-OM FI”, 
ed. a XIX-a, 
Sesiunea: 
„Meșteșuguri 
tradiționale„ 

CAEN/2017, nr. 
26402/16.02.2017,  
poziția 22. 

Cultural artistic: 
Folclor, tradiții, 

obiceiuri 

Clubul Copiilor 
Sighetu Marmaţiei 

1 0 0 0 

3. Concursul regional cu 
participare națională  
de creație literară 
“ARIPI DIN CUVINTE”. 

CAERI/2017,  
nr. 26404/16.02.2017, 
pozitia 29. 

Cultural-artistic. 
Arte vizuale 

Școala Gimnazială 
"Florian Porcius", 

Rodna 

0 0 2 2 

4. Concursul regional cu 
participare națională 
“DIN SUFLET PENTRU 
MAMA”, ed. II. 

CAERI/2017,  
nr. 26404/ 16.02.2017, 
poziţia 271. 

Cultural-artistic. 
Arte vizuale 

Școala Gimnazială 
Silvania, Șimleu 

Silvaniei 

1 0 0 0 

5. Concursul 
interjudețean de 
chimie “NOI ȘI 
CHIMIA!”, Oradea – 

CAERI/2017, 
 nr. 26404/16.02.2017, 
poziția 1330. 

Științific Colegiul Naţional 
losif Vulcan Oradea 

0 0 0 1 



etapa județeană 
(probă pe echipe/clasa 
a VII-a). 

6. Concursul 
interjudețean de 
chimie “NOI ȘI 
CHIMIA”, Oradea – 
etapa județeană 
(probă pe echipe/clasa 
a VIII-a). 

CA CAERI/2016, nr. 
25981/28.08.2016, 
poziția 262. 

Științific Colegiul Naţional 
losif Vulcan Oradea 

0 0 1 0 

7. Concursul 
interjudețean 
”MATEMATICĂ DE 
DRAG, ÎN CVINTET 
INTERDISCIPLINAR ” 

CAEJ/2017,  poziția 16. Științific Colegiul Național 
”Liviu Rebreanu”, 

Bistrița 

0 0 0 2 

 
 

 

 

 

 



 

II.5.2. Analiza descriptivă a activităţii educative la nivelul unităţii: 

 

1. Identificaţi cel puţin 3 puncte tari ale activităţii educative la nivelul unităţii dvs: 

 

 implicarea elevilor în activitatea educativă şi sprijinirea acestora pentru a le valorifica 

prin concursuri/ festivaluri/ campanii tematice; 

 implicarea a 80% din cadrelor didactice în activitățile educative ale școlii: proiecte 

educaționale, activități extrașcolare, participarea la proiecte /programe din CAEJ, CAER, 

CAEN; 

 buna funcţionare şi colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor, care în urma reorganizării 

a dovedit o implicare majoră în problemele organizatorice ale școlii și au propus și 

organizat activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

 o foarte bună colaborare cu instituțiile, ONG-urile locale: Primăria Comulei Telciu, 

Poliția Locală Telciu, Bisericile Ortodoxe, Ocolul Silvic Telciu, Cabinetele Medicale 

Individuale etc.,  care au susținut permanent activitatea educativă de la Liceul 

Tehnologic Telciu. 

 

2. Identificaţi cel puţin 3 puncte slabe ale activităţii educative: 

 

 implicare redusă a 20% din cadrele didactice în realizarea de proiecte educaționale și 

atragerea de parteneriate; 

 implicarea unui număr redus de părinți (nivel liceal) în activitatea educativă în calitate 

de partener educaţional;   

 

II.7. SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 

 

 Etapele procesului de implementare a SCMI:  

ETAPA 1. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției publice;  

ETAPA 2. Identificarea activităților/acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite; 

ETAPA 3. Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specific 

instituției și descrierea arhitecturii SCMI Standardele avute în vedere; 

ETAPA 4. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor; 

ETAPA 5. Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial;  

ETAPA 6. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații și a proceselor intern; 

ETAPA 7. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților; 

ETAPA 8. Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare; 

ETAPA 9. Elaborarea procedurilor operaționale, 

ETAPA 10. Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control 
managerial intern; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. ACTIVITATEA COMISIILOR ȘCOLARE 

 
III. 1. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A  EDUCATOARELOR 

A. Managementul ariei curriculare 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

         Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus următoarele 
obiective: 

• asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; 

• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; 

• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup 

• susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

• organizarea de activităţi extracurriculare; 

• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia 
de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

• colaborarea şcoală-familie. 

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, 
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor 
şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT, precum şi de recomandările 
primite din partea inspectorului de specialitate. 

            Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de 
învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe  s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi 
dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, 
învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă conform nivelului de vârstă.  

  Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au 
fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de 
performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

            Pentru mobilizarea preşcolarilor  la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 
mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, 
strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului  în direcţia flexibilităţii, creativităţii, 
inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

  În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 
copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la 
activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi 
asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii 
individuale şi colective, a iniţiativei. 

          Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat 
că preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. 

ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în 
egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 



preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 
participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

   Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a 
României, Naşterea Domnului, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, fiecare 
unitate organizand activități în maniera proprie.Pentru eficienţa muncii  educative cu copiii, colaborăm şi cu 
alţi parteneri educaţionali ca de exemplu:Școala, Biserica, medici din localitate, Poliția. 

             Activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Să stii mai multe, să fii mai bun”au constituit o nouă 

experienţă atât pentru copii cât şi pentru părinţi şi copiii şcolari. 
            În decembrie 2017 cu ocazia sărbatorilor de iarnă, am organizat serbarea de Moş Crăciun,dar și de 8 
matie, iar de 1 iunie s-au organizat activități specifice zilei copilului dar și serbare de sfârșit de an școlar. 

        În acest an școlar s-au susținut inspecții pentru obținerea  gradelelor didactice I, II și definitivat. 

      În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 
măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 
preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 
activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

  S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice prezentarea unor referate în scopul formării şi 
autoformării membrilor comisiei.  

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-educatoare, 
relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei). 

Relaţiile cadru didactic- preşcolar: 

  -relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,afectivitate 

  -preşcolarii  sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate. 

  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă 
între părinţi şi educatoare. 

  În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne 
reciproc din experienţa didactică. 

  A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 
colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

  S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost 
organizate activităţi extracurriculare. 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare 

  S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la resursele de joc 
şi învăţare. 

  Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate şi 
auxiliarele curriculare, caiete speciale  pe domenii de activitate. Au fost elaborate o multitudine de fişe de 
lucru de evaluare. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

B. Eficacitatea educaţională 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare) 

  În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia 

planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului 
an şcolar. 

2. Sistemul de evaluare 

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 



  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 
conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 
remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 
didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, 
atitudinile şi comportamentele prescolarilor. 

  S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor familiarizarea cu 
diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 
învăţământ. 

  Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot 
ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la 
standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.  

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu progresul realizat. 

C. Managementul calităţii 

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor didactice, 
întâlniri de lucru) 

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, este necesar ca 
preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică 
să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil şi 
pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social. 

  Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 

  -s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un climat favorabil 
învăţării; 

  -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în sensul construirii 
de relaţii bune în grădiniţă; 

  -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ; 

  -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi 
acceptarea opiniei celuilalt; 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

  -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari; 

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor; 

S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că folosesc strategii 
didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor, demersul didactic fiind bine 
conceput. 

                                                                                                                 Responsabil comisia metodică, 

     Cleja Emanuela- Rodica 

 
  

III. 2. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A  ÎNVĂȚĂTORILOR 

În anul școlar2017-2018, în cadrul Comisiei Metodice a învățătorilor de la Liceul Tehnologic 

Telciu, membrii acesteia și-au îndeplinit sarcinile aferente prin activități, discuții și expoziții. 

Ỉn luna septembrie membrii acestei comisii au participat la consfatuirile realizate de catre ISJ 

Bistrita-Nasaud,la Scoala Gimnaziala Salva.centrul metodic nr.13 de la care s-au achizitionat 

informatiile necesare pentru buna desfasurare a anului in curs.   

În luna octombrie s-a discutat planul managerial și obiectivele propuse pentru anul școlar 2017-

2018, studierea curriculumului, studierea planului cadru, studierea schemelor orare precum și 

desfășurarea unor activități comune. 



În luna noiembrie, doamna învățătoare Rebrisorean Liliana  ,impreuna cu elevii clasei a –II a A, 

au  sustinut o lectie integrata la C.L.R cu tema”Calatorie pe un nor”.Lectie inegrata,Comunicare in 

limba romana,Arte vizuale si abilitati practice si Miscare muzicala. 

  

 

             

În luna decembrie s-a desfasurat expozitia tematica cu ocazia zilei de 1 Decembrie, la care au 

participat clasele 0-IV, cuprinzând o serie de lucrări realizate atât în mod colectiv cât și individual, 

folosind tehnicile de lucru învățate. 

De asemenea, tot in luna decembrie, doamna  învățătoare Barsan Maria Lenuta , impreuna cu 

clasa a-V-a A  a  sustinut un program artistic dedicat Sarbatorilor de iarna cu titlul :Traditie  si culoare 

in prag de sarbatoare.de la Liceul Tehnologic Telciu,programul  a cuprins un recital de colinde și 

obiceiuri traditionale aferente comunei noastre. 

Doamna invatatoare Rebrisorean Liliana ,impreuna cu elevii clasei a VII a A ,au sustinut un 

recital de colinde. 

In luna ianuarie, dedicata lui Mihai Eminescu, toti invatatorii au participat la proiectul tematic : 

‘Mihai Eminescu – file de carte ‘. 

În cadrul ședințelor cu părinții s-au abordat teme axate pe nevoia de comunicare părinte - copil, 

părinte- școală și  formarea eficientă a elevilor. 

La finalul semestrului I, toți învățătorii au încheiat corect mediile elevilor atât la disciplinele 

studiate cât și pentru purtare. 

            În luna februarie,membrii comisiei metodice s-au intrunit pentru a realiza o sinteza a situatiei 

desfăṣurate pe parcursul semestrului I,precum si stabilirea unor obiective ulterioare pe baza 

activitaṭilor observate si analizate. 

             În luna martie,membrii comisiei metodice au fost implicati intr-un proiect tematic „Pentru tine 

mama mea„!S-au realizat diverse expozitii cu lucrarile copiilor cat si programe artistice cu acazia zilei 

de 8 Martie.                                         

              În luna aprilie,cadrele didacticede la Lieul Tehnologic Telciu au fost implicate intr-un proiect 

tematic-Ziua Pamantului.Au fost implicati toti invatatorii comisiei metodice.S-au detaliat activitatile 

propuse,au fost implicati elevii,s –au confectionat materialele dorite iar la final a fost realizata o 

expozitie cu materialele create de copii pe coridorul scolii,au fost premiate lucrarile reusite.  

        În luna mai,membrii comisiei metodice au 

fost implicati intr-un proiect tematic cu tema-Copilaria ,fiind implementat la clasele 0-IV,o anticipare a 

zilei copilului.Durata a fost de doua saptamani perioada in care s-au detaliatactivitatile propuse,au fost 

implicati toti elevii ciclului primar,s-au cofectionat materialele dorite (desene,creare de diverse 

jucarii,creatii literare)iar la final a fost realizata o expozitie.      

 În luna iunie s-a realizat o sinteza a activitatii metodice desfasurate pe parcursul anului 

scolar,s-au purtat discutii referitoare la imbunatatiri pentru activitati ulterioare.    

              

                                                                                
Responsabil comisie metodică ,                                                                                         

Rebrisorean  Liliana 

 

IV. 3. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE "LIMBĂ ȘI COMUNICARE" 

 

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

educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la 

Evaluarea Naţională/Bacalaureat. 

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

:  

 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu 

caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 



4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre furnizoare 

de educaţie; 

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

aplicarea lor în teme. 

 

      Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : 

 

MISIUNEA ŞI POLITICA  educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de învăţare 

eficient care să asigure evoluţii individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate; 

 

DOMENII/ MONITORIZARE 

 Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in funcţie 

de standardele de referinţă s-a concretizat în: 

 Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, 

conform procedurilor de implementare a programei scolare; 

 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare; 

 

 PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative; 

 

ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC 

 

   În anul scolar 2017-2018, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în centrul 

activităţii  obiective  precum  : 

                    - discutarea programei și a bibliografiei ; 

                    - elaborarea testelor inițiale și finale 

                    - asigurarea unui bogat material documentar; 

               - evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține  Evaluarea 

Națtională/Bacalaureatul la disciplina Limba si literatura română 

                      S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greselile frecvente, s-au propus si urmărit 

măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluări formative și sumative, s-au organizat și 

desfășurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII, program de pregătire a 

elevilor capabili de performanță, precum și programe privind  consolidarea noțiunilor, în vederea 

susținerii Evaluării Naționale/Bacalaureatului. 

 

          Membrii Comisiei LIMBA SI COMUNICARE ( prof. Homei Domnica, Rusz Daniela, Vlașin 

Mihaela, Sîngeorzan Ionela- ) s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de 

predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic 

inovator, care să aducă performante şcolare deosebite în viitor. Membrii catedrei au participat la 

activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă de a se perfecționa și de a se 

alinia la exigenţele societăţii. 

       La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din 

catedră, respectiv atribuirea  responsabilităților. 

       In luna septembrie 2017 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit 

atât planul managerial anual, cât și cel semestrial.  

   - începand cu luna octombrie, elevii din clasele V – VIII au fost familiarizaţi cu activitatea 

bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în 

bibliotecă; tot pe parcursul acestei luni s-au analizat și interpretat rezultatele obținute la testările 

inițiale, stabilindu-se, după caz, modalități de remediere a deficiențelor. De asemenea, pentru a marca 

Ziua internațională a Educației s-au organizat activități extrașcolare, precum crearea unui portofoliu 

care a cuprins compuneri/poezii ale elevilor despre toamnă- coordonator prof. Vlașin Mihaela 



- în luna noiembrie s-a stabilit graficul susținerii lucrărilor semestriale, au fost elaborate subiectele și 

baremele pentru fiecare clasă în parte; profesoara Homei Domnica a coordonat activitatea ”Biblioteca- 

altar, nu închisoare”, implicând elevii în tainele lecturii. 

- în luna decembrie s-a derulat un program de cântece  și poezii patriotice – ”Unire-n cuget și simțiri” 

coordonat de prof. Sângeorzan Ionela. De asemenea, toți profesorii de limba și literatura română au 

derulat sub titlul ”Noapte de decembrie” activități ce vizau obiceiurile de iarnă, precum și realizarea 

unor felicitări. 

- în luna ianuarie, s-a desfăşurat activitatea cultural-educativă ” Eminescu- la ceas aniversar”, a cărei 

coordonator a fost prof. Rusz Daniela, ce a cuprins poezii ale marelui scriitor, dar și cântece pe versuri 

eminesciene. 

- in luna februarie, s-a realizat evaluarea activității pe semestrul I. Prof. Sângeorzan Ionela a susținut 

o lecție deschisă la clasa a VII-a A. De asemenea, elevii claselor terminale au susținut simulări ale 

examenelor naționale (Evaluare Națională/Bacalaureat), toți membrii comisiei fiind implicați în 

activități specifice;  

- în luna martie a avut loc discutarea rezultatelor obținute de elevii claselor terminale (a VIII-a, a XI-a/ 

a XII-a/ a XIII-a seral) la simulările examenelor naționale. S-au stabilit Planuri de măsuri pentru 

remedierea punctelor slabe constatate;Tot pe parcursul acestei luni s-a derulat proiectul  ”Dacă e 

martie...e Creangă”implementat de prof. Rusz Daniela. Munca profesoarelor s-a materializat prin 

participarea elevilor la olimpiadele organizate la nivel județean, unde s-au obținut rezultate bune: 

Olimpiada de limba și literatura română, Universul cunoașterii prin lectură, Olimpiada lectura ca 

abilitate de viață. 

 - aprilie, Comisia Metodică s-a reunit pentru a dezbate o problemă stringentă expusă tot mai des în 

mediile școlare ”Temele pentru acasă, cît de eficiente sunt de fapt ?”, responsabil prof. Vlașin 

Mihaela.Tot in luna aprilie toți membrii catedrei au desfășurat activități specifice pentru săptămâna Să 

ştii mai multe, să fii mai bun (activităţi extracurriculare) 

- în luna mai au fost susținute tezele la limba română, au fost discutate subiectele și s-au identificat 

punctele tari și punctele slabe; Profesorii au participat la cercul pedagogic al profesorilor de limba și 

literatura română (coordonatorul acestui cerc fiind d-na prof. Homei Domnica) care a susținut și o 

activitate demonstrativă la clasa a VI-a B; 

- în luna iunie a avut loc evaluarea activităţii comisiei de Limbă şi comunicare din semestrul al II-lea, 

precum şi a rezultatelor şcolare obţinute. Fiecare membru al catedrei  a inițiat o activitate dedicată zilei 

de 1 Iunie ”Zâmbet de copil”.  

 

- au fost pregătiţi suplimentar elevi pentru participarea la concursurile şcolare (faza pe localitate, 

zonală, județeană); 

- au fost pregătiţi suplimentar elevii pentru participarea la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat; 

- cadrele didactice au participat cu regularitate la Cercurile pedagogice derulate pe parcursul acestui 

semestru;  

 

Au 

fost 
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inu

te 

rez

ulta

te 

deo
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la 
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cursuri și olimpiade, astfel: 

CLASA a V-a A  
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

     

1. ANI YASMINA-
ALEXANDRA,  
LACATÎȘ FLOAREA-
ANDREA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din 
cuvinte”. Proiect regional ”Inimă lângă 
inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără 
finanțare, poziția 671). 

PREMIUL 
III 

Vlașin 
Mihaela-

Corina 

2. CONSTANTIN IOAN, 
SUCIU GHEORGHE 

Concursul interdisciplinar ”Castele din 
cuvinte”. Proiect regional ”Inimă lângă 
inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără 
finanțare, poziția 671). 

MENȚIU
NE 

Vlașin 
Mihaela-

Corina 

   



 
CLASA a V-a B 
 

NR
. 

CR
T. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. SILVEȘAN NICOLETA, 
SCUTURICI ANDREA-
CARMEN 

Concursul interdisciplinar ”Castele din 
cuvinte”. Proiect regional ”Inimă lângă 
inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără 
finanțare, poziția 671). 

PREMIUL 
I 

Rusz Daniela-
Maria 

 
 
CLASA a VI-a B  
 

NR
. 

CR
T. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. HORȚ MARIA-
FLORINA, 
PETER ALEXANDRU 

Concursul interdisciplinar ”Castele din 
cuvinte”. Proiect regional ”Inimă lângă 
inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără 
finanțare, poziția 671). 

PREMIUL I Homei Domnica 

2. HORȚ MARIA-FLORINA Olimpiada ”Universul cunoașterii prin 
lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
77). 

PREMIUL 
II 

 

Olimpiada de Limba și literatura română - 
etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
01). 

MENȚIUN
E 

Homei Domnica 

 
CLASA a VII-a A   
 

N
R. 
C
R
T. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

   
1. 

BELDEAN NICULINA, 
CÎMPEAN BIANCA-
ANAMARIA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din 
cuvinte”. Proiect regional ”Inimă lângă 
inimă de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără 
finanțare, poziția 671). 

PREMIUL 
III 

Sângeorzan 
Ionela 

2. CÎMPEAN BIANCA-
ANAMARIA 

Olimpiada ”Universul cunoașterii prin 
lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
77). 

MENȚIU
NE 

Șângeorzan 
Ionela 

Concursul regional de creație literară ”Aripi 
din cuvinte”, ed. a IV-a, Rodna.  (O.M.E.N. 

nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, poziția 14). 

MENȚIU
NE 

Șângeorzan 
Ionela 

3.  MESAROȘ DENISA-
MARIA 

Olimpiada ”Universul cunoașterii prin 
lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
77). 

MENȚIU
NE 

Șângeorzan 
Ionela 

 
CLASA a VII-a B 
 



NR. 
CRT

. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. BURNARI 
GEORGIANA-MARIA, 
ORDACE IULIA 

Concursul interdisciplinar ”Castele din 
cuvinte”. Proiect regional ”Inimă lângă inimă 
de român, ed, a X-a, Maieru. 
 (CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018,  fără 
finanțare, poziția 671). 

PREMIUL I Homei Domnica 

2. BURNARI 
GEORGIANA-MARIA 
 

Olimpiada ”Universul cunoașterii prin 
lectură” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
77). 

MENȚIUN
E 

Homei Domnica 

3.  ORDACE IULIA Concursul național ”Prietenii lecturii”, ed.a 
VII-a, Beclean. 
(CAEN/2018, cu finanțare, nr. 24983/22.01.2018, 
anexa B, poziția 67). 

PREMIUL 
III 

Homei Domnica 

 
CLASA a VIII-a A  
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. MOLDOVAN 
GABRIELA-MARIA 

Concursul regional de creație literară și 
artistică ”Scrisori de mai”, ed. IV, Bistrița. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără 
finanțare,  poziția 672). 

PREMIUL 
III 

Vlașin Mihaela-
Corina 

Olimpiada de limba și literatura română - 
etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, 
poziția 01). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-
Corina 

Concursul regional de creație literară 
”Aripi din cuvinte”, ed. a IV-a, Rodna. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, 
poziția 14). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-
Corina 

Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață” 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, 
poziția 75). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-
Corina 

2. POP MARIA-LIANA Concursul regional de creație literară și 
artistică ”Scrisori de mai”, ed. IV, Bistrița. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără 
finanțare, poziția 672). 

PREMIUL II Vlașin Mihaela-
Corina 

3.  PUPEZĂ IOANA Olimpiada “Universul cunoașterii prin 
lectură” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, 
poziția 77). 

PREMIUL II Vlașin Mihaela-
Corina 

Concursul regional de creație literară 
”Aripi din cuvinte”, ed. a IV-a, Rodna. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018→CAER/2018, 

poziția 14). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-
Corina 

Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață” 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, 
poziția 75). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-
Corina 

Concursul național ”Prietenii lecturii”, 
ed.a VII-a, Beclean. 
(CAEN/2018, cu finanțare, nr. 
24983/22.01.2018, anexa B, poziția 67). 

MENȚIUNE Vlașin Mihaela-
Corina 



Concursul regional de creație literară și 
artistică ”Scrisori de mai”, ed. IV, Bistrița. 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără 
finanțare,  poziția 672). 

PREMIUL 
SPECIAL 

Vlașin Mihaela-
Corina 

SPORTIV - Piatra Neamţ  

ANALIZA SWOT 
Puncte tari: 

*dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile 

predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 

*eficacitatea strategiilor didactice, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific; 

*activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin  valorificarea 

programei de specialitate; 

*climat favorabil , colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

*calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

*performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

* realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor;  

* formarea continua a membrilor comisiei prin cursuri de perfecționare; 

 

Puncte slabe: 

 lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

 lipsa de interes a unor părinţi în relaţia cu şcoala; 

 absenteismul repetat al unor elevi 

 neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii 

permanente a calculatorului. 

 nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să 

le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori 

insuficienţa vocabularului. 

 

Oportunităţi: 

• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intenționalitatea profesională, poate 

promova și consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile, punctate de performanţe. 

• Existenţa unei biblioteci care permite accesul la lectură. 

• Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului respectiv. 

• Implicarea cadrelor didactice în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea 

inteligenţelor multiple ale elevilor. 

• Asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă.  

• Asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

• Asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor. 

• Folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini perturbatoare. 

 

Ameninţări: 

 Scăderea treptată a gustului pentru actul lecturii. 

 Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură 

parcurgerea conţinuturilor învăţării. 

 

Responsabil comisie metodică, 

Profesor Vlașin Mihaela Corina 

 

 



III. 4. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE "LIMBI MODERNE" 

 Componenta catedrei/comisiei: 

1. Responsabil: prof. Sangeorzan Maria Gabriela 

2. Membrii: prof Tompa Ana-Maria, prof. Vlasin Ana Elena, prof. Danciu Liana, prof. Pop Iulia, 

prof. Homei-Pop Aurica Mariana, prof. Angelini Ionela. 

In anului scolar 2017-2018 comparativ cu anul scolar precedent, 2016-2017, componenta 

comisiei metodice a suferit urmatoarele modificari: in locul doamnei profesor Bodiu Loredana 

titular al unitati de invatamant mai sus amintie, aflata in concediu de maternitate, a activat in 

perioada septembrie 2017-ianuarie 2018 doamna profesor Danciu Liana, iar din ianuarie 2018-

prezent activeaza doamna profesor Pop Iulia. Doamna profesor Sangeorzan Ionela a trecut la 

comisia metodica Limba romana .  

Pe durata semestrului I al anului scolar 2017-2018 membrii comisiei s-au intalnit periodic si au 

elaborat in urma discutiilor avute planul de activitati al comisiei metodice, si-au intocmit 

planificariile (anuale, calendaristice, pe unitati de invatare) potrivite fiecarui ciclu de invatamant – 

primar, gimnazial, liceal si profesional, tinand cont de nivelul clasei (disciplina de studio trunchi 

comun/curriculum la decizia scolii/ optional extindere), nevoi si cerinte educationale speciale – 

unde a fost cazul, respectand programa si legiile in vigoare. 

Au desfasurat urmatoarele activitati: European Language Day/ La journee europeene des 

langues, Workshop- Teaching Young Learners, Halloween Contest, A Halloween poster, The 

Meaning of Thanksgiving Day, A Thank You Note, Christmas – carols and traditions, Le Noël en 

France- traditions et coutume, Referat –Activitati de producere orala in limbile straine, Debate-

Culture as a fifth skill/ Dezabatere cultura ca al 5lea element de dezvoltare a competentelor de 

comunicare intr-o limba straina …  

Pe durata semestrului II al anului scolar 2017-2018  membrii comisiei s-au intalnit periodic si 

au adecvat/reformulate/imbunatatit, in urma discutiilor avute, planul de activitati al comisiei 

metodice, si-au revizuit planificariile  potrivite fiecarui ciclu de invatamant – primar, gimnazial, 

liceal si profesional, tinand cont de nivelul clasei (disciplina de studiu trunchi comun/curriculum la 

decizia scolii/ optional extindere), nevoi si cerinte educationale speciale – unde a fost cazul, 

respectand programa si legiile in vigoare, evolutia/regresia beneficiarilor directi ai actului 

educational. 

Au desfasurat urmatoarele activitati: Elementele gramaticale -  suport pentru comunicare, 

Saptaman Francofoniei- Saptamana limbii franceze, Olimpiada de limba franceza, Elemente de 

civilizatie engleza Sarbatoarea Pastelui, Despre tehnici de evaluare –Teste finale, Testele de limba 

straina pentru admiterea la liceu/BAC, Bilantul activitatii comisiei de limbi straine …. 

Membrii comisiei au participat la consfaturile organizate pe centre metodice, de catre ISJBN.  

S-au inscris la grade didactice – definitivat, gradul II si gradul I. Au sustinut colocviu de admitere 

la gradul I in cadrul Universitatatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, organizat de 

DPPD Cluj-Napoca, si examene de gradul II. Au efectuat inspectii de specialitate pentru inscrierea 

la grade  - obtinand calificative foarte bune, dar si in cadrul comisei. Si-au actualizat portofolile 

personael si cel al comisiei. 

Intocmit, 

Responsabil de Comisie Metodica Limbi Moderne, 

Prof. Sangeorzan Maria-Gabriela 

 

 

 



III. 5. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE "MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE" 

  În anul școlar 2017-2018, activitatea în cadrul comisiei metodice „Matematică și Științe” s-a 
desfășurat pe trei coordonate: 

 activități curriculare; 
 concursuri și olimpiade școlare; 
  activități extracurriculare. 

          O atenție deosebită s-a acordar stabilirii obiectivelor la nivelul comisiei metodice precum și a 
modului de proiectare a activităților în cadrul comisiei. 

Analiza SWOT a comisiei 

Puncte tari Puncte slabe 

 Resursele materiale 
- existența unui număr mare de titluri de cărți 
și culegeri de matematică, fizică, chimie, 
biologie la biblioteca școlii; 
- dotarea laboratorului de fizică, chimie, 
informatică cu calculator; 
- posibilitatea desfășurării unor activități 
didactice care necesită experimente virtual, 
în laboratorul de informatică. 

 Resurse umane 
- personal didactic calificat; 
- există interes pentru 
formarea/perfecționarea continuă prin 
programe și proiecte specifice, precum și prin 
implicarea în acțiuni variate la nivelul liceului 
și al județului; 
- comunicare eficientă între membrii catedrei 
(discutarea aspectelor metodice în procesul 
de predare-învăţare, realizarea de proiecte 
didactice model, etc.); 
- disponibilitatea cadrelor didactice din 
catedră pentru munca suplimentară cu elevii; 
-participarea elevilor la concursuri de 
specialitate şi obținerea unor rezultate bune; 
-implicarea în pregătirea elevilor pentru 
examenele de sfârşit de ciclu, concursuri; 
-disponibilitatea profesorilor pentru 
desfăşurarea unor activităţi de pregătire 
remedială sau pentru obţinerea 
performanţei. 

 Resursele materiale 
-lipsa unui laborator de biologie și a unui cabinet de 
matematică; 
- lipsa unor materiale, aparate și instrumente de 
măsură care fac imposibilă realizarea de grupe, în 
bune condiții, a unor experimente esențiale în 
înțelegerea unor fenomene. 
 

 Resurse umane 
- nivelul scăzut de cunoaştere înregistrat la 
admiterea elevilor la liceu; 
- motivaţia scăzută a elevilor pentru studiu;  
- numărul mic de elevi care optează pentru 
susţinerea probei E a examenului de bacalaureat la 
disciplinele Fizică şi Chimie; 
 - slaba motivaţie a elevilor pentru competiţie; 
- numărul mare de elevi promovaţi deşi nu au 
competeţe minimale;  
- absenteismul , în cazul elevilor din învăţămâtul  
liceal; 
 - rezultate slabe obţinute la examenul de 
bacalaureat a celor care s-au înscris; 
- participarea la examenul de bacalaureat a unui 
număr mic de elevi; 
- participarea unui număr foarte mic la cursurile 
pentru pregătirea examenului de bacalaureat. 

Oportunităţi Amenințări 
- calitatea actului educațional și nivelul bun de 

pregătire al membrilor comisiei;  

- organizarea și coordonarea, de către membrii 

catedrei, a activităților elevilor pentru 

realizarea unor proiecte școlare; 

- buna colaborare cu conducerea liceului, ceea 

ce crează un cadru favorabil unui demers 

educativ de calitate;  

- asigurarea unui proces instructiv cu caracter  
practic-aplicativ și interdisciplinar. 

- lipsa de receptivitate, dezinteresul sau chiar 

nepăsarea elevilor în ceea ce privește posibilitatea de 

a-și pune în evidență valorile proprii și inteligența 

pentru viitorul interes profesional;  

- neparticiparea sau slaba participare a elevilor la 
bacalaureat;  
-rezultatele slabe  obtinute la examenul de 
bacalaureat, atât la matematică cât și la biologie; 
- gradul ridicat de dificultate al subiectelor la 
concursuri, olimpiade şi chiar la examenele 
naționale, ceea ce reduce motivația şi interesul 



elevilor .  

 

          I. Activităţi curriculare  

 participarea la consfătuirea anuală/semestriala a membrilor comisiei; 

 întocmirea planificărilor calendaristice conform programelor şcolare în vigoare; 

 stabilirea activităţilor in cadrul comisie metodice Matematică şi Ştiinţe; 

 participarea membrilor comisiei la cercurile pedagogice organizate de ISJBN; 

 elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale; 

 analiza rezultatelor obţinute de elevi la testările iniţiale şi prezentarea planurilor de remediere  
acolo unde a fost cazul;  

 stabilirea consultaţiilor pentru elevii capabili de performanţă şi pentru clasele terminale, a 
VIII-a şi a XII-a, la disiciplinele de examen; 

 lecţie demonstrativă la matematică susţinută de prof. Logigan Adriana-Ioana, semestrul I; 

 dezbatere pe tema „Rolul profesorului în societatea cunoaşterii”, prezentarea unui referat de 
catre prof. Tompa Floarea, semestrul I; 

 organizarea olimpiadei de chimie, fizică, biologie şi matematică - faza pe şcoală; 

 dezbatere pe tema ”Formarea și dezvoltarea gândirii critice la fizică”, prezentarea unui referat 
de către prof. Foşlui Lenuţa, semestrul al II-lea; 

 lecţie demonstrativă la chimie susţinută de prof. Mureşan Daniela, semestrul al II-lea. 

             III. Activităţi extracurriculare . Cursuri de formare 

 redactarea revistei şcolare „Respectând natura, respectăm viața”, nr 6, ianuarie 2018, 
coordonatori  prof.Ilovan Daniela, prof. Muresan Daniela şi prof.Tomi Daniela; 

 grupul Eco ,,Prietenii naturii” au desfăşurat activităţi conform planificării. 

 
           Cursuri de formare 

 prof. Mureşan Daniela a urmat cursul de formare :“LEADERSCHOOL: Management, 
Leadership, Comunicare” organizat de Centrul Național de Trening EDUEXPERT 

 prof. Tomi Daniela a urmat cursul de formare :“LEADERSCHOOL: Management, Leadership, 
Comunicare” organizat de Centrul Național de Trening EDUEXPERT 

 prof. Foșlui Lenuța a urmat cursul „Intervenție sistemică în educație pentru sănătate”   
 prof. Scuturici Silviu a urmat cursul „Intervenție sistemică în educație pentru sănătate”   
 prof. Logigan Adriana-Ioana a urmat cursul „Intervenție sistemică în educație pentru 

sănătate”   
 

II.  Activitatea de performanţă. Concursuri şcolare 
 

CLASA a V-a A 
 

NR. 
CRT

. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. CONSTANTIN IOAN Concursul interjudețean de 
matematică“Sever Aurel Groze”, ed. a 
VI-a, Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 
7→CAER/2018, fără finanțare, secțiunea 1 F -

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 



Matematică, poziția 57). 

2. GANEA VASILE-
ANDREI 

Concurs de matematică ”Olimpiada 
satelor din România” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018). 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Olimpiada națională de matematică - 
faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, 
poziția 22). 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul județean interdisciplinar de 
matematică-fizică și informatică 
“Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 
2; Proiect ”Pe urmele lui Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică 
“Tinere speranțe” pentru centre de 
excelență, ed. a XIII-a, Baia-Mare, 
Proba pe echipe. 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

3.  
 

 

PUPEZĂ CIPRIAN-
ANDREI 

Concursul județean interdisciplinar de 
matematică-fizică și informatică 
“Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 
2; Proiect ”Pe urmele lui Petru Rareș”). 

PREMIUL I Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concurs de matematică ”Olimpiada 
satelor din România” - etapa județeană. 
(O.M.E.N., nr.3076/17.01.2018). 

PREMIUL I Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Olimpiada națională de matematică - 
faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, 
poziția 22). 

PREMIUL II Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de 
matematică“Sever Aurel Groze”, ed. a 
VI-a, Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 
7→CAER/2018, fără finanțare, secțiunea 1 F -

Matematică, poziția 57). 

PREMIUL II Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul național de matematică 
pentru clasele IV-VIII “Olimpiada satelor 
din România”, ed. a III-a, Cluj-Napoca. 
 

PREMIUL II Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică 
și informatică “Marian Țarină”, ed. a 
XVIII-a, Turda. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 
7→CAER/2018, fără finanțare, secțiunea 2 F -

Matematică, nr 106). 

PREMIUL III Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică 
“Olimpiada Satelor din Transilvania”, 
ed. a VIII-a, Sînmartin, Bihor. 
 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică 
“Tinere speranțe” pentru centre de 
excelență, ed. a XIII-a, Baia-Mare, Proba 
pe echipe. 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică 
“Matematica, de drag”, Bistrița. 
(CAEJ - BN/2017,  poziția 16.) 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 



Concursul interjudețean de matematică 
și informatică “Grigore Moisil”-
secțiunea Matematică, ed. a XXXIII-a, 
Târgul Mureș. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 
7→CAER/2018, fără finanțare, secțiunea 2 F -
Matematică, nr 103). 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de matematică 
“Dumitru Țiganetea”, ed. a XVIII-a, Dej. 
 

MENȚIUNE Scuturici 
Silviu-
Gheorghe 

 
 

CLASA a VII-a A   
 

NR. 
CRT

. 

NUME ȘI 
PRENUME ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. CÎMPEAN BIANCA-
ANAMARIA, 

Concurs de fizică și chimie “Impuls 
Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 P, poziția 

44.). 

MENȚIUNE Foșlui 
Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Concusul național de chimie“Raluca Rîpan” 
– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 G - 
Chimie, poziția 20). 

MENȚIUNE Mureșan 
Daniela- Liliana 

Concursul interjudețean de chimie “Noi și 
chimia”, Oradea – etapa județeană (probă 
pe echipe). 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără 
finanțare,  poziția 1783). 

MENȚIUNE Mureșan 
Daniela- Liliana 

2. MĂRTARI MARIA-
CLAUDIA 

Concurs de fizică și chimie “Impuls 
Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 P, poziția 

44.). 

PREMIUL I Foșlui Lenuța/ 
Mureșan 
Daniela Liliana 

Concursul interjudețean de matematică 
“Olimpiada Satelor din Transilvania”, ed. a 
VIII-a, Sînmartin, Bihor. 
 

PREMIUL II Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concurs de matematică ”Olimpiada satelor 
din România” - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018). 

PREMIUL III Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Olimpiada națională de matematică - faza 
județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
22). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul interjudețean de 
matematică“Sever Aurel Groze”, ed. a VI-a, 
Beclean– faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 
7→CAER/2018, fără finanțare, secțiunea 1 F -
Matematică, poziția 57). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe 

Concursul județean interdisciplinar de 
matematică-fizică și informatică 
“Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; 
Proiect ”Pe urmele lui Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Scuturici Silviu-
Gheorghe/Foșlui 
Lenuța 



Olimpiada de fizică - etapa județeană 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
25). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța 

Concursul interjudețean de chimie “Noi și 
chimia”, Oradea – etapa județeană (probă 
pe echipe). 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără 
finanțare,  poziția 1783). 

MENȚIUNE Mureșan 
Daniela- Liliana 

 

CLASA a VII-a B 
 

NR. 
CRT

. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. RAUCA MARIAN-
VALERIU 

Olimpiada de fizică - etapa județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
25). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța 

Concurs de fizică și chimie “Impuls 
Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 P, poziția 
44.). 

MENȚIUNE Foșlui Lenuța/ 
Mureșan 
Daniela Liliana 

Concursul interjudețean de chimie “Noi și 
chimia”, Oradea – etapa județeană (probă 
pe echipe). 
(CAER /2018, nr.24986/2/22.01.2018, fără 
finanțare,  poziția 1783). 

MENȚIUNE Mureșan 
Daniela- Liliana 

 

 
 
CLASA a VIII-a A  
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 

1. POP MARIA-LIANA Concurs de fizică și chimie “Impuls 
Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 P, poziția 
44.). 

PREMIUL III Foșlui 
Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Concursul județean interdisciplinar de 
matematică-fizică și informatică 
“Competiție la pătrat”, Beclean. 
(CAEJ/2018, nr. 138/16.01.2018, pagina 2, nr. 2; 
Proiect ”Pe urmele lui Petru Rareș”). 

MENȚIUNE Cîmpan 
Adriana/Foșlui 
Lenuța 

Olimpiada de chimie - faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
26). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela 
Liliana 

2. POP MARIA-VIORICA Concurs de fizică și chimie “Impuls 
Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 P, poziția 

44.). 

PREMIUL I Foșlui 
Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 
 

3. PUPEZĂ IOANA Concurs de fizică și chimie “Impuls 
Perpetuum” – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 5, 
→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1 P, poziția 

44.). 

PREMIUL II Foșlui 
Lenuța/Mureșan 
Daniela Liliana 

Olimpiada de chimie - faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 2, poziția 
26). 

MENȚIUNE Mureșan Daniela 
Liliana 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
REVISTE ȘCOLARE: 
 

NR. 
CRT. 

NUME DENUMIRE CONCURS/OLIMPIADĂ 
ȘCOLARĂ 

PREMIU PROFESOR 
COORDONATOR 

1. Revista de ecologie: 
“Respectând natura, 
respectăm viața” 

Concursul Național de Reviste Școlare și 
jurnalistică – faza județeană. 
(O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, anexa 
5→CAEN/2018, cu finanțare, secțiunea 1. S, poziția 

78). 

PREMIUL 
II 

Mureșan Daniela-
Liliana 
Tomi Daniela 
 

 

 
 

                                                                                 Responsabil comisie metodică, 
                                                                                profesor Logigan Adriana-Ioana 

 

III. 6. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE "OM ȘI SOCIETATE, ARTE VIZUALE ȘI SPORT" 

 

 ÎNCADRARE 

      În cadrul ariei curriculare OM ŞI SOCIETATE, ARTĂ ȘI  SPORT  au fost încadrate în anul şcolar 

2017-2018 următoarele cadre didactice: 

 PROFESORI TITULARI:  

 Ilovan Antoniu-Cristian (gradul didactic I) - Istorie 

 Ilovan Daniela Raveca (gradul didactic I) – Geografie 

 Pop Valer (gradul didactic I) –Geografie 

 Husu Monica (gradul didactic I) – Religie 

 Hortopan Ciprian (gradul didactic I)- Educaţie fizică 

 Ceuca George (gradul didactic I)- Educaţie fizică 

 Simion Valer (grad definitiv) - Educaţie fizică 

 Andreş Adriana (grad definitiv) – Educație plastică 

    Preocuparea majoră a cadrelor didactice din școală a fost realizarea unui proces educaţional de 

calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţelor  şcolare , dar şi armonizarea 

demersului didactic. 

    Şcoala este principalul instrument al educaţiei copiilor şi tinerilor. Este locul în care  comunitatea - 

elevi şi profesori trebuie să satisfacă niste obligaţii ce reprezintă necesităţi de valoare. În acest cadru, 

şcoala are responsabilitatea de a face educaţie, de a readuce în spaţiul ei valorile ştiintei pentru a 

produce oameni sănătoşi ca fiinţe culturale şi cetăţeni europeni. 

OBIECTIVE URMARITE IN ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 Creşterea reală a pregătirii elevilor 

 Creşterea calităţii evaluării 

 Continua perfecţionare a profesorilor      

 Realizarea unei educaţii complete prin realizarea obiectivelor tuturor cadrelor didactice  

 Cultivarea dragostei de lectură 

 

  

 



ACTIVITĂŢI  REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, SEM. II: 

 Întocmirea de referate de catre prof. Pop Valer “Importanţa activităţilor extraşcolare în 

procesul instructiv-educativ” (luna martie), prof. Ilovan Daniela “Utilitatea lecţiilor susţinute în 

programul AEL” (luna aprilie), prof. Ilovan Cristian “Valorizarea istoriei prin lectură” (luna 

mai) prof. Ceuca George “Mens sana in corpore sana” (luna iunie). 

 Susţinerea unor lecţii demonstrative de către d-na prof. Ilovan Daniela (luna martie), la clasa a 

VII-a B, la disciplina Geografie cu tema “America - prezentare generală”, prof. Ilovan Cristian 

(luna aprilie), cu tema “Revoluţia franceză”, la clasa a VI-a B –disciplina istorie, prof. Husu 

Monica (luna mai), cu tema “Pilda semănătorului”, la disciplina religie ortodoxă, clasa a IV-a 

A. Calificativul acordat pentru toate lecţiile susţinute a fost: “foarte bine”. 

 Derularea cercului de geografie ”Descoperă” cu elevi ai claselor V-VIII, prof. coordonator 

Ilovan Daniela 

 Participarea la Concursul Național interdisciplinar de geografie, istorie și biologie, pe 

echipe- ”Lumea pe care o descoperi” (ediția VII, 2018, 14-16 martie), prof. Ilovan Daniela, 

Ilovan Antoniu Cristian și prof. Tomi Daniela. 

 Participarea la etapa judeţeană a Concursului Național Terra la disciplina geografie cu elevi 

pregătiti de d-na prof. Ilovan Daniela. La disciplina geografie au fost obţinute : 

 un premiu II prin elevul Ganea Vasile-Andrei, clasa a V-a A, calificat la olimpiada faza 

naţională, și   

 2 mențiuni prin elevii Ganea Andrei și Toderici Alexandru, clasa a VI a B. 

 Sustinerea unor activitati legate de : Ziua Internațională a Mării Negre, prof. Ilovan Daniela , 

Ziua Mondială a Apei (22 martie), prof. Ilovan Daniela; expozitii de pictură cu teme religioase 

de Paşte (aprilie), prof. Andreş Adriana şi Husu Monica; Ziua Pământului (22 aprilie), prof. 

Ilovan Daniela; Ziua Europei (9 mai), prof. Ilovan Daniela şi prof. Ilovan Cristian; Ziua Eroilor 

(20 mai), prof. Ilovan Cristian; Ziua Mondială a Protecţiei Naturii şi Mediului Înconjurător (5 

iunie), prof. Ilovan Daniela. 

 Derularea unui parteneriat cu Apele Române Cluj-Napoca cu tema ”Apa-mediu și sursă de 

viață”, coordonator prof. Ilovan Daniela 

 Obținerea locului II la concursul județean de reviste școlare, (revista ”Respectând natura, 

respectăm viața !” realizată de prof. Ilovan Daniela împreună cu cadre didactice din cadrul 

Comisiei Matematică și Științe (prof. Mureșan Daniela și Tomi Daniela). 

 Participarea la faza judeteană a olimpiadei de istorie, unde s-a obținut mențiune la clasa a 

VIII-a prin eleva Candale Alexandra. 

 Activităţi sportive în special în cadrul săptămânii Şcoala Altfel, diverse competiţii şi faze 

regionale și județene de fotbal, atletism si handbal, prof. Hortopan Ciprian, Ceuca George şi 

Simion Valer.  

 Rezultate obținute:  

Prof. Ceuca George. Faza județeană : 

  locul 1, clasele V-VIII, Cupa D.H.S., 



 Locul 3 –concurs circulație, 

 Mențiune echipa de șah clasele V-VIII,  

 mențiune minihandbal clasele I-IV, 

 mențiune etapa județeană- șah clasele V-VIII, 

 mențiune cros clasele I-IV, fete 

 mențiune cros clasele I-IV, băieți 

Faza națională: 

 mențiune clasele V-VIII, Cupa D.H.S., 

Prof. Hortopan Ciprian : 

Faza județeană : 

  locul 2 volei -băieți gimnaziu,  

 locul 2 volei fete (liceu),  

 locul 2 fete- volei, gimnaziu. 

 Analiza activităţii comsiei metodice Om şi societate pentru sem II în luna iunie. 

Menţionez că procesele verbale care demonstrează susţinerea acestor activităţi se află în  

dosarul consilierului educativ. 

 

Analiza  SWOT 

          Scopul predării istoriei, geografiei, religiei, artei şi ştiinţelor socio-umane  în secolul XXI  are în 

vedere cunoaşterea dezvoltării economice , sociale, politice, culturale a omenirii, în care se îmbină 

componenta locală, naţională , europeană, universală, trecerea accentului de la informativ  la   

formativ,   o  abordare   inter-   şi    multidisciplinară   sub    aspectul multiculturalităţii  şi   

multiperspectivităţii,   dezvoltarea   gândirii   critice  a   elevilor,  a capacităţii  lor  de  analiză  şi   

interpretare  a  evenimentelor,  proceselor  din  natură  şi societate. 

         Avand în vedere aceste coordonate , activitatea Catedrei de istorie, geografie şi socio-umane din 

cadrul Liceului Tehnologic Telciu şi-a  propus   drept   scop   realizarea  unor activităţi de calitate în 

predarea şi însuşirea cunoştinţelor. 

    Analiza  SWOT  a  activităţii  din  anul  şcolar  2017-2018, a scos la iveală următoarele aspecte 

legate de activitatea desfăşurată în cadrul catedrei de istorie, geografie, religie şi socio-umane : 

PUNCTE  TARI 

 realizarea planificarilor în conformitate cu tematica ariei curriculare; 

 cadrele  didactice au o bună pregătire profesională  

 participarea cadrelor didactice la stagii de formare  

 participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecționare  

 înscrierea personalului didactic pentru sustinerea gradelor diactice  

 folosirea de mijloace și metode moderne, adecvate fiecărei clase de elevi; 

 preocuparea permanentă pentru perfecționarea pregătirii profesionale; 

 participarea tuturor membrilor la consfătuiri , cercuri pedagogice și comisii metodice  



 implicarea activă a profesorilor la unele activități extrașcolare  

 utilizarea materialelor didactice adecvate  

 elaborarea unor strategii didactice care să pună în valoare pregătirea și valențele elevilor  

 orientarea procesului de predare – învățare spre activități practice și spre învățare centrată pe 

elev  

 asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice;  

 Existenţa CDI 

 Formare profesională de bună calitate a cadrelor didactice din cadrul ariei curriculare Om şi 

Societate; 

 Interesul profesorilor pentru formarea şi perfecţionarea didactică; 

 Foarte bună colaborare cu conducerea Liceului Tehnologic Telciu. 

 Realizarea de lecţii demonstrative cu eficienţă ştiinţifică şi metodică deosebit de bună; 

 Permanentă colaborare şi schimb de experienţă în cadrul catedrei; 

 Realizarea proiectării didactice a activităţilor de învăţare şi evaluare la standarde cerute de 

normele metodologice în vigoare; 

 Valorificarea atât a potenţialului creativ al elevilor cât şi a gândirii logice, analitice; 

 Relaţiile interpersonale (profesori - elevi, profesori - părinţi, profesor - profesori) existente 

favorizează în cadrul catedrei Om şi Societate crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

 Desfăşurarea de ore de activităţi extraşcolare neremunerate  

 interes crescut pentru implementarea unor proiecte şi parteneriate educaţionale; 

PUNCTE  SLABE 

 inxistenţa unui cabinet al comisiei metodice Om şi Societate  

 absenteismul inregistrat de elevii cu dificultati 

 rezultate destul de slabe la testarea iniţială 

 neefectuarea de lectii in AEL, doar a unora dintre membrii 

 procentaj relativ mare de elevi care manifesta dezinteres total fata de procesul de învatamânt  

 elevi cu carente serioase în educatie dobândite pâna la venirea în școală  

 situaţia materială precară a elevilor care nu le permite achiziţionarea unui PC şi nu pot lucra 

individual acasă 

 uzura fizică şi morală a unor hărţi murale de istorie şi geografie. 

 nivelul slab al pregătirii elevilor la liceu nu permite obţinerea de performanţe la olimpiade 

şcolare ; 

 număr redus de ore la profilul tehnologic a disciplinelor din aria curricular Om şi Societate 

 număr redus de elevi la liceu care doresc să participe la concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 folosirea uneori excesivă a mijloacelor clasice de evaluare; 

 lipsa de interes a elevilor pentru studiul individual. 

AMENINŢĂRI 

 Dezinteresul anumitor părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor; 



 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor; 

 slaba implicare a elevilor de liceu în activităţi  cultural-educative; 

 deteriorarea mediului socio-economic, familial, diminuarea  interesului  şi  capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

 criza de timp efectiv la oră faţă de conţinuturile din programă 

  scăderea puterii de finanţare a activităţilor de formare şi perfecţionare 

OPORTUNITĂŢI 

 lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic; 

 continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ; 

 implicarea activă a profesorilor din cadrul catedrei în vederea înlăturării mediocrităţii; 

 posibilitatea implicării elevilor în activităţi cu caracter aplicativ (proiecte, studii sociale etc.); 

 desfăşurarea de activităţi extraşcolare care să completeze şi să armonizeze activităţile cu caracter 

formal; 

 creşterea prestigiului profesorilor de discipline socio - umane prin publicarea de articole în reviste 

de specialitate, participarea la simpozioane, expoziţii şi comunicări pe plan local, regional şi 

naţional; 

 reorientarea interesului elevilor şi părinţilor spre facultăţi care au o afinitate mare cu disciplinele 

socio - umane; 

 cererea elevilor pentru cursuri opţionale din aria curriculară a disciplinelor socio -umane. 

 dezvoltarea   unor   relaţii   de  parteneriat cu instituţii  cum  ar fi colaborarea cu CCD  pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice; 

 accesul la informaţie 

ÎNTOCMIT, 

Responsabil Comisie Metodică a ariei curriculare Om- Societate, Arte Vizuale și Sport 

Prof. Cristian Ilovan 

 

III. 7. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE   "TEHNOLOGII" 

În anul şcolar 2017-2018 comisia metodică TEHNOLOGII a desfăşurat  toate activităţile 
planificate din dosarul comisiei. 

 Membrii comisiei au studiat planurile cadru si in comisia metodica s-au organizat dezbateri 
privind abordarea modulelor, s-au desfasurat lecţii deschise, s-au prezentat referate legate de 
modalitatile moderne de predare-invatare-evaluare utilizate la disciplinele tehnice.  

Profesorii au elaborat teste initiale şi in functie de rezultatele obtinute de elevi s-au stabilit 
planurile şi masurile de imbunatatire a acestora care au fost discutate in cadrul comisiei si ulterior au 
fost aplicate la clase. 

           De asemenea au fost discutate şi aprobate temele propuse pentru examenul de certificare a 
competenţelor profesionale nivel IV la clasele a XII zi si a XIII a seral. S-au pregatit materialele si 
logistica necesara desfasurarii  in bune conditii a examenului de certificare a competenţelor 
profesionale nivel III la clasa a XI profesionala. 

           Profesorii s-au preocupat de imbunatăţirea bazei tehnico-materiale, prin confecţionarea de 
materiale care pot fi utilizate in procesul didactic. De asemenea profesorii ingineri au utilizat in 



procesul didactic de predare-invatare calculatorul, laptopul si videoproiectorul, softuri educaţionale 
şi prezentări PPT realizate de către ei. 

         Membrii comisiei metodice au participat la diferite cursuri de formare şi perfecţionare pentru 
obţinerea gradelor didactice. 

        S-a organizat Olimpiada de Tehnologie faza pe scoala la clasa a XI a, am participat la concursul „O 
meserie pentru viitor” la sectiunea lacatusul priceput unde elevul Dragoi Cristian Vasile  a obtinut 
locul III. 

 

                                                                           Responsabil  comisie, 

                                                                                 Prof. ing. Varvari  Radu-Nicolae                   

 

III. 8. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE   A DIRIGINȚILOR 

Comisia metodica a dirigintilor si-a desfasurat activitatea in conformitate cu planul Managerial 

elaborat la inceputul anului scoalar, dar tinand cont si de cerintele si activitatile educative ivite 

ulterior. 

Din comisie au facut parte un numar de 21 diriginti, care au fost sprijiniti de catre conducerea 

scolii atunci cand a fost nevoie. 

Principalele activitati derulate in acest an scolar au fost: 

 Constituirea noii comisii metodice dirigintilor; 

 Elaborarea planificarilror pentru Consiliere si orientare, conform programei in vigoare; 

 Prelucrarea Regulamentului de ordine interioara la fiecare clasa; 

 Intocmirea fiselor personale a elevilor; 

Activitatile desfasurate de catre membrii coisiei au fost conform cu programul de 

activitati stabilit la inceputul anului scolar. 

Implicarea a fost maxima din partea fiecarui diriginte, aducandu-si contributia atat in 

activitatea de la clasa cat si in cele extrascolare sau in saptamana Scoala Altfel 

In semestrul I, incepand cu luna septembrie,s-au facut propuneri de activitati in cadrul 

comisiei si s-a stbilit componenta acesteia. 

In luna octombrie , s-au depistat copiii cu probleme psihocomportamentale s-a elibrat un plan 

de masuri, precum si PIP-uri pentru copiii cu CES. 

In lunile urmatoare, s-au realizat activitati care s-au concretizat prin referate, 

prezentari ppt pe diferite teme de interes pentru diriginti sau discutii cu privire la problemele 

care ii preocupa, legate de elevi. Tot in aceste comisii, s-a discutat despre gestionarea 

conflictelor si preveirea violentei in scoala. 

Activitatea comisiei a continuat si in semestrul al II-lea cu activitati legate de copiii care 

sunt in situatie de abandon scolar din cauza absentelor, precum si tehnici de invatare 

eficienta pentru elevii cu situatie de corigenta pe sem I.  

Activitatea comisiei s-a incheiat cu o masa rotunda unde s-a  facut o analiza a tuturor 

activitatatilor desfasurate  pe parcursul intregului an scolar. 

 

 

III. 9. RAPORT DE ACTIVITATE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BICHIGIU 
 
Analiza activitații desfașurate în anul școlar 2017-2018 urmarește îndeplinirea indicatorilor 

propuși prin planul managerial: 

 



1. CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

    •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

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

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 

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

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii tezelor, a olimpiadelor şcolare si a Evaluarii Nationale;  

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

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

societăţii democratice. 

 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 

 

3. RESURSE UMANE  

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

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

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

 

4. PARTENERIATE SI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 

unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  

 

PERFORMANTELE SCOLARE ALE ELEVILOR.  

Situatia centralizata la sfârșitul anului scolar 2017-2018, se prezinta astfel: 

  

 ŞCOALA GIMNAZIALA BICHIGIU: 
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Total cls. 0-IV 41 17 41 17 41 100% 8 13 18 - - - - - - 

Cls. Pr 2 1 2 1    2 100% - - - - - - - - - 

Cls. I 7 4 7 4 7 100% -   2 5 - - - - - - 

Cls. II 13 5 13 5 13 100% 3 5 5 - - - - - - 

Cls. III 9 3 9 3 9 100% 1 3 5       

Cls. IV 10 4 10 4 10 100% 4 3 3 - - - - - - 

G
im

n
az

ia
l 

Total cls. V-VIII 26 9 24 8 21 90,9% 4 13 4 - - - - 1 - 

Cls. V  - - - - - - -   - - - - - - - - 

Cls, VI 8 3 8 3 8 100% 2 5  1 - - - - - - 

Cls. VII  6 2 5 1     5 100% 1 4 0 - - - - - - 

Cls. VIII 12 4 11 4 8 
72,72

% 
1 4 3 - - - - 1 - 



 

1 elev a fost declarat repetent prin abandon scolar la sfarsitul semestrului II. 

O eleva din clasa a VII-a a fost transferata la sfarsitul primului semestru intr-o alta localitate. 

 

STAREA DISCIPLINARǍ 
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în 

cadrul Comisiei de disciplină. 

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 

 
CLASA EFECTIV ELEVI NOTE ÎNTRE 9,99 şi 7 NOTE SUB 7 

Pr. 2 - - 

I 7 - - 

II 13 - - 

III 9 - - 

IV 10 1 - 

V - - - 

VI 8 - - 

VII 6 - - 

VIII 12 3 - 

 

      

ORGANIZAREA ȘI  DESFAȘURAREA EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII 

CLASEI  a VIII-a 

În vederea sustinerii evaluarilor nationale, s-a efectuat un program de lucru suplimentar  cu 

elevii claselor a VIII-a și s-au organizat doua simulari, s-au derulat activitati pentru cunoasterea 

metodologiei cu elevii acestor clase, sedinte comune cu elevi-parinti-diriginti.         

 Din clasa a VIII-a s-au prezentat 9 elevi din 12 elevi la examenul de evaluare. 

 In ce priveste rezultatele obtinute la Evaluarea Nationala de cei 11 elevi ai clasei a VIII-a  au 

fost  satisfacatoare, 8 dintre ei reusind sa intre la liceu iar ceilalti inscriindu-se la scoala profesionala cu 

durata de 3 ani.Un elev nu frecventeaza nicio scoala din cauza conditiilor precare de trai din familie. 

 

 

 

       Rezultate obtinute la Evaluarea nationala si repartizarea acestora: 

Nr.crt Nume si prenume elev Lb. romana Matematica Media 

1. Chis IG Loredana 5,15 4,60 4,87 

2. Mititean V.Dorina Victoria 9,00 5,65 7,32 

3. Pop I.Viorica Anisia 7,25 4,90 6,07 

4. Rus G.I.Flavius Ioan 1,80 1 1,40 

5. Rus-Bucila CM 

Florina Calina 

5,20 2,00 3,60 

6. Todoran C Razvan Lucian 5,50 4,35 4,92 

7. Turda S Victor 1,80 2,45 2,12 

8. Urs D.Marian Lucian 5,00 3,20 4,10 

9. Urs I.Ionut Cosmin 5,30 3,50 4,40 

 

Elevii :Chis Loredana ,Rus Bucila Florina ,Todoran Razvan, Urs Lucian Marian si Urs Ionut au fost 

inscrisi la ,Liceul Tehnologic Telciu. 

Elevul Rus Flavius este inscris la profesionala la Liceul Silvic Nasaud. 

Elevele Mititean Victoria si Pop Viorica Anisia sunt inscrise la Liceul  Economic Nasaud. 

Elevul Turda Victor a refuzat cu indarjire inscrierea la o forma de invatamant. 

În vederea înscrierii în liceu a absolvenților clasei a VIII-a, s-au derulat activitati de orientare 

școlara și profesionala cu elevii acestor clase. Parintii si elevii au fost informati permanent cu privire la 

metodologia de desfasurare prin materialele prezentate, de profesorii diriginti sau director, în cadrul 

întâlnirilor comune. 

 

ORGANIZAREA ACTIVITATII ȘI ASIGURAREA CONDITIILOR PENTRU 

DESFASURAREA PROCESULUI DE ÎNVATAMÂNT: 

  



Încadrarea cu personal didactic s-a realizat pâna la data de 1 SEPTEMBRIE 2017. 

La ŞCOALA GIMNAZIALA BICHIGIU isi desfasoara activitatea 1 educatoare la ciclul 

prescolar, la ciclul primar, orele au fost acoperite de 3 învațatori (cadre didactice calificate) iar pentru 

ciclul gimnazial, orele au fost acoperite de 14 profesori (cadre didactice calificate). Scoala mai dispune 

si de 1 ingrijitoare si 1 fochist.    

  

 ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

Una dintre procupările permanente ale  profesorilor diriginti a constituit-o prelucrarea 

noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluarii Nationale, mişcarea de personal, Legea calităţii 

în educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.  

Din punct de vedere al inspecţiei şcolare au fost realizate - inspectiile pentru inscrierea la 

examenul de definitivat a doamnei profesor inv.primar Onul Dorina ,  toti avand calificativul  

FOARTE BINE. Activitatea de inspectie şcolară a fost completată cu lectii deschise si asistenţe la ore 

efectuate de profesorul coordonator, cu precadere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii 

şi sprijinirii dezvoltării profesionale.  

In colaborare cu Biserica Ortodoxa Bichigiu si parintele Zinveliu Gavrila s-a desfasurat un 

parteneriat intre scoala si biserica: intalniri parintele slujitor cu elevii, activitati extrascolare etc. 

 

 

COMISII METODICE  

Obiectivele propuse pe parcursul anului şcolar 2017/2018: 

1 Asigurarea calităţii actului educaţional ( parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor 

şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, 

de grup; învăţarea muncii cu calculatorul,pregatire suplimentara cu elevii ,pentru examenul de 

Evaluare Nationala); 

2 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

3 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

4 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

5 Colaborarea şcoală-familie. 

 

Pe parcursul  anului scolar 2017-2018 profesorii si-au desfasurat activitatea instructiv -

educativa  conform planificarilor elaborate  la începutul anului scolar. În perioada supusa analizei o 

atentie deosebita a constituit-o îmbunatatirea permanenta a actului instructiv-educativ si în acest sens 

s-au implementat o serie de strategii: metode interactive centrate pe elevi; mijloace de învatamânt 

moderne, atractive si ajutatoare pentru elev; testari secventiale pentru urmarirea evolutiei elevului. 

Unitatile de continut au fost parcurse conform planificarii semestriale pentru fiecare clasa iar 

obiectivele propuse au fost realizate. La clasele V-VIII elevii manifesta interes pentru studiul 

disciplinelor componente ale ariei curriculare, notele reflectând nivelul de pregatire al fiecarui elev. 

În lectiile desfasurate la clasa, învatatorii și profesorii au aplicat tehnici de implicare 

individuala sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea 

efectiva a tuturor elevilor la activitatile desfasurate, acestia dobândind capacitati de cooperare, de 

sprijin si colaborare, de primire si asumare de sarcini, de lucru în echipa, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a raspunderii individuale si colective, a initiativei. 

          S-au elaborat simulari pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a si a VIII-a.  

           În cadrul activitatilor curriculare, extracurriculare si extrascolare actiunea pedagogica s-a 

centrat în egala masura pe formarea capacitatilor intelectuale de baza, a atitudinilor si 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performante asigurându-se prin utilizarea 

preponderenta a metodelor interactive, activ - participative precum si prin raportarea problematicii la 

experientele copiilor. 

Pe parcursul anului  scolar 2017-2018 au fost desfasurate activitati multiple scolare si 

extrascolare, care au implicat activ  cadrele didactice si elevii tuturor  claselor.  Profesorii diriginti au 

organizat si desfasurat  activitati extrascolare  menite sa puna în practica notiunile discutate în orele de 

dirigentie. 

În ceea ce priveste desfasurarea activitatilor extracurriculare s-au organizat: 

1.Serbari 

2.Cu ocazia Parteneriatului cu Scoala Gimnaziala Cosbuc,au fost realizate doua intalniri la Cosbuc si 

doua la Bichigiu cu teme specifice :,Pe urmele lui Cosbuc,Iata vine Moș Craciun,8 martie,Sarbatorile 

pascale in care s-au desfasurat activitati de abilitati practice,desen, colinde pricesne,documentare 



despre George Cosbuc ,expozitii cu lucrarile copiilor 

2. 15 ianuarie- Mihai Eminescu; 

3. 18 decembrie –serbari si concert de colinde  

4. 24 ianuarie 1859- Mica Unire 

5. 8 Martie 

6.Semimaraton Bichigiu cu participare internationala,sponsori –fosti elevi ai Scolii Gimnaziale 

Bichigiu.Elevii bichigeni au participat in nr. mare, castigand premiul III la Stafeta feminin si premiul 

III la Stafeta masculin.Prescolarii si elevii inscrisi la Cursa copiilor nu au fost diferentiati in niciun 

fel,castigand toti cei care au finalizat traseul. 

7.Cu ocazia Festivalului de folclor de Zilele Bichigiului elevi din clasele I-VIII au participat cu un 

piesa de teatru,,,Fluierul de otel,,de Pascu Balaci. 

8..Realizarea unor acţiuni cuprinse în Programul activităţilor educative 

9.Existenta în şcoală a unor elevi cu iniţiativă şi interesaţi de acţiuni extraşcolare; 

10.Cresterea interesului profesorilor diriginti pentru colaborarea cu parteneri din afara şcolii în 

desfăşurarea orelor de dirigenţie.  

     Am primit pentru fiecare copil din scoala colete de la Asociatia Tasuleasa in luna decembrie. 

Legat de saptamâna Sa știi mai multe sa fii mai bun, concluzionam ca activitatile desfasurate s-

au realizat în concordanta cu propunerile venite din partea elevilor si a parintilor, fiind atrasi mai multi 

parteneri, în acest mod întarind relațiile dintre școala si familie, școala si comunitatea locala.Tot satul a 

fost mobilizat la actiunea de curatare a satului ,atat pe marginea drumului cat si pe malul Vaii 

Bichigiului. 

Toate aceste actiuni au fost imortalizate in fotografii care au fost postate pe facebook la Scoala 

Gimnaziala Bichigiu. 

   

    ACTIUNI  PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL 

ŞCOLAR  
S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor cu 

care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. La aceste întâlniri 

au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie Telciu şi s-au prezentat cazuri concrete de abateri de la 

disciplină săvârşite de unii elevi . Elevul Rus Flavius ne-a creat probleme de violenta, fiind solicitat un 

echipaj de politie pentru a aplana conflictul. 

 În cursul lunii Ianuarie s-au prezentat şi dezbătut în Consiliul reprezentativ al părinţilor  aspecte 

ale combaterii violenţei domestice. Au participat şi alţi părinţi ai elevilor şcolii. 

 În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevii din şcoală. Micile 

incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 Elevii Şcolii Gimnaziale Bichigiu, nu au fost implicaţi în acte antisociale în localitate sau în 

afara ei.  

 Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, cu 

organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi pentru 

atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi.  

 

UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR FINANCIARE.  

In acest an scolar la Şcoala Gimnaziala Bichigiu s-au achizitionat si efectuat  urmatoarele 

lucrari: 

- s-au primit materiale didactice din sponsorizari si donati. 

- s-au adus lemne pentru incalzirea pe iarna si creta pt. tabla 

-in acest an nu s-a achizitionat niciun alt obiect,scoala avand multe carente in acest sens 

 

BIBLIOTECA 

Activitatea bibliotecii a fost coordonată de doamna professor inv. primar Zagrean Maria , şi a 

constat în următoarele activităţi: 

1 -selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuarii propriu-zise a 

activităţii;  

2 - recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi ,prieteni ai cărţii;  

3 -preluarea manualelor la sfarsit de an scolar; 

 

 CONCLUZII 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 



 

Puncte tari 

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

formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; 

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

financiare 

Puncte slabe 

1 Pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul 

standardelor de calitate; 

2 Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev. 

3 Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile 

dobândite la clasă; 

4 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente 

la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 

5 Există elevi cu deficienţe de învăţare sau de vorbire. 

 

 

 

RECOMANDǍRI 

1 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 

2 Sustinerea bazei materiale prin resurse alternative; 
3 Valorificarea potentialului creativ al elevilor prin initierea de noi proiecte educative si asumarea de 

roluri;  
4 Gasirea unor surse de finantare pentru propriile proiecte; 
5 Mentinerea parteneriatelor si desfasurarea altora noi;. 

 

 

 

          Prof. inv. prescolar, 

           Zagrean Maria 

 
 

III. 10. RAPORT DE ACTIVITATE ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELCIȘOR 
 

Analiza activităţii desfășurate în anul școlar 2017-2018 urmareşte îndeplinirea indicatorilor 
propuşi prin planul managerial: 

 
2. CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 
metodologiilor specifice;  
    •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 
procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  
• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii tezelor, a olimpiadelor şcolare si a Evaluarii Nationale;  
• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii 
democratice. 
 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, 

funcţional şi legal);  
• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 
 

3. RESURSE UMANE  



•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea 
de cadre didactice cu performanţe profesionale;  
 

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME  
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 
unitatea de învăţământ;  
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  
• Organizarea de activităţi extraşcolare.  
 

5. RESURSE MATERIALE  
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  
 

6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE  
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  
 
PERFORMANŢELE ŞCOLARE ALE ELEVILOR.  

Situaţia centralizată la sfârșitul anului şcolar 2017-2018, dupa sesiunea de corigenţe, se prezintă 
astfel: 
  
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TELCIŞOR: 
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2
5 
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5 11 4 1 - - - 
- - 

Cls. Pr 4 1 4 1 4 
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% 

- - - - - - - - - 

Cls. I 8 5 8 5 8 
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% 

2 4 2 - - - - - - 

Cls. II 4 2 3 2 3 
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% 
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2 3 2 - - - - - - 
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Total cls. 
V-VIII 
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10 16 10 16 
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% 

2 10 4 - - - - - - 

Cls. V  1 0 1 0 1 100 0 1 0 - - - - - - 



% 

Cls, VI 7 4 7 4 7 
100
% 

1 4 2 - - - - - - 

Cls. VII 5 4 5 4 5 
100
% 

1 3 1 - - - - - - 

Cls. VIII 3 2 3 2 3 
100
% 

0 2 1 - - - - - - 

 
 
STAREA DISCIPLINARǍ 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în 
cadrul Comisiei de disciplină. 

În ceea ce priveşte notele la purtare ȋn anul şcolar 2017-2018, nu a fost evenimente care 
atragă dupa sine sancţionarea eleviilor cu scăderea notei la purtare. 
 
 
ORGANIZAREA ȘI  DESFAȘURAREA EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI  a VIII-a 

În vederea susţinerii evaluărilor naţionale, s-a efectuat un program de lucru suplimentar  cu 
elevii claselor a VIII-a și s-au organizat simulări, s-au derulat activităţi pentru cunoaşterea metodologiei 
cu elevii acestor clase, şedinte comune cu elevi-parinţi-diriginte.         
 În clasa a VIII-a au fost 3 elevi, prezentânduse toţi la Evaluarea Naţională. 
 În ce priveşte rezultatele opţinute la Evaluarea Naţională de celor 3 elevi ai clasei a VIII-a au fost 
foarte satisfăcătoare totuşi oparte dintre ei reuşind să intre la liceu iar ceilalti ȋnscriinduse la şcoala 
profesională cu durată de 3 ani. 

În vederea înscrierii în liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a, s-au derulat activităţi de orientare 
şcolară și profesională cu elevii acestor clase. Parinţii si elevii au fost informaţi permanent cu privire la 
metodologia de desfăşurare prin materialele prezentate, de profesorii diriginţi sau director, în cadrul 
întâlnirilor comune. 
 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ȘI ASIGURAREA CONDIŢIILOR PENTRU DESFĂSURAREA PROCESULUI DE 
ÎNVATAMÂNT: 
  

Încadrarea cu personal didactic s-a realizat pâna la data de 11.09.2017 
La ŞCOALA GIMNAZIALĂ TELCIŞOR ȋşi desfăşoara activitatea o educatoare la ciclul preşcolar, la 

ciclul primar, orele au fost acoperite de 2 învăţători (cadre didactice calificate) iar pentru ciclul 
gimnazial, orele au fost acoperite de 10 profesori (cadre didactice calificate). Şcoala mai dispune şi de 
un ingrijotor.    
  
 ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

Una dintre procupările permanente ale  profesorilor diriginţi a constituit-o prelucrarea 
noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluării Naţionale, mişcarea de personal, Legea calităţii în 
educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.  

Din punct de vedere al inspecţiei şcolare au fost realizate trei inspecţii pentru definitivat toate 
cu calificativul FOARTE BINE. Activitatea de inspecţie şcolară a fost completată cu lecţi deschise, o 
comisie metodică şi asistenţe la ore efectuate de director şi alţi profesori desemnaţi pentru asistentă, 
cu precădere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii şi sprijinirii dezvoltării profesionale.  

În colaborare cu Biserica Ortodoxa Telcişor şi părintele Tofan Ovidiu Vasile s-a desfăşurat un 
parteneriat ȋntre scoală şi Biserică: ȋntalniri ȋntre parintele slujitor şi elevi, activităţi extraşcolare etc. 

 
COMISII METODICE  
Obiectivele propuse pe parcursul anului şcolar 2017/2018: 

6 Asigurarea calităţii actului educaţional ( parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; 
utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 
învăţarea muncii cu calculatorul,pregatire suplimentara cu elevii, pentru examenul de Evaluare 



Nationala); 
7 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 
8 Organizarea de activităţi extracurriculare; 
9 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 
10 Colaborarea şcoală-familie. 

 
Pe parcursul  anului şcolar 2017-2018 profesori şi-au desfăăurat activitatea instructiv educativă  

conform planificărilor elaborate  la începutul anului şcolar. În perioada supusă analizei o atenţie 
deosebită a constituit-o îmbunataţirea permanentă a actului instructiv-educativ şi în acest sens s-au 
implementat o serie de strategii: metode interactive centrate pe elevi; mijloace de învatamânt 
moderne, atractive şi ajutatoare pentru elev; testări secvenţiale pentru urmărirea evoluţiei elevului. 
Unităţile de conţinut au fost parcurse conform planificării semestriale pentru fiecare clasă iar 
obiectivele propuse au fost realizate. La clasele V-VIII elevii manifestă interes pentru studiul 
disciplinelor componente ale ariei curriculare, notele reflectând nivelul de pregătire al fiecarui elev. 

În lectiile desfăşurate la clasa, învăţătorii și profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală 
sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 
tuturor elevilor la activităţile desfăsurate, acestia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, 
de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 
           În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat 
în egală măsura pe formarea capacităţilor intelectuale de baza, a atitudinilor şi comportamentelor 
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a 
metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele 
copiilor. 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 au fost desfăşurate activităţi multiple şcolare şi 
extraşcolare, care au implicat active cadrele didactice şi elevii tuturor claselor. Profesorii diriginţi au 
organizat şi desfăşurat activităţi extraşcolare menite să pună în practică noţiunile discutate în orele de 
dirigenţie. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat diferite serbări si 
activităţi cu diferite teme: 
1. Excursii; 
2. 1 Noiembrie “Halloween” 
3. 1 Decembrie “Marea unire” 
4. 6 Decembrie “Vine Moşul” 
5. 24 Ianuarie – Mica unire  
6. 1,8 Martie: “Mărtişoare colorate” “Ziua mamei” 
7. Aprilie “ Ne pregătim de Paşte” 
8. 1 Iunie “Ziua copilului” (desene pe asfalt şi activităţi distractive) 
9.Realizarea unor acţiuni cuprinse în Programul activităţilor educative; 
10.Existenţa în şcoală a unor elevi cu iniţiativă şi interesaţi de acţiuni extraşcolare; 
11.Cresterea interesului profesorilor diriginţi pentru colaborarea cu parteneri din afara şcolii în 
desfăşurarea orelor de dirigenţie; 
12. Colinde de Crăciun.  

Legat de saptamâna Şcoala altfel, concluzionăm că activitatile desfăşurate s-au realizat în 
concordanţş cu propunerile venite din partea elevilor si a părinţilor, fiind atraşi mai mulţi parteneri, în 
acest mod întărind relațiile dintre şcoală şi familie, şcoala şi comunitatea locală. 
   

    ACTIUNI  PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR  
S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor cu 

care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. La aceste întâlniri 
au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie Telciu şi s-au prezentat cazuri concrete de abateri de la 
disciplină săvârşite de unii elevi .  
  În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevii din şcoală. Micile 
incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la cunoştinţa părinţilor. 
 Elevii Şcolii Gimnaziale Telcişor, nu au fost implicaţi în acte antisociale în localitate sau în afara 



ei.  
 Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, cu 
organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi pentru 
atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi.  
 
UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR FINANCIARE.  

In acest an şcolar la Şcoala Gimnazială Telcişor s-au achiziţionat şi efectuat următoarele lucrări: 
- s-a primit materiale didactice din sponsorizări si donaţi.  
- au fost achiziţionate materiale sportive (mingi pentru: fotbal, handbal, jaloane, palete bablinton, 
tabla de darţ). 
- s-au efectuat renovări interioare şi exterioare, 
- s-au adus lemne pentru ȋncălzirea pe iarnă, 

Putem concluziona astfel că şcoala a fost îmbunătăţită în ceea ce priveşte lucrările şi reparaţii . 
 
BIBLIOTECA 

Activitatea bibliotecii a fost coordonată de domnul profesor Simion Valer Viorel (prof. 
coordinator) , şi a constat în următoarele activităţi: 
4 -selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuarii propriu-zise a 
activităţii;  
5 - recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi prieteni ai cărţii;  
6 -preluarea manualelor la sfarsit de an şcolar; 
 
 CONCLUZII 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 
Puncte tari 
3 Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 
formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; 
4 A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-
financiare; 
5 Au fost realizate  lucrări de reabilitare a scolii; 
Puncte slabe 
6 Pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul 
standardelor de calitate; 
7 Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev. 
8 Majoritatea elevilor nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente 
informaţiile dobândite la clasă; 
9 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini 
indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 
10 Există elevi cu deficienţe de învăţare sau de vorbire. 
 
RECOMANDǍRI 

6 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 
7 Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative; 
8 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de 

roluri;  
9 Găsirea unor surse de finanţare pentru propriile proiecte; 
10 Menţinerea parteneriatelor şi desfaşurarea altora noi;. 

 
În final, cu toate că şcoala din diferite motive a avut o scădere mare a efectivului de elevii şi 

este pe punctual de desfinţare, imi exprim convingerea că activităţile desfăşurate au fost la nivelul 
celorlalte şcoli, prin asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de 
vedere organizatoric, funcţional şi legal) şi s-au folosit cu pricepere resursele materiale şi umane din 
această şcoală, incercându-se creşterea calităţii resursei umane angajate ȋn şcoală. 
 
 



          Prof. coordonator: 
          SIMION VALER VIOREL 

 
 

V. 11. RAPORT DE ACTIVITATE CEAC 
 
- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

- Realizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, Regulament 

CEAC, organigrame); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la panoul 

CEAC; 

- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

- Înscrierea responsabilului comisiei la cursuri de perfecţionare în vederea informării şi realizării 

corecte a unui audit intern şi autoevaluării unităţii;  

-  Completarea documentelor CEAC (Manualul calităţii, Procedurilor); 

- Realizarea structurii documentelor;  

-  Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

-  Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii 

alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

-  Selectarea chestionarelor; 

-   S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, Fişei de 

observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale 

(formate noi), Chestionare feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, 

portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

- Analiza descriptorilor de performanţă  structurate pe cele 7 principii, în şedinţa deschisă la care 

au participat majoritatea  responsabililor comisiilor cu caracter permanent;  

-  Întocmirea Agendei Zilei privind Monitorizarea externă, în funcţie de Planul de activităţi propus 

de inspectorul de monitorizare; 

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- În lunile octombrie - noiembrie  s-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care au 

participat toţi membrii CEAC şi în  urma căruia s-au stabilit măsurile de remediere a neclaritătilor în 

special în cazul cadrelor didactice debutante; 

- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din dosarele catedrelor, acolo unde s-a oferit 

ajutorul din partea responsabillor, şi s-a dat tot concursul în funcţie de programul de lucru  şi 

implicarea personalului CEAC; 

- Pe parcursul perioadei s-au  ţinut şedinţe de lucru conform proceselor- verbale din dosarul 

comisiei;      

Responsabilul CEAC, a început codificarea şi  înregistrarea documentelor (necesită foarte mult 

timp). 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei 

urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a 

acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de 

evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare în 

semestrul II si participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor 

aspecte legate de contextual scolar, familial si social în care îsi desfăsoară activitatea elevii scolii 

noastre. 

 S-au realizat în continuare interasistente de către membrii comisiei CEAC. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

 



 

 

 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 

 PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din scoală 

 

 PUNCTE SLABE 

- nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 

- procedurile elaborate sunt încă în număr mic 

- există deficiente in monitorizarea activitatilor 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite 

toate sarcinile 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

 

 Soluţii posibile: 

 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se 

putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor si 

al părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 

 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

 aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si popularizarea 

acestora. 

 

Întocmit, 

Responsabil comisie prof. Sangeorzan Maria-Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V.12. RAPORT DE ACTIVITATE SCIM 

 
 

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

subsemnata, Muresan Cristina Anda, in calitate de presedinte al Comisiei SCIM, declar ca Liceul 

Tehnologic Telciu dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare 

permite partial conducerii Liceului Tehnologic Telciu sa furnizeze o asigurare rezonabila a fondurilor 

publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice care au fost utilizate in conditii 

de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. 

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta asupra sistemului de control 

intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia. Sistemul de control 

intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea 

eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor. 

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si 

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare. 

In urma centralizarii datelor transmise de compartimentele de specialitate din Liceul 

Tehnologic Telciu in Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, se constata urmatoarele: 

Sunt elaborate si actualizate anual Procedurile operationale  conform unui Plan de 

implementare si raport de implementare cuprins in Standardul 9 "Proceduri " ; 

Exista difuzata si implementata procedura operationala "Etica și Integritate ", in scopul 

implementarii Standardului 1 si al definirii modalitatilor de promovare a valorilor etice si de integritate 

profesionala si personala a salariatilor Liceului Tehnologic Telciu. 

Salariatii au un nivel corespunzator de integritate profesionala si personala si sunt constienti de 

importanta activitatilor derulate, pe care le desfasoara in cadrul Liceului Tehnologic Telciu. 

Liceul Tehnologic Telciu a elaborat  Codul de etica si deontologie profesionala, care este 

aprobat de Consiliul de Administratie din 24.03.2017 si adus la cunostinta personalului , iar acesta 

reprezinta un mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice a tuturor salariajilor. 

Salariatii Liceului Tehnologic Telciu sunt liberi sa comunice preocuparile lor in materie de 

etica. Astfel, se considera ca standardul nr. 1 a fost implementat. 

Sarcinile de serviciu sunt prevazute in fisele posturilor si asigura indeplinirea obiectivelor 

generale si specifice ale institutiei. Sunt intocmite de seful structurilor, aprobate de conducerea 

institutiei si aduse la cunostiinta salariatitor prin semnatura. Totodata, conducerea Liceului Tehnologic 

Telciu  se ingrijeste ca aceste sarcini sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si functionare al 

institutiei, la care sa aiba acces toti salariatii. Fisele posturilor se intocmesc pentru toti angajatii 

Liceului Tehnologic Telciu si se actualizeaza, ori de cate ori necesitatile o cer. 

Aceasta este o obligatie permanenta, a fiecarei structuri ori compartiment independent din 

cadrul Liceului Tehnologic Telciu. Regulamentul de organizare interna (ROI) a fost propus, dezbatut, 

avizat in Consiliul Profesoral , aprobat in Consiliul de Aministratie din data de 24.03.2017şi este 

înregistrat cu nr.630/24.03.2017. 

In cadrul Liceului Tehnologic Telciu organigrama, numarul de posturi, statul de functii se 

aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru anul scolar 2017 -2018 a fost elaborat 

Planul anual de formare profesionala. Pana in prezent un procent mediu de cadre au participat la 

instruiri profesionala conform nevoilor de perfectionare indentificate anterior. 

Delegarea de competente se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce sunt luate de 

persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii. Asumarea responsabilitatii, de catre 

salariatul delegat, se confirma prin semnatura. Subdelegarea este posibila cu acordul directorului. 



Pentru Standardul 8 „Managementul riscului”este elaborat Registrul riscuri–Liceul Tehnologic 

Telciu, care urmeaza a fi revizut si planul de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate 

in cadrul Compartimentului Achizitii Publice. 

Sunt implementate standardele 13 si 14 din Ordinul 946/2005 privind gestionarea documentelor 

si raportarea contabila si financiara . Exista un Nomenclator arhivistic al Liceului Tehnologic Telciu 

aprobat de Directia Judeteana Bistrita-Nasaud a Arhivelor Nationale. 

Este implementat standardul 16 al privind auditul intern. Este intocmit Raportul de audit public 

intern,pentru perioada supusa auditarii:01.01.2017-30.04.2018,  Inregistrat cu nr.1418/30.08.2017 

SCIM se evaluează anual prin completarea Chestionarelor de autoevaluare de către şefii 

compartimentelor. Chestionarele de autoevaluare completate se transmit  responsabilului SCIM, care 

le centralizează în Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării. 

Rezultatele autoevaluării se vor concretiza în date, informaţii şi constatări obiective ale 

compartimentului de specialitate, necesare luării de decizii operaţionale, precum şi raportării. 

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si 

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern 

cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completanle ulterioare. 

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31 august 2018 sistemul de control 

intern/managerial al Liceului Tehnologic Telciu este partial implementat conform cu standardele 

cuprinse in Codul controlului intern/managerial. 

In perioada imediat urmatoare se continua implementarea tuturor standardelor cuprinse in 

Ordinul 946/2005. 

 

                Presedinte Comisie SCIM, 

Prof. Muresan Cristina Anda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


