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Activitatea în Colegiul Tehnic Napoca în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat, în conformitate
cu obiectivele strategice și de referință din Planul manager ial pentru anul școlar 2017-2018:

I.Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

1. Asigurarea egalităţii de şanse, astfel încât toți elevii să aibă şanse egale la servicii
educaţionale de calitate oferite de şcoală, prin accesarea de proiecte europene cu scopul
ameliorării rezultatelor școlare și obţinerii unor rezultate mai bune la examenele
naţionale ( Proiectul ROSE).;

2. Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea riscului de abandon şcolar, cu precădere
pentru elevii din clasele de învăţământ profesional şi pentru elevii din mediul rural;

3. Prevenirea situațiilor de violență, de  discriminare şi încălcare a drepturilor persoanelor;
4. Asigurarea condiţiilor pentru inovare, pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea

profesională a cadrelor didactice.

II.Asigurarea şi creşterea calităţii procesului educaţional

1. Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic în raport cu cerinţele pieţei
muncii, realizarea de parteneriate pentru implementarea învăţământului dual;

2. Creșterea calității actului educațional, prin motivarea pentru învăţarea pe tot parcursul
vieţii, cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi
viitoare de pe piața autohtonă și europeană a muncii;

3.Monitorizarea inserţiei absolvenţilor şi a consilierii/orientării elevilor pentru continuarea
studiilor postliceale şi universitare în concordanţă cu profilul ocupațional al fiecăruia;

III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii şcolii, prin comunicarea şi
colaborarea cu comunitatea şi mass-media

1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale,
asociaţiile culturale şi sportive, cu sindicatele şi agenţii economici;

2. Asigurarea vizibilităţii activităţilor şi a imaginii şcolii, prin colaborarea deschisă și
permanentă cu mass-media;

3. Promovarea diversității, prin dialogul intercultural din cadrul activităţilor desfășurate în
școală și prin proiectele europene implementate  la nivelul instituţiei;

4. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem;

Din aceste obiective decurg obiective specifice, strategii, activităţi şi indicatori de performanţă
corespunzător domeniilor de referinţă cărora li s-a subordonat întreaga activitate din unitatea de
învăţământ.

I. Domeniul CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ
I.1. Documente manageriale.

În anul școlar 2017-2018 toate documentele manageriale au fost concepute în conformitate
cu politicile educaționale europene și naționale, cu obiectivele strategice din planul managerial al
Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru anul școlar 2017-2018, cu consultarea tuturor
partenerilor sociali.

Planul de Acșiune al Școlii, Planul managerial, proiectul de curriculum, proiectul privind
activitatea extrașcolară și toate celelalte documente de proiectare respectă profilul școlii și au fost
întocmite pornind de la punctele slabe identificate în urma raportului de activitate din anul școlar
trecut și a analizei de nevoi identificate de comisiile care au funcționat în școală, în corelare cu
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obiectivele din PAS și au fost aprobate în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. În
stabilirea curricumului în dezvoltare locală s-a asigurat concordanță între diferitele module
tehnologice și solicitările cadrelor didacatice, au fost analizate în cadrul ariei curriculare Tehnologii
și au fost propuse teme care să contribuie la dezvoltarea nivelului de pregătire profesională a elevilor.

Au fost încheiate convenţii/contracte cu agenţii economici de profil, în vederea desfășurării
practicii elevilor, organizaţii nonguvernamentale, dar și parteneriate cu instituţii de învățământ
superior, ONG-uri care au ca obiect de activitate educația .

Au fost actualizate Regulamentul Intern și Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Colegiului Tehnic Napoca, în conformitate cu ROFUIP, aprobat prin OMENCŞ nr.
5079/2016,completat cu OMEN 3027/2018, Codul de Etică, Regulamentul de funcționare a
Căminului școlii, au fost elaborate instrumente de lucru şi  proceduri în vederea eficientizării
activităţii la toate nivelele manageriale. Toate aceste documente au fost aduse la cunoștința
angajaților și asumate prin semnătură.

Au fost organizate catedrele, comisiile  metodice și  comisiile  pe domenii de activitate
specifică, în școală funcționând 7 comisii cu caracter permanent şi 6 cu caracter ocazional.
S-au stabilit responsabilităţi pentru  membrii C.A, care au fost desemnați de către Consiliul
profesoral, tematica ședințelor Consiliului Profesoral și a Consiliului de Administrație.

Documentele şcolare au fost încheiate corect şi la timp (completarea cataloagelor,
planificările calendaristice anuale şi semestriale, proiectele unităţii de învăţare, planificările temelor
de consiliere, orarul şcolii, raportul de analiză pe anul şcolar 2016-2017, planul managerial pentru
anul şcolar 2017-2018, planurile de muncă ale comisiilor de lucru, situație apreciată și de inspecțiile
tematice efectuate pe parcursul anului școlar de către reprezentanții ISJ Cluj.

CDL-urile propuse la nivelul şcolii de către comisiile metodice de textile şi turism au
respectat conţinuturile şi au fost adaptate la nevoile elevilor şi a comunităţii locale, drept dovadă că
au fost avizate de ISJ Cluj.

Planificările calendaristice sunt realizate corect şi la timp de către toate cadrele didactice,
sunt avizate de responsabilii de arii curriculare şi sunt aprobate de directorul şcolii.

Toţi profesorii au în portofoliul personal proiectul unităţii de învăţare a temelor parcurse şi
a celor imediat ce urmează a fi parcurse, fise de lucru, teste (initiale, sumative, pentru  simularea
examenului de bacalaureat), planul remedial de recuperare, orarul de pregătire pentru examenul de
bacalaureat.

Manualele şcolare  alese sunt cele avizate de MEN, au fost discutate în cadrul comisiilor
metodice şi s-au făcut propuneri de achiziţionare şi a altor resurse materiale.

Referitor la frecventa elevilor: situaţiile lunare au fost discutate în C.P. şi în C.A., au fost
anunţaţi părinţii elevilor, comunicarea cu familiile elevilor funcționând mult mai bine de când s-a
introdus catalogul on-line.

Una din preocupările constante ale conducerii școlii este asigurarea sistemului de protecție și
securitate a elevilor și a personalului școlii, prin actualizarea procedurilor de acces în instituție,
realizarea unor legitimații de acces personalizate cu fotografie  pentru toți elevii și angajații școlii,
monitorizarea programului personalului de pază și a serviciului pe școală, precum și respectarea
legislației în vigoare referitoare la comunicarea cu mass-media respectând principiul transparenței și
asigurării accesului la informații de interes public. În acest sens, putem aprecia că, printr-o bună
colaborare cu presa locală, școala noastră a beneficiat de o promovare corectă a proiectelor
importante derulate pe parcursul anului școlar trecut.

De asemenea, s-a asigurat transparenţa informaţiei referitoare la activitatea şcolii, la oferta
educaţională a şcolii, prin actualizarea site-ului școlii, reorganizarea spațiilor de afișare a
informațiilor pentru elevi și cadrele didactice, îmbunătățirea serviciilor de relații cu publicul

Orarul şcolii a fost întocmit în timp util, iniţial un orar provizoriu până la definitivarea
încadrărilor profesorilor iar apoi, în cel mai scurt timp, orarul definitiv, astfel încât elevii şi
profesorii, au beneficiat de orar din prima zi de şcoală. La întocmirea orarului s-a ţinut cont de buna
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desfăşurare a procesului instructiv-educativ, orarul şcolii fiind corelat cu orarul altor şcoli, unde îşi
desfăşoară activitatea  o parte din profesorii şcolii noastre.

De asemenea, condica de prezenţă a cadrelor didactice şi tabelul de repartizare a claselor în
sălile de curs şi laboratoare de specialitate au fost întocmite din prima zi de şcoală.

A existat o bună colaborare între toţi membri comisiei de orar, fiecare cunoscându-şi
obligaţiile care îi revin, pe care le tratează cu mare responsabilitate.

Nu au existat suprapuneri de ore şi nici elevi sau profesori necuprinşi în programul şcolii.
Modificările survenite în încadrarea membrilor unor catedre au fost operate din mers, fără a

periclita buna desfăşurare a programului de învăţământ.
Oferta educațională a unității de învățământ a fost adaptată la nevoile comunităţii, are

acoperire în resursele materiale şi umane și  răspunde nevoilor de educaţie ale elevilor, școala
propunându-și pentru anul școlar 2017-2018 trei clase a IX-a lice zi, la specializarea turism și
alimentație publică și 1 clasă de învățământ profesional  cu calificarea confecționer produse textile,
la solicitarea agenților economici. Am răspuns nevoilor comunităţii locale, propunându-ne, în
continuare clase de învăţământ liceal seral şi de învăţământ postliceal, pe care le-am realizat în
proporţie de 100%.

Pentru promovarea ofertei a fost concepută o strategie de marketing, prin care echipe de elevi
și cadre didactice ale școlii au ajuns în majoritatea școlilor gimnaziale din județ cu materiale de
promovare, pliante, slide-uri de prezentare a școlii, realizarea unui proiect educațional de orientare
școlară adresat elevilor de clasa a VIII-a ,, Fii ghid pentru o zi !,, organizarea de caravane
educaționale, participarea la Târgul de oferte educaționale pentru învățământul profesional, realizat
de ISJ Cluj, în parteneriat cu liceele tehnologice din județ. Promovarea imaginii şcolii s-a realizat
prin mediatizarea tuturor activităților și proiectelor desfășurate de școală în presa locală, prin
activitățile desfășurate în parteneriat cu alte instituții, prin editarea de materiale de promovare(
broșuri, bannere), prin derularea de proiecte educaționale în parteneriat cu alte unități de învățământ,
în special cu clase gimnaziale, în scopul orientării școlare a elevilor de clasa a VIII-a către școala
noastră, prin participarea conducerii școlii la emisiuni TV de promovare a învățământului profesional
și tehnic, în general și a Colegiului Tehnic Napoca, în special.

Planul de școlarizare pentru anul școlar următor a fost fundamentat în conformitate cu
metodologia elaborată de MEN, cu consultarea tuturor partenerilor sociali, a fost dezbătut în
Consiliul Profesoral, aprobat în Consiliul de Administrație și transmis Inspectoratului Școlar
Județean.

Proiectul de încadrare cu personal didactic, statul de funcții și celelalte documente privind
evidența personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic au fost realizate corect, conform
normativelor legale în vigoare, aprobate în Consiliul de Administrație  și transmise la termenele
stabilite de departamentele de specialitate de la ISJ Cluj.

Selectarea personalului s-a realizat în concordanță cu legislația în vigoare, pentru toate
categoriile de personal. Pe parcursul anului, s-au organizat concursuri la nivel de unitate pentru
postul de muncitor și supraveghetor de noapte în cămin, în urma cărora s-au încheiat contracte de
muncă, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, au fost încetate și suspendate, la
cerere, contracte de muncă, urmare a intrării în concediu  de îngrijire copil și pensionare. Fisele
posturilor pentru toţi angajaţii au fost actualizate, semnate si aprobate in CA. A fost revizuită
organigrama şi  sistemul de comunicare internă intrainstituţională şi externă, interinstituţională, prin
stabilirea ariilor de responsabilitate, a fluxurilor decizionale şi de comunicare.

Evaluarea personalului nedidactic pentru activitatea din anul  2017, în vederea stabilirii
calificativelor anuale s-a desfăşurat, conform calendarului aprobat prin OMECTS Nr.6143/2011 şi
în baza hotărârii Consiliului de Administraţie. Toți angajații din categoria personalului nedidactic au
primit calificativul Foarte Bine și au primit în scris rezultatul evaluării, nefiind înregistrată nicio
contestaţie. De asemenea, evaluarea personalului didactic și didactic-auxiliar s-a desfășurat în
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condițiile legii, iar rezultatele au fost aduse la cunoștința personalului, nefiind înregistrată nicio
contestație.

Comisia Tehnică pentru Sănătate şi Securitate în muncă şi pentru Situaţii de Urgenţă
s-a desfăşurat conform reglementărilor legale, în vigoare, respectiv Legea nr. 319/2006 şi HG nr.
1425/2006. Activităţile desfăşurate au avut la bază Planul de Activitate pe anul şcolar 2017-2018 şi
au vizat următoarele direcţii principale:

1. Verificarea stării tuturor construcţiilor, încăperilor, instalaţiilor, maşinilor, etc. şi
luarea imediată a tutror măsurilor pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

2. Verificarea modului de însuşire şi respectare a normelor de securitate şi sănătate în
muncă de către elevi şi toţi angajaţii şcolii.

3. Verificarea semestrială a prizelor de împământare.
4. Urmărirea aplicării normelor de igienă şi antiepidemică, combaterea nocivităţilor în

vederea prevenirii bolilor profesionale.
5. Urmărirea acordării, folosirii, reparării şi verificării echipamentului de protecţie şi

de lucru.
6. Asigurarea vizibilităţii informaţiilor  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Activităţi desfășurate:
- s-au realizat instructajele periodice PSI-ISU la toţi angajaţii şi elevii şcolii;
- s-au verificat şi reâncărcat stingătoarele de incendiu din dotarea şcolii;
- s-a desfăşurat, conform programarii, exerciţiul de alarmare al şcolii, pe situaţie de

incendiu;
- s-a realizat testarea anuală a angajaţilor şcolii privind cunoştinţele dobândite în

domeniul apărării împotriva incendiilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- nu s-au înregistrat evenimente pe linie de incendii, sau alte situaţii de urgenţă;
- s-au efectuat periodic măsurătorile PRAM la prizele de împământare;
- şcoala dispune de puncte termice cu toate avizele de funcţionare, inclusiv ISCIR;

Activitatea de control managerial intern s-a desfășurat în baza Regulamentului comisiei, a
Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern și a obiectivelor generale
stabilite, rspectiv:

- realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Colegiului Tehnic Napoca, în
condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor din învăţământul

preuniversitar, a Regulamentului Intern şi a deciziilor conducerii;
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi

difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere .
Acestea au fost corelate cu obiectivele specifice:

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor
instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor;

- înregistrarea în mod cronologic şi corect a operaţiunilor;
- asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în

acest sens;
- separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de

aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;
- asigurarea unor conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în

legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.
Pe parcursul anului au fost actualizate Registrul de riscuri, Codul de Etică și au fost

actualizate, conform legislației în vigoare procedurile pentru toate compartimentele din unitate:
comisia SCIM, management, CEAC, resurse umane, administrativ şi contabilitate.
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De asemenea, au fost aplicate Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor și s-a întocmit Raportul  asupra SCIM la 31.12. 2017.

Activitatea a fost evaluată extern și de serviciul Audit din cadrul primăriei municipiului Cluj -
Napoca, care, în raportul încheiat în urma misiunii de audit nu a constatat deficiențe majore, iar
recomandările formulate s-au concretizat într-un plan de acțiune care a fost materializat în totalitate.

I.2.Resurse materiale și financiare
I.2.1. Referitor la starea bazei materiale, anul școlar 2017-2018 a început în cele mai bune

condiții pentru elevi și cadrele didactice ale școlii. Au fost igienizate și recondiționate spaţiile
şcolare, în sensul eficientizării utilizării lor, s-a asfaltat curtea școlii, s-au efectuat lucrări de
amenajare la căminul școlii, în vederea creării unei ambianțe plăcute pentru elevi și personalul
didactic-auxiliar, au fost revizuite şi reparate uşile şi geamurile din şcoală şi căminul școlii, s-au
înlocuit parchetul și mobilierul în camerele de la parterul căminului, au fost achiziționate mijloace de
învățământ necesare desfășurării unui învățământ la standarde de calitate pentru toate ariile
curriculare (calculatoare în cabinetele profesorilor, videoproiectoare, panouri, materiale de birotică și
papetărie, material didactic pentru sala de sport etc). De asemenea, la sfârșitul semestrului I s-a
realizat finalizarea  inventarului și propunerea de casare a obiectelor de inventar depășite sau
neperformante.

Baza  materială utilizată a constat din 21 săli de clasă, 7 laboratoare, 20 de cabinete, teren
de sport, sală de sport, cămin, cantină, bibliotecă școlară și  centrul de documentare și informare cu
un fond de carte de 27182 volume, cabinet medical, cabinetul psihologului școlar, sală a Consiliului
elevilor, capelă şcolară, sală pentru redacţia revistei şcolii, sală multimedia. Toate acestea sunt dotate
corespunzator asigurarii unor conditii foarte bune  de desfăşurare a activităţilor şcolare şi
extraşcolare. Începând cu luna septembrie a anului şcolar 2017-2018, s-au distribuit manuale
alternative gratuite pentru elevii claselor  IX - XII.

Baza logistică conține  pe lângă cele 3 laboratoare de informatică ( cu câte  25  calculatoare
fiecare ), dotarea cu calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor didactice și a spațiilor administrative
din şcoală : directori, secretariat, contabilitate, bibliotecă, Consiliul elevilor, CEAC, administrator,
pedagogi, toate calculatoarele fiind conectate la reţeaua de internet

I.2.2. Burse și programe de finanțare oferite elevilor.
Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018, membrii comisiei au efectuat toate demersurile

necesare informării elevilor în ceea ce priveşte condiţiile de obţinere a acestor burse şi a perioadelor
de depunere a dosarelor în vederea obţinerii burselor sociale, de merit şi de studii.

Pentru anul şcolar 2017 - 2018, comisia a aprobat un numă de 274 burse în cuantum de
248.644 lei, pe clase acestea fiind distribuite după cum urmează:

Clasa IX T 1 - 14 burse;
Clasa  IX T 2 - 15 burse;
Clasa  IX T 3 - 19 burse;
Clasa  X T 1 - 22 burse;
Clasa  X T 2 - 31 burse;
Clasa  XI T1 - 23 burse;
Clasa  XI T2 - 31 burse;
Clasa  XII T1 - 13 burse;
Clasa  XII T 2 - 21 burse;
Clasa  IX P - 21 burse;
Clasa  X P1 - 23 burse;
Clasa  X P2 - 19 burse;
Clasa  XI P - 22 burse;

TOTAL  şcoală- 274 burse în cuantum de 219.714 lei.
Programul Bani de liceu
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La începutul anului şcolar 2017 - 2018 membrii comisiei au primit un număr de 8 dosare şi
au aprobat 5 dosare care au întrunit condiţiile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul
Programului naţional de Protecţie socială „ Bani de liceu”.
Activitatea de primire a dosarelor de către comisie a fost dificilă datorită neregulilor găsite în dosare,
multe dosare fiind incomplete. Acest aspect a mărit semnificativ volumul de muncă al membrilor
comisiei.

Dinamica beneficiarilor pe parcursul primului semestru:
SEPTEMBRIE2017 - 5 beneficiari - în cuantum de 600 lei
OCTOMBRIE2017 - 5 beneficiari - în cuantum de 900 lei
NOIEMBRIE 2017 - 5 beneficiari - în cuantum de 870 lei
DECEMBRIE 2017 - 5 beneficiari - în cuantum de 610 lei
IANUARIE 2018 - 5 beneficiari - în cuantum de 465 lei
FEBRUARIE 2018 - 5 beneficiari - în cuantum de 610 lei
MARTIE 2018 - 5 beneficiari - în cuantum de 900 lei
APRILIE 2018 - 5 beneficiari - în cuantum de 390 lei
MAI 2018 - 5 beneficiari - în cuantum de 840 lei
IUNIE 2018 - 5 beneficiari - în cuantum de 864 lei
IULIE 2018 - 2 beneficiari - în cuantum de 70 lei

Total cuantum de 7.119 lei.
În centralizarea datelor, la sfârşitul fiecărei luni, profesorii diriginţi au verificat situaţia

şcolară a elevilor beneficiari şi au intocmit declaraţiile tipizate la timp, situaţiile speciale fiind
discutate cu membrii comisiei astfel încât nu au apărut probleme deosebite.

Bursa profesională - sprijinul financiar ce se acordă tuturor elevilor care frecventează
învăţământul profesional  constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei cu îndeplinirea condiţiilor
legale, adică frecvenţa la cursuri.

În anul şcolar 2017 - 2018, unitatea şcolară a acordat acest tip de bursă unui număr de 85 de
elevi,  în cuantum de 94.106 lei, numărul acestora modificându-se conform legislaţiei (monitorizarea
absenţelor, media la purtare etc.) după cum urmează:

-luna septembrie 2017-73 elevi - în cuantum de 9.709 lei
-luna octombrie 2017 -59 elevi - în cuantum de         11.800 lei
-luna noiembrie 2017 -56 elevi - în cuantum de         10.808 lei
-luna decembrie 2017 -60 elevi - în cuantum de 8.100 lei
-luna ianuarie 2018 -51 elevi - în cuantum de 5.215 lei
-luna februarie 2018 -59 elevi - în cuantum de 8.024 lei
-luna martie 2018 -55 elevi - în cuantum de         11.000 lei
-luna aprilie 2018 -44 elevi - în cuantum de 3.828 lei
-luna mai 2018 -38 elevi - în cuantum de 7.106 lei
-luna iunie 2018 -52 elevi - în cuantum de         10.036 lei
-luna iulie 2018 -56 elevi - în cuantum de 8.480 lei

Burse şcolare de merit şi de studiu
În anul şcolar 2017 - 2018, unitatea a acordat burse şcolare după cum urmează:

- 76 burse de merit -în cuantum de  52.175 lei
- 18 burse de studiu -în cuantum de  11.001 lei

Total 94 burse  în cuantum de  63.176 lei
Burse sociale
În anul şcolar 2017 - 2018, unitatea a acordat burse sociale după cum urmează:
- 11 burse de orfan - în cuantum de 8.296 lei
- 1 bursă medicală - în cuantum de 496 lei
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- 58 burse pentru elevi proveniţi din mediul rural - în cuantum de         39.993 lei
Total  70 burse în cuantum de 48.785 lei

Burse pentru elevii din Republica Moldova- sprijinul financiar se acordă elevilor
bursieri ai statului român, de cetăţenie moldovenească, care beneficiază de finanţarea cheltuielilor de
şcolarizare sub forma bursei lunare, conform reglementărilor în vigoare, cazare gratuită în internatul
şcolii, etc. Sprijinul financiar pentru elevii moldoveni se acordă lunar, în cuantumul stabilit de MEN
în conformitate cu O.U. nr. 32/2001 şi aprobată prin Legea 374/2001 în baza prevederilor
“Metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învăţământul liceal şi
superior de stat din România”.

În anul şcolar 2017 - 2018, unitatea noastră şcolară a acordat şi acordă în continuare sprijin
financiar la un număr de 12 elevi, bursieri ai statului român, de cetăţenie moldovenească, în cuantum
de 35.458 lei.

I.2.3. Sursele de finanţare ale unitatii sunt compuse din: alocații bugetare, venituri proprii,
autofinanțare.

Fondurile alocate din Bugetul local în anul 2018 Colegiului Tehnic Napoca au fost
următoarele :

 titlul 10 Cheltuieli de personal 3.095.123  lei ( buget de stat)
 titlul 20 Bunuri si servicii 1.015.000 lei .
 titlul 57 Transport elevi Ratuc 75.000 lei
 titlul 59 Burse elevi 81.000 lei
 titlul 57 Transport elevi naveta  15.080 lei (buget de stat)
 titlul 59 Burse elevi 171.690 lei ( buget de stat)

Din bugetul alocat pana la 31.08.2018 au fost efectuate plăţi in valoare de 2.036.597 lei din
care :

 Cheltuieli de personal : 2.005.251 lei
 Bunuri si servicii întreţinere spaţii învăţămant 563.955 lei, distribuite astfel :
-achitat servicii utilitati (gaz, curent, apa, salubritate) 342.296 lei
-achitat servicii transport navetă  profesori 3.624 lei
-achitat materiale cu  caracter functional 4.126 lei
-achitat servicii de intretinere 110.439 lei
- reparatii curente 69.372 lei
-dotari obiecte inventar 11.688 lei
-alte cheltuieli (telefon , materiale curatenie, piese de schimb, furnituri birou,  servicii

medicina muncii,carti premii ,carti biblioteca  etc.) 22.410 lei
 Achitat transport local elevi 73.883 lei
 Achitat burse elevi buget local (merit, studiu, ajutor social ) 66.918 lei
 Achitat naveta elevi :11.483 lei
 Achitat burse profesional,burse moldoveni si bani liceu : 77.202 lei

Veniturile proprii ale unitaţii realizate la 31.08.2018 au fost de  106.275 lei, din
componenţa lor făcând  parte venituri din cazări 77.353 lei,  taxe si alte  venituri in învaţămant 2.230
lei si venituri din chirii 22.200 lei si sponsorizări 8.951 lei . Din aceste sume s-au efectuat plăţi în
total de 37.071 lei dupa cum urmează :

 pentru bunuri şi servicii 37.071 lei
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I.3. În ceea ce privește managementul resurselor umane, s-a realizat planul de încadrare cu
personal didactic calificat, repartizarea catedrelor/orelor vacante s-a atribuit cadrelor didactice
calificate din școală.

Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic

Tip de
personal

Tip de
încadrare

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Personal
didactic

Titulari 28 73,69 33 91,67 29 87,88 29 82,85 28 80,00

Suplinitori 10 26,31 3 8,33 4 12,12 6 17,15 7 20,00

Personal
didactic
auxiliar

Titulari 10 100 11 100 11 100 11 100 11 100

Personal
nedidactic

Titulari 18 100 13 100 11 100 11 100 11 100

TOTAL personal 66 - 60 - 55 - 57 - 57 -
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Se constată o scădere a numărului de cadre didactice, în condițiile scăderii efectivelor de

elevi și, în același timp, o creştere a numărului de suplinitori, față de anul trecut, în condiţiile în care

există catedre rezervate, care nu pot fi ocupate decât prin suplinire.

1.3.1. Personal didactic – Distribuția personalului didactic în funcție de grade didactice și
calificări

Nr.cadre
didactice

Necalificate/Fără
studii

corespunzătoare
sau modul

Debutanți Definitivat
Grad

II
Grad

I

Echivalare gr.II
sau gr.I prin

doctorat
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psihopedagogic
35 1 1 8 5 19 1

1.3.2. Personal didactic-auxiliar – 11 posturi. Distribuția personalului didactic -auxiliar în
funcție de calificări :

Funcția Număr persoane
Administrator financiar-S (contabil-șef) 1
Administrator patrimoniu-M 1
Bibliotecar-S 1
Informatician-S 1
Secretar-M 1
Secretar șef-S 1
Pedagog școlar-S 1
Pedagog școlar-M 1
Supraveghetor de noapte-M 2
Tehnician ateliere școală-M 1

1.3.3. Personal nedidactic – 11 posturi. Distribuția personalului nedidactic în funcție de
calificări

Functia Număr persoane
Îngrijitoare 8
Muncitor-instalator 1
Muncitor-spălătoreasă 1
Muncitor-zidar/zugrav 1

1.3.4. Mobilitate personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Pe parcursul anului şcolar 2017 –2018 s-a acordat 1 concediu îngrijire copil (ec. Țene Florica
Daniela) şi concedii medicale unui număr de 11 angajaţi.

Două persoane beneficiază de  pensie revizuibilă: Birtar Raluca și Balint Maria Magdolna.

1.3.5.Raport număr elevi/număr posturi didactice, pe fiecare pe fiecare nivel de
învățământ

Forma de
învăţământ Număr posturi Număr elevi Raport

Liceu zi 15,73 262 16,66
Liceu  seral 9,78 292 29,86
Postliceală zi 4,02 124 30,85
Profesională zi 7,40 85 11,49
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TOTAL 36,93 763 20,66
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I.3.6. Profesionalizarea meseriei de cadru didactic prin activităţi de formare continuă

O preocupare a echipei manageriale a fost susţinerea şi monitorizarea  activității  de formare
continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi   nedidactic în dezvoltarea
profesională şi personală .

Perfecționarea prin cursuri de formare

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Denumirea programului de formare Organizatori
Locul de desfăşurare

Data desfasurarii
1. ANCĂU

VALENTINA
Curs „Managementul operaţional al activităţii
educative şcolare, extraşcolare şi

CCD Cluj/ Colegiul
Tehnic Energetic/
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extracurriculare în unitatea de învăţământ ” Decembrie,2017
2. ANCĂU

VALENTINA
Curs „Le cinéma comme outil d′enseigment” Institutul Francez Cluj

Noiembrie,2017
3. BOBIŞ DORINA Activitatea metodica a Responsabililor cu

dezvoltarea profesionala
CCD Cluj/ Colegiul

Tehnic Napoca/
Noiembrie,2017

4. BOBIŞ DORINA Activitate metodica judeteana de promovare a
calificarilor profesionale- “Promoting
Vocational Skills” - 23.11.2017

ISJ Cluj/ Colegiul
Tehnic Raluca Ripan/

Noiembrie,2017
5. BRĂILĂ RADA Curs „Management educaţional” CCD Cluj/

Ianuarie,2018
6. CIGHI ILIANA Activitatea metodică de formare a profesorilor

metodişti
CCD şi ISJ Cluj/
Decembrie,2017

7. IAKOBYNI-
PICH DORINA-

ANA

Activitatea metodică "Elaborarea unor criterii
unitare de organizare și evaluare a
competențelor digitale la bacalaureat"

CCD şi ISJ Cluj/ Liceul
Teoretic N.Balcescu

Decembrie,2017
8. IAKOBINYI-

PICH DORINA-
ANA

Conferinţa "Tranziția cu succes spre digital"
susținută de Mikael Degeer și la dezbaterea
"Adaptarea la lumea digitală: aceleași abordări
pentru intreprinderi și educație?"

Institutul Francez
Român , UTCN/

Festivalului
TechFEST/

Noiembrie,2017
9. MARC

MARINELA
Curs „Asigurarea eficienţei managementului
educaţional în untăţile de învăţământ”

Fundaţia „Henri
Coandă”Cluj-Napoca/

Noiembrie,2017
10. MARC

MARINELA
Activitatea ştiinţifică”Educaţie pentru drepturile
de proprietate intelectuală”

Oficiul Român pentru
Drepturi de Autor/
Noiembrie,2017

11. MARC
MARINELA

Curs „Evaluare de calitate prin inspecţia
şcolară”

ISJ Cluj/
Decembrie,2017

12 MARC
MARINELA

Curs„Comunicare și leadership„ CCD Cluj, 2018

13. MĂRGINEAN
OANA-

LUMINIŢA

Activitatea metodică” Rolul şi atribuţiile
metodistului ISJ în cosilierea şi evaluarea
cadrelor didactice în cadrul inspecţiilor”

CCD şi ISJ Cluj/
Decembrie,2017

14. MĂRGINEAN
OANA-

LUMINIŢA

Activitate ştiinţifică "Implicarea profesorilor de
educatie fizica si sport / antrenori /
kinetoterapeutilor in organizarea si desfasurarea
activitatilor educationale destinate elevilor din
medii dezavantajate, cu cerinte educationale
speciale si cu alte dificultati de invatare "

15. POJAR LUCIA-
MARIANA

Activitatea metodică de formare a profesorilor
metodişti

CCD şi ISJ Cluj/
Decembrie,2017

16. SĂLĂJAN
DIANA

Activitate metodica locală-Lecţia
deschisă”Respiraţia în lumea vie”

Colegiul Tehnic Napoca/
Noiembrie,2017

17. VARGA
CAMELIA
MARIANA

Curs „Asigurarea eficienţei managementului
educaţional în untăţile de învăţământ”

Fundaţia „Henri
Coandă”Cluj-Napoca/

Noiembrie,2017
18. VARGA

CAMELIA
MARIANA

Activitatea metodică de formare a profesorilor
metodişti

CCD şi ISJ Cluj/
Decembrie,2017

19. VARGA
CAMELIA
MARIANA

Curs„Comunicare și leadership„ CCD Cluj, 2018
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Perfecţionare prin grade didactice

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

Specializarea înscrisă
pe actul de studii Nivelul

studiilor

Anul
absolvirii

sau
obţinerii
gradului
didactic
anterior

Gradul şi
sesiunea

pt. care se face
înscrierea

1 DARGAU
MIHAELA
VIOLETA

UBB-FSEGA Economia
Comertului Turismului
si Serviciilor

înv.
superior

5 ani

Definitivat
2010

înscrisă laGrad II
pentru sesiunea

august 2018
2. ŞIPOŞ-

MOLDOVAN
ELENA

Istorie-Studii iudaice
UBB-Facultatea de
Istorie şi Filosofie

înv.
superior

5 ani

Definitivat
2013

înscrisă la Grad II
pentru sesiunea

august 2018

3.
ȘOFRON PAUL

UBB-Geografia
turismului

înv.
superior

5 ani

Definitivat
2015

înscris laGrad II
pentru sesiunea

august 2020
4.

POP DANA
UBB-Limbi moderne înv.

superior
5 ani

Definitivat
2015

înscrisă la Grad II
pentru sesiunea

august 2020
5. CORDUNEANU

DANIELA

UBB-Facultatea de
Litere

înv.
superior

5 ani

Grad II
2016

înscrisă la Grad I
pentru sesiunea

august 2020
6. IAKOBINYI

DORINA

UBB-Facultatea de
automatizări și
calculatoare

înv.
superior

5 ani

Grad II
2012

înscrisă la Grad I
pentru sesiunea

august 2020
7. ANCĂU

VALENTINA

UBB-Limbi moderne înv.
superior

5 ani

Grad II
2012

înscrisă la Grad I
pentru sesiunea

august 2020
8.

IURA IOANA
UBB-Facultatea de
Litere

înv.
superior

5 ani

Def.
2016

înscrisă la Grad II
pentru sesiunea

august 2020
9.

NECHITA NADIA
UBB-FSEGA Economia
Comertului Turismului
si Serviciilor

înv.
superior

5 ani

Def.
2013

înscrisă la Grad II
pentru sesiunea

august 2020

Activităţi de formare continuă/specializare, care vizează dezvoltarea profesională:

 Informări cu privire la Metodologia de perfecţionare prin grade didactice şi depunerea dosarelor
şi de echivalarea diplomelor în credite profesionale transferabile conform  OM
5562/07.11.2011

 Asigurarea fluxului informaţional pe canale electronice
 Actualizarea bazei de date privind perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didacatice
 Colaborarea permanentă cu CCD, ISJ in vederea identificării oportunităţilor de dezvoltare

personală şi  profesională a cadrelor didactice, prin participarea la activiăţti de
perfecţionare/formare continuă
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 Analiza nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice din Colegiul Tehnic Napoca prin
aplicarea chestionarului de identificare a acestor nevoi.

 Participarea la Cercul metodic al liceelor tehnologice din Cluj – Napoca – prof. Opriş Nicoleta
 Participarea la Cercul metodic al profesorilor de limba engleză –prof. Dana Pop
 Participarea la Cercul metodic al coordonatorilor de proiecte și programe educative- prof.

Valentina Ancău
 Activitate metodică a Responsabililor cu dezvoltarea profesională-prof. Bobiş Dorina
 Activitate metodică -Lecţia deschisă”Respiraţia în lumea vie” -prof.Sălăjan Diana
 Coordonarea activităţilor metodice la disciplina religie, zona Mănăştur- prof. Cristina Crăciun
 Participarea la activitate metodică  la Liceul Lucian Blaga cu tema “Abordarea metodică a

unităţii de învăţare – Reacţii redox”- prof. Caniu Gabriela
 Participarea la activitatea metodică pe oraş organizată la Colegiul Tehnic “Iulian Pop”- prof

Cighi Liana. şi prof. Velicea Nicoleta
 Participarea la activitatea  metodică pe oraş  la matematica la Liceul Tehnologic “Al. Borza”-

prof. Velicea Nicoleta
 Colaborator al site-lui educaţional www.didactic.ro , id: nicole70- prof Velicea Nicoleta
 Participarea la activitatea metidică „Elaborarea unor criterii unitare de organizare şi evaluare a

competenţelor digitale la bacalaureat” organizat de CCD Cluj, în parteneriat cu ISJ Cluj
 Participarea la conferinţa „Tranziţia cu succes spre digital” susţinută de Mikael Degeer şi la

dezbaterea „Adaptarea la lumea digitală: aceleaşi abordări pentru întreprinderi şi educaţie?” –
prof. Iakobinyi-Pich Dorina

Analiză SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE PROPUNERI DE
IMBUNATĂŢIRE

 Documentarea privind legislaţia
în vigoare referitoare la
perfecţionarea şi formarea continuă a
cadrelor didactice;
 Stabilirea, împreună cu
direcţiunea şcolii, a nevoilor de
dezvoltare profesională şi personală
ale angajaţilor din instituţie;
 Colaborarea cu profesorii
metodişti ai CCD Clu,j în vederea
soluţionării nevoilor de formare
identificate;
 Diseminarea informaţiilor
privind formarea continua.

 costul ridicat al
programelor  de
formare continuă;
 utilizarea
insufientă a
resurselor  didactice
existente;

 diseminarea bunelor practici
la nivelul ariilor curriculare;
 realizarea mai multor
activităţi metodice la nivelul
unităţii şcolare;
 realizarea la nivel de
disciplină a unor descriptori de
performanţă minimă  şi medie;
 utilizarea strategiilor
didactice moderne şi diferenţiate
care să aibă în vedere creşterea
calităţii în procesul instructiv-
educativ;
 diversificarea activităţilor
pentru implicarea elevilor în
propria formare.

II. Domeniul EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ

II.1. Reţeaua şcolară- Structura claselor în anul şcolar 2017-2018
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Constituirea claselor în anul școlar 2017-2018 s-a făcut cu respectarea numărului de elevi pe
clasă la toate formele şi nivelurile de învăţământ și în urma promovării examenelor de diferență
pentru elevii transferați la începutul anului școlar.

Efectivele pe forme de învățământ și specializări au fost următoarele:

II.2.Rezultatele învățării

II.2.1. Evaluarea elevilor s-a realizat prin utilizarea instrumentelor de evaluare, în conformitate
cu nevoile individuale învățare, cu standardele specifice pentru toate disciplinele și la toate clasele,
pornind de la administrarea testelor iniţiale la toate clasele, analiza rezultatelor și realizarea planului
de  urmărire a progresului elevilor, pe termen scurt, mediu si lung și  luarea în consecinţă, a
măsurilor de reglare.

Situația statistică a promovabilității arată astfel:

Clasa

Nr.
elevi

început
an

şcolar

Nr. elevi
rămaşi

la sfârşit
an

Nr. elevi promovaţi Promovaţi cu medii

Repetenţi
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 8 –8,99 9-10

LICEU ZI
IX T 1 30 29 28 96,55 5 11 9 3 1
IX T 2 30 28 27 96,43 1 11 14 1 1
IX T 3 30 29 28 96,55 3 8 14 3 1
Total
a IX-a

90 86 83 96,51 9 30 37 7 3

X T 1 30 30 28 93,33 5 8 7 8 2
X T 2 31 31 30 96,77 - 6 11 13 1
Total
a X-a

61 61 58 95,08 5 14 18 21 3

XI T 1 31 32 32 100 1 10 14 7 -
XI T 2 31 31 31 100 - 4 11 16 -

Forma de învǎţǎmânt Specializări/Calificǎri Nr. clase Nr. de elevi
Liceu zi
Filiera tehnologică
Profil servicii Tehnician în turism 9 262
Liceu seral- ruta directă
Filiera tehnologică
Profil tehnic

Tehnician designer
vestimentar 7 292

Şcoala Postliceală – ZI
Domeniul: Turism

Asistent manager unități
hoteliere

3 124

Şcoala Profesională – ZI
Domeniul: Turism și alimentație Lucrător hotelier 2 41

Şcoala Profesională – ZI
Domeniul: Industrie Textilă şi Pielărie

Confecţioner produse
textile

2 44

Total unitate şcolarǎ 23 763
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Clasa

Nr.
elevi

început
an

şcolar

Nr. elevi
rămaşi

la sfârşit
an

Nr. elevi promovaţi Promovaţi cu medii

Repetenţi
Nr. (%) 5-6,99 7 – 7,99 8 –8,99 9-10

Total
a XI-a

62 63 63 100 1 14 25 23 -

XII T1 24 24 24 100 - 7 15 2 -
XII T2 25 23 23 100 - 2 11 10 -
Total

a XII-a
49 47 47 100 - 9 26 12 -

Total
Liceu ZI 262 257 251 97,66 15 67 106 63 6

ŞCOALA POSTLICEALĂ –ZI
I PL 45 34 34 100 - - 14 20 -

II PL1 38 34 34 100 - 2 13 19 -
II PL2 41 34 34 100 - - 4 30 -
Total

Postliceală 124 102 102 100 - 2 31 69 -

LICEU SERAL
IX S 34 23 19 82,60 13 6 - - 4
XS 40 29 29 100 12 17 - - -

XI S 65 34 34 100 28 4 2 - -
XII S 1 42 33 33 100 24 8 1 - -
XII S 2 26 32 32 100 27 5 - - -
XIII S 1 45 34 34 100 22 12 - - -
XIII S 2 40 33 33 100 22 11 - - -

Total
Liceu
Seral

292 218 214 98,16 148 63 3 - 4

ŞCOALA PROFESIONALĂ
IX P 21 20 16 80,00 6 6 1 3 4

X P 23 23 18 78,26 9 3 3 3 5

XI P 1 19 16 16 100 7 4 4 1 -

XI P 2 22 22 19 86,36 - 5 10 4 3
Total
Profesiona
la

85 81 69 85,18 22 18 18 11 12

Total
unitate

763 658 636 96,65 185 150 158 143 22

Se constată că promovabilitatea este foarte bună la clasele IX- X și în special la clasele a XI-
a, unde este de 100%, ceea ce ne bucură, în perspectiva examenului de bacalaureat., cu atât mai mult
cu cât rezultatele absolvenților claselor a XII-a nu ne mulțumesc.

În ceea ce privește situația elevilor repetenți, numărul lor este mai mare la clasele de
învățământ profesional, ceea ce demonstrează încă o dată lipsa motivației la acesti elevi, care au și
un număr mare de absențe, în consecință nu primesc nici bursa profesională și, în aceste condiții, nu
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vor fi nici o forță de muncă pregătită și atractivă pentru angajatori, așa cum societatea așteaptă de la
absolvenții învățământului profesional.

Situaţia comparativă a promovabilităţii în ultimii 5 ani arată astfel:

Nivel
Promovabilitatea (%)

2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Liceu  zi 94,05 97,77 96,09 97,47 97,66
Liceu  seral 80,37 94,94 100 98,60 98,16
Învățământ

profesional 86,11 76,19 78,12 84,52 85,18

Înv. Postliceal 100 100 100 100 100
TOTAL ŞCOALĂ 90,13 95,45 96,48 96,98 96,65
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În urma analizei datelor statistice de la sfârșitul anului şcolar, se observă o similitudine a
promovabilității față de anii școlari precedențile toate nivelele, cu o ușoară creștere la
învățămânntul profesional.

II.2.2.Statistica elevilor rămaşi repetenţi pe ultimii 5 ani:

Nivel
Repetenţie (%)

2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Liceu  zi 5,95 2,23 3,91 2,52 2,34
Liceu  seral 19,63 5,06 0 1,14 1,84
Înv.Profesional 13,89 23,81 21,88 15,47 14,82
Înv. Postliceal 0 0 0 0 0
TOTAL ŞCOALA 9,50 4,55 3,52 3,01 3,35
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Procentul de elevi rămaşi repetenţi la sfârşitul anului şcolar este mult mai mic decat în anii
școlari trecuți datorită scăderii procentului la liceu zi şi învățământul profesional, dar a crescut la
învățământul seral.

II.2.3. Situaţia mediilor la purtare scăzute:

Clasa
Nr. elevi rămaşi

la sfârşitul anului
școlar

Note la purtare Note la purtare sub 7 Elevi
exmatricu

laţiDe 7 -9,99 Sub 7
Pentru
absenţe

Alte
motive

LICEU - ZI
IX T1 29 8 3 3 - -
IX T 2 28 1 1 1 - -
IX T 3 29 5 1 1 - -
Total a IX-a 86 14 5 5 - -
X T 1 30 4 4 4 - -
X T 2 31 - 1 1 - -
Total
a X-a

61 4 5 5 - -

XI T1 32 - - - - -
XI T2 31 3 - - - -
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Clasa
Nr. elevi rămaşi

la sfârşitul anului
școlar

Note la purtare Note la purtare sub 7 Elevi
exmatricu

laţiDe 7 -9,99 Sub 7 Pentru
absenţe

Alte
motive

Total a XI-a 63 3 - - - -
XII T 1 24 6 - - - -
XII T 2 23 2 - - - -
Total a XII-a 47 8 - - - -
Total liceu zi 257 2 10 10 - -

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ – ZI
An I PL 34 - - - - -
Total An
I PL

34 - - - - -

An II PL 1 34 - - - - 1
An II PL 2 34 - - - - 2

Total An II
PL

68 - - - - 3

Total
Postliceală 102 0 0 0 0 3

LICEU SERAL
IX  S 23 - - - - -

X S 29 6 - - - 7

XI S 34 1 - - - 3

XII S1 33 - - - - -

XII S2 32 20 - - - 1

XIII S1 34 - - - - 1

XIII S2 33 - - - - -

Total  liceu
seral

218 27 - - - 12

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT ZI
IX P 20 10 5 5 - -

X P 23 9 3 3 - -

XI P 1 16 5 8 8 - -

XI P 2 22 4 2 2 - -

TOTAL
Înv. Prof.

81 28 18 18 - -

TOTAL
UNITATE

658 84 28 28 - 15

Se observă că numărul notelor la purtare scăzute sub 7,00 este foarte mic, iar motivele sunt
doar absențele, neînregistrându-se abateri grave, care să conducă la sancționarea cu scăderea notei la
purtare.

Față de alți ani, în anul şcolar 2017-2018 nu s-au raportat cazuri de violenţă la nivelul unităţii
de învăţământ. La aceasta au contribuit colaborarea cu instituțiile partenere, în vederea organizării
unor activităţi de prevenire a violenţei(IPJ Cluj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog, DGASPC, Asociaţia Preventis, Poliţia de Proximitate), implicarea elevilor cu potenţial
violent în diferite activităţi extraşcolare, îmbunătăţirea colaborării şi comunicării între elevii cu
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potenţial violent– diriginţi- cadre didactice- psiholog şcolar- părinţi, în vederea prevenirii şi
combaterii situaţiilor de violenţă şcolară, diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea
şi implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi educative, în defavoarea
comportamentelor  antisociale.

II.2.4. Frecventa elevilor. Situația absenteismului
Distribuția absențelor pe filiere și clase la sfârşitul anului școlar se prezintă astfel:

Clasa
Nr. elevi rămaşi

la sfârşitul
anului școlar

Absenţe Frecvenţa

Total Motivate Nemotivate %

LICEU ZI
IX T 1 29 2777 2028 749 92,00
IX T 2 28 3445 3002 443 89,50
IX T 3 29 2095 1694 401 93,00
Total a IX-a 86 8317 6724 1593 91,50
X T 1 30 2415 1338 1077 92,50
X T 2 31 1894 241 1653 94,49
Total a X-a 61 4309 1579 2730 93,49
XI T1 32 2246 1748 498 93,50
XI T2 31 1551 1382 169 98,59
Total a XI-a 63 3797 3130 667 96,04
XII T1 24 1553 1103 450 91,67
XII T2 23 1118 982 136 95,40
Total a XII-a 47 2671 2085 586 93,53
Total liceu zi 257 19094 13518 5576 93,64

ŞCOALA POSTLICEALĂ – ZI
An I PL 34 410 280 130 96,00
Anul II PL 68 0 0 0 100
Total postliceală 102 410 280 130 98,00

LICEU SERAL
IX S 23 1209 831 378 85,00

X S 29 1697 1242 455 92,00

XI S 34 872 777 95 94,07

XII S1 33 1329 769 560 95,64

XII S2 32 1205 666 539 96,50

XIII S1 34 1598 1160 438 94,24

XIII S2 33 518 354 164 98,23

Total
Liceu seral

218 8428 5799 2629 93,66

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT ZI
IX P 20 4022 2290 1732 83,60
X P 23 2925 1104 1821 89,66
XI P 1 16 2432 1510 922 88,21
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Clasa
Nr. elevi rămaşi

la sfârşitul
anului școlar

Absenţe Frecvenţa

Total Motivate Nemotivate %

XI P 2 22 2418 1586 832 91,67
Total Înv.

profesional
81 11797 6490 5307 88,28

Total unitate 658 39729 26087 13642 91,51

S-a constatat o ameliorare a acestui indicator în semestrul al II-lea, față de semestrul I, datorată
în mare parte introducerii catalogului on-line,  dar, desigur,  situația absenteismului este departe de
normalitatea pe care ne-o dorim, motiv pentru care trebuie să gândim împreună cu părinţii şi alte
măsuri realiste de reducere a acestui fenomen, care stă la baza situaţiei la învăţătură şi a comiterii
unor acte de indisciplină în perioadele în care elevii nu sunt prezenţi la ore.

Situaţia comparativă din ultimii ani şcolari arată o creștere a numărului de absențe față de
anul școlar trecut:

-Numărul total de absenţe/elev este de 52,06, faţă de 39,43 în anul școlar  2016-2017.
-Numărul de absenţe nemotivate/elev este de 17,87, faţă de 13,98 în anul școlar 2016-2017
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2013/2014 38,84 16,15

2014/2015 31,18 12,92

2015/2016 25,25 9,56

2016/2017 39,43 13,98

2017/2018 52,06 17,87

Nr. total absente/elev Nr. absente
nemotivate/elev

Situaţia lunară a absenţelor se prezintă astfel:

Nr. Crt Luna

Nr. Absenţe

Motivate Nemotivate Total

1. Septembrie 0 0 0

2. Octombrie 2419 2059 4478

3. Noiembrie 2965 2645 5610
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4. Decembrie 1193 949 2142

5. Ianuarie 1541 1220 2761

Total sem I 8118 6873 14991

6. Februarie 1449 1345 2794

7. Martie 3968 3050 7018

8. Aprilie 1400 904 2304

9. Mai 1661 1241 2902

10. Iunie 635 207 842

Total sem II 9113 6747 15859

Total an 2017- 2018 17231 13620 30851

Ca urmare a monitorizării absenţelor s-au constatat următoarele aspecte:

 In comparaţie cu semestrul I al anului şcolar 2015-2016 numărul de absenţe din

semestrul I al anului scolar 2017 - 2018 este cu peste 1500  mai mic.

 In comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul şcolar precedent, în semestrul al doilea al

acestui an numărul total de absenţe a crescut alarmant de mult şi anume cu peste 2200

de absenţe.

 Numărul absenţelor la fiecare clasă scade  progresiv cu trecerea lunilor în primul

semestru, iar în al doilea creşte comparativ cu anul şcolar trecut, mai ales în luna

martie.

 În lunile octombrie şi noiembrie au existat doi elevi din clasa X P1 cu risc de

abandon, iar în lunile decembrie şi ianuarie, pe lânga cei doi elevi, a mai existat o

elevă din aceeaşi clasă cu risc de abandon.

 Disciplinele cu cele mai multe absenţe în fiecare lună au fost tehnologiile (acest lucru

se datoreaza şi faptului că se însumeaza absenţele de la toate modulele la fiecare

clasă).

 În fiecare lună numărul mai mare de absenţe îl au tot cam aceleaşi clase, din cauza

aceloraşi elevi care lipsesc frecvent de la ore.

 Din partea diriginţilor s-a remarcat o şi mai mare atenţie în monitorizarea absenţelor,

iar părinţii elevilor cu un număr  mare de absenţe au fost atenţionaţi în repetate

rânduri de situaţia şcolară a copiilor lor.

 Neexistând posibilitatea exmatriculării elevilor din clasele a IX-a şi a X-a, numărul

absenţelor acestora este încă destul de mare.
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 In clasele de învățământ profesional există câţiva elevi care nu frecventează aproape

deloc şcoala, ceea ce duce la creşterea numărului de absenţe pe clase, respectiv pe

şcoală.

 Exista o diferenţă între numărul absenţelor motivate declarate în fiecare lună şi

numărul absenţelor motivate de la sfârşit de semestrului, justificată de faptul că

motivarea absenţelor de la sfârşitul lunii anterioare se face la începutul lunii în curs.

De asemenea mai pot apărea diferenţe cu privire la absenţe şi din cauza cadrelor

didactice, care nu trec în timp util absenţele în cataloage, din cataloagele personale.

 Diriginţii claselor cu număr mare de absenţe vor monitoriza mai atent elevii cu

probleme de absenteism şi printr-o mai bună colaborare cu familile elevilor.

II.2.5. Rezultate la examene

II.2.5.1. Școala postliceală. În perioada 29.01 – 14.02.2018 s-a desfășurat examenul de
absolvire a școlii postliceale cu specialitatea:„Asistent manager unități hoteliere” la Colegiul Tehnic
Napoca, iar procentul de promovare a fost de 100% , cu medii cuprinse între 8,00 și 10 dupa cum
urmează:

Nr. elevi
promovaţi

Nota 6-6,99 Nota 7-7,99 Nota 8-8,99 Nota 9-9,99 Nota 10
Nr.
note

% Nr.
note

% Nr.
note

% Nr.
note

% Nr.
note

%

49 - 0 - 0 9 18,37 26 53,06 14 28,57

Numărul absolvenților de școală profesională în 2017-2018 au fost de 68 dar numărul de
elevi care au participat la examenul de nivel 5, pentru obținerea calificării de „Asistent manager
unități hoteliere” a fost de 49 deci un procent de 72,05 dintre absolvenți au obținut și competențele
profesionale în calificarea mai sus menționată.

Din analiza datelor cu cele din anul trecut,  se observă că un număr mai mic de
absolvenți au participat la examen, iar distribuția notelor dovedește un grad sporit de exigență al
comisiei de examen și, implicit, o creștere a calității la această formă de învățământ.

II.2.5.2. Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera tehnologică nivel 4

Calificarea
profesională Prezenţi

Admişi          din care cu calificativ
Respinşi PromovabilitateTOTAL Excelent Foarte

bine Bine Satisfăcător

Tehnician
designer
vestimentar

67 67 52 15 0 0 0 100%

Tehnician în
turism 40 40 38 2 0 0 0 100%

TOTAL 107 107 90 17 0 0 0 100%
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Numărul absolvenților de liceu zi au fost de 47 dar numărul de elevi care au participat la
examenul de nivel 4, pentru obținerea calificării de „Tehnician în turism” a fost de 40, deci un
procent de 85,10% dintre absolvenți au obținut și competențele profesionale în calificarea „Tehnician
în turism”.

La învăţământul liceal seral au participat toți absolvenții, care au obținut competențele
profesionale nivel 4 în calificarea „Tehnician designer vestimentar”.

II.2.5.3. Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale pentru
absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani nivel 3

Calificarea
profesională Prezenţi

Admişi          din care cu calificativ
Respinşi Promovabilitate

TOTAL Excelent Foarte
bine Bine Satisfăcător

Lucrător
hotelier 34 34 27 7 0 0 0 100%

Numărul absolvenților învățământului profesional au fost 38, dar numărul de elevi care au
participat la examenul de nivel 3, pentru obținerea calificării de „Lucrător hotelier” a fost de 34, deci
doar 89,47% dintre absolvenți au obținut și competențele profesionale în calificarea „Lucrător
hotelier”.

II.2.5.4 Rezultatele la examenul de bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2018

NR. ELEVI
ÎNSCRIŞI

NR. ELEVI
PREZENŢI

NR. ELEVI
PROMOVAŢI

PROCENT DE
PROMOVARE

Prom
oţia
2018

Promoţ
ii
anterio
are

Tota
l

Prom
oţia
2018

Promoţ
ii
anterio
are

Tota
l

Prom
oţia
2018

Pro
moţii
anter
ioare

Total Promoţi
a 2018

Promoţii
anterioa
re

Total

29 17 46 29 9 38 12 4 16 41,37% 44,44% 42,10%

Situația pe tranșe de medii promoţia 2018

Promovaţi cu media Respinşi
9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 Total 5-5,99 sub 5 Total

0 0 5 7 12 0 17 17

Sesiunea august 2018

NR. ELEVI
ÎNSCRIŞI

NR. ELEVI
PREZENŢI

NR. ELEVI
PROMOVAŢI

PROCENT DE
PROMOVARE

Prom
oţia
2018

Promoţ
ii
anterio

Tota
l

Prom
oţia
2018

Promoţ
ii
anterio

Tota
l

Prom
oţia
2018

Promoţi
i
anterio

Tot
al

Promoţi
a 2018

Promoţii
anterioa
re

Total
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are are are
27 13 40 24 9 33 10 1 11 41,66% 11,11% 33,33%

Situația pe tranșe de medii promoţia 2018

Promovaţi cu media Respinşi
9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 Total 5-5,99 sub 5 Total

0 0 1 9 10 3 11 14

Raportat la rezultatele ultimilor 5 ani, procentul din acest an, din prima sesiune, promoția
curentă evidențiază un regres față de anii anteriori, situație pe care am constatat-o și la simulările
organizate pe parcursul anului școlar și pe care, din păcate nu am reușit să o ameliorăm, în ciuda
eforturilor depuse de cadrele didactice care au organizat săptămânal pregătiri suplimentare pentru
examen, dar la care prezența elevilor a fost foarte slabă.

Anul şcolar

Examenul de bacalaureat

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Sesiune
a I

Sesiune
a  II

Sesiun
e I

Sesiun
e II

Sesiu
ne I

Sesiun
e II

Sesiu
ne I

Sesiu
ne II

Sesiu
ne I

Sesiu
ne II

Procent de
promovare 43,85% 33,33%

66,66
%

33,33
%

62%
%

48,39
%

66,66
%

20%
%

69,70
%

18,18
%

Situația pe discipline:
 Geografie-prof. Mărincuș Cristina
Sesiunea iunie-iulie

La disciplina geografie  au participat la examenul de bacalaureat în luna iulie  29 elevi din
clasele a XII T1si a XII T2. Toți elevii promovat examenul de bacalaureat. Promovabilitatea este de
100 %.  La examenul de bacalaureat la  geografie obținandu-se o medie pe clase de 7,35. Cea mai
mare notă a fost 9,50  obținuta de Gaitur Stela din clasa a XII T2, iar cea mai mica nota a fost 5.
Dintre elevi șase au obținut note de peste   8 și cei mai mulți elevi au avut note peste 7.

Număr
elevi clasa
a XII-a

Număr elevi
participanţi la
examen

Promovabilitate

47 29 100%

Număr Număr Note Note Note Note Note Note Note Note
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elevi
clasele
a XII-a

elevi
participanţi
la examen

< 4 4 -5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10

47 29 0 0 4 4 13 6 2 0

Sesiunea august
La sesiunea din august au mai participat 8 elevi , dintre care patru au promovat și patru  nu

au promovat la proba geografie și nici la celelalte discipline.Pentru proba de geografie la examenul
de bacalaureat este o promovabilitate de 89,18 %. Rezultatele au fost bune , obținându-se note mari
la aceasta probă de examen. Media notelor obținute de elevi la bacalaureat  în iulie cu cei din
toamnă(august) este de 7,28.

Număr
elevi
clasele
a XII-a

Număr
elevi
participanţi
la examen

Note
< 4

Note
4 -5

Note
5-6

Note
6-7

Note
7-8

Note
8-9

Note
9-10

Note
10

47 37 2 2 5 5 15 6 2 0

 Matematică
Sesiunea iunie-iulie

Clasa Nr.
elevi
prez
enți

Note obţinute Promovabilitate
1-
1,99

2-
2,99

3-
3,99

4-
4,99

5-
5,99

6-
6,99

7-
7,99

8-
8,99

9-
10

ELEVI
PROM
OVAȚ
I

%

XII T1-
prof.
I.Chigi

10 0 0 1 2 3 3 1 0 0 7 70%

XII T2-
prof. N.
Velicea

19 2 3 7 2 4 1 0 0 0 5 26.3%

TOTAL
ŞCOALĂ

29 2 3 8 4 7 4 1 0 0 12 41.37
%

Sesiunea august

Clasa Nr.
elevi
prez
enți

Note obţinute Promovabilitate

1-
1,99

2-
2,99

3-
3,99

4 –
4,99

5-
5,99

6-
6,99

7-
7,99

8-
8,99

9-
10 Elevi

promo
vați

%

XII T1-
prof.
L.Cighi

9 1 2 0 1 4 1 0 0 0 5 55.6%
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XII T2-
prof.
N.Velicea

15 2 1 2 2 7 1 0 0 0 8 53.4%

TOTAL
ŞCOALĂ

24 3 3 2 3 11 2 0 0 0 13 54.17%

 Limba și literatura română-prof. Nicoleta Opriș
Sesiunea iunie-iulie

Pentru susținerea examenului de limba și literatura română s-au înscris 46 de elevi după cum
urmează: 10 din clasa a XII-a T1,19 din clasa a XII-a T2 și 17 din promoțiile anterioare. Ȋn tabelul de
mai jos se pot observa rezultatele obținute:

Nr.
crt.

Clasa Nr. elevi
participanți
la examen

Note

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-
4.99

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99

1. XII
T1

10 - - - 3 4 2 1 -

2. XII
T2

19 - - 2 - 7 4 5 1 -

3.
Prom
oția
anteri
oară

17 - 5 - 2 7 2 1 - -

Se poate observa că:
- la clasa a XII-a T1 au promovat cei 10 elevi, chiar dacă unul a obținut nota 5 după

contestarea notei obținute inițial  ( 4,20 devine 5,10);notele de 5 sunt dominante;
- la clasa a XII-aT2 au promovat 17 din cei 19; notele obținute se încadrează între 5 și 8;
- la promoțiile anterioare au promovat 10 din cei 17 înscriși.

Sesiunea august

Pentru susținerea examenului de limba și literatura română s-au înscris 46 de elevi după cum
urmează: 8 elevi din clasa a XII-a T1, 6 elevi din clasa a XII-a T2 și 9 din promoțiile anterioare. Ȋn
tabelul de mai jos se pot observa rezultatele obținute:
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Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Buna informare a elevilor referitor la
calendarul şi metodologia de examen de
bacalaureat;
 Permanent contact al echipei
manageriale şi a cadrelor didactice cu
părinţii şi elevii din clasele a XII-a;
 S-au organizat activităţi de pregătire
suplimentară a elevilor la toate disciplinele,
pentru examenul de Bacalaureat;
 S-a organizat în şcoală o simulare a
examenului de Bacalaureat după care s-au
luat măsuri pentru aprofundarea
conținuturilor la care elevii au făcut dovada
slabei pregătiri;
 S-au rezolvat şi discutat, la clasă,
modelele de subiecte de examen;
 Toate testele şi variantele de examen
efectuate împreună cu profesorii în cadrul
orelor de curs şi a orelor suplimentare de
pregătire le-au facilitat elevilor pregătirea
consecventă  şi i-au familiarizat cu acest
model de examen;

 Elevii se mulțumesc cu note foarte mici pentru că
studiază inconsecvent și nu au motivația învățării;
 Elevii nu au paticipat la orele de pregătire
organizate la școală, iar majoritatea din cei care nu au
promovat examenul au lipsit foarte mult și de la orele
de curs;
 Numărul mare al elevilor care au intra în liceu cu
medii sub 5,00 la examenul de Evaluare Națională,
astfel încât nu au reușit să recupereze lacunele
acumulate, care să le permită să obțină note de trecere;
 Interesul scăzut al familiilor pentru nivelul de
pregătire al elevilor și pentru susținerea lor în vederea
progresului școlar;
 La câţiva dintre elevi învăţarea se rezumă la ceea
ce studiază cu profesorul la clasă, interesul lor fiind
scăzut faţă de acest examen şi faţă de continuarea
studiilor;
 Există elevi care nu doresc să susţină examenul de
bacalaureat, datorită situaţiei economico-financiare a
familiei ei fiind nevoiţi
să lucreze şi astfel timpul de pregătire pentru examen
este limitat;
 Volumul insuficient de cunoştinţe pe care-l posedă
elevii când se înscriu în clasa a IX-a, ceea ce
determină, de multe ori, imposibilitatea de a acumula
cunoştinţe noi pe parcursul
anilor de liceu;

Nr.
crt.

Clasa Nr. elevi
participanți la
examen

Note Obs.

1-
1.99

2-
2.9
9

3-
3.99

4-
4.9
9

5-
5.9
9

6-
6.9
9

7-
7.9
9

8-
8.99

9-
9.9
9

1. XII T1 8 - - 2 - 4 2 - - -

2. XII T2 5 - - 2 1 1 1 -

3. Promo
ția
anteri
oară

9 - - - - 4 2 1 - - 2 elevi
neprez
entați
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II.2.5.5. Rezultate obținute de elevi la concursuri școlare- 50 de premii și mențiuni:

Semestrul  I

1. Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu, Brăneşti, Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau",
Branesti, 22.11.2017

- Locul I– Madness Tour - prof. Șofron Paul
- Locul II– Madness Tour - prof. Șofron Paul
2. Târgul Naţional al firmelor de exercițiu „Rivulus Dominarum – tineret” Baia Mare,

(Colegiul Economic "Nicolae Titulescu", Baia-Mare, 8-9.12.2017)
- Mențiune I – Catalog profesional – Pensiunea Floarea de Colț - prof. Moricz Judith
- Mențiune III – Prezentarea firmei – Pensiunea Floarea de Colț - prof. Moricz Judith
- Mențiune I – stand – Madness Tour – prof. Șofron Paul
- Premiul special – Prezentarea firmei – Madness Tour – prof. Șofron Paul
3. “Journée Européenne des Langues” (CAEN 2017, cap VI, poz. 12), Colegiul Agricol

“Traian Săvulescu”, Târgu-Mureş, 5 octombrie 2017
- Menţiune – secţiunea Face-to-face, elevele Viman Alexandra (clasa a X-a T2), Codreanu

Andreea (clasa a X-a T1), Suruceanu Loredana, Beşleaga Mihaela (clasa a XI-a T2), prof. Ancău
Valentina

- Premiul special – Atelierul “Recunoaşte melodia”, elevele Viman Alexandra (clasa a X-a
T2), Codreanu Andreea (clasa a X-a T1), Suruceanu Loredana, Beşleaga Mihaela (clasa a XI-a T2),
prof. Ancău Valentina

4. Best Flashmob 2017 – Suntem tânăra generaţie
- Locul I – trupa de dans a Colegiului Tehnic “Napoca”, coordonator prof. Mărginean Oana

Semestrul II

1. Olimpiada Tehnică –Faza pe școală
- Locul I – Beșleaga Mihaela XIT2, prof. Moricz Judith, prof. Souca Ana Maria
- Locul II – Suruceanu Loredana XIT2, prof. Moricz Judith, prof. Souca Ana Maria
- Locul III – Andraș Mădălina XIT1, prof. Moricz Judith, prof. Souca Ana Maria
- Locul I – Tripon Daniel XIIT2, prof. Șofron Paul
- Locul II – Gaitur Stela XIIT2, prof. Șofron Paul
- Locul III – Jecan Adela XIIT1, prof. Șofron Paul
2. Olimpiada Tehnică –Faza județeană
- Locul II – Suruceanu Loredana XIT2, prof. Moricz Judith, prof. Souca Ana Maria
- Locul III – Beșleaga Mihaela XIT2, prof. Moricz Judith, prof. Souca Ana Maria
- Locul III - Tripon Daniel XIIT2, prof. Șofron Paul
3. Competiţia Business Plan, etapa județeană, Colegiul Economic “Iulian Pop”, Cluj-Napoca
- Locul I – Suruceanu Loredana, Beșleaga Mihaela - prof. Șofron Paul
4. Competiţia Business Plan, etapa regională, Colegiul Economic “Gheorghe Dragoş”

Satu-Mare (20.04.2018)
- Mențiune – Suruceanu Loredana, Beșleaga Mihaela - prof. Șofron Paul
5. Târgul Regional al Firmelor de Exercitiu, Cluj Napoca, 29-30.03.2018
- Premiul II – Stand profesional – Pensiunea Floarea de Colț - prof. Moricz Judith
- Mențiune – Comunicare și negociere în afaceri – Pensiunea Floarea de Colț - prof. Moricz

Judith
- Mențiune – Cea mai reprezentativă mascotă – Pensiunea Floarea de Colț - prof. Moricz

Judith
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- Premiul special – Promovarea agroturismului - Pensiunea Floarea de Colț - prof. Moricz
Judith

- Premiul I – Cea mai bună prezentare a firmei PPT- Madness Tour – prof. Șofron Paul
- Premiul II – Cea mai reprezentativă mascotă - Madness Tour – prof. Șofron Paul
- Premiul II - Comunicare şi negociere în afaceri - Fantastic events – prof. Souca AnaMaria
- Mențiune - Stand profesional- Fantastic events – prof. Souca AnaMaria
6. Târgul Naţional al firmelor de exercițiu, Zalău (19-20.04.2018)
-Premiul II – Cea mai bună prezentare a firmei PPT – Pensiunea Floarea de Colț - prof.

Moricz Judith
- Mențiune – Cel mai bun stand - Fantastic events – prof. Souca Ana Maria
- Mențiune – Cel mai bun manager- Fantastic events – prof. Souca Ana Maria
- Premiul special – Cea mai bună prezentare a firmei PPT- Fantastic events – prof. Souca Ana

Maria
7. Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu, Beclean, Colegiul Economic "Petru Rareş"

20 aprilie 2018
- Mențiune – Cea mai reprezentativă mascotă - Madness Tour – prof. Șofron Paul
- Mențiune – Cel mai bun stand- Madness Tour – prof. Șofron Paul
8. Târgul Naţional al firmelor de exercițiu, "Elevii de azi, antreprenorii de maine",

20.04.2018, București
- Premiul I – Cea mai reprezentativă mascotă - Madness Tour – prof. Șofron Paul
- Premiul I – Cele mai multe tranzacții - Madness Tour – prof. Șofron Paul
- Premiul I – Promovarea orașului – prof. Șofron Paul
9. Proiect Educaţional „Stop bullying-ului – Spune NU intimidării” (CAEN, 2018,

secţiunea I, poziţia 8), aprilie 2018
- Premiul I la etapa judeţeană (Popuţ Alice Naomi, clasa a IX-a T1), prof. Rusu Mihaela
- Premiul II la etapa naţională (Popuţ Alice Naomi, clasa a IX-a T1), la secţiunea 1, clasele

VII-XI, compoziţie plastică prin mijloace tradiţionale (desen, pictură, colaj), prof. Rusu Mihaela
10. Concursul Naţional de Consiliere Şcolară prin Artterapie „Exprimă-te liber!” cu

tema Efectul real al mediului virtual (CAER 2018), 22.01-13.04.2018
- Premiul III (eleva Codreanu Andreea, clasa a X-a T1) la etapa regională, secţiunea

compoziţie literară, nivel liceal, prof. Rusu Mihaela
11. Concurs Naţional de eseuri „Doing Business in Romania” 2018, martie-aprilie 2018
- Menţiune (nota 8,55) – eleva Suruceanu Loredana, clasa a XI-a T2, prof. Paraschiv Eugenia
12. Innovation Day (by Junior Achievement) – sesiune interactivă de lucru (găsirea de

soluţii inovatoare la problemele reale din comunitate), 7 mai 2018
- Premiul I (eleva Stepanenco Valeria, clasa a IX-a T2, prof. Ancău Valentina)
- Premiul III (eleva Cabac Nicoleta, clasa a X-a T1, prof. Ancău Valentina)
- Menţiune (eleva Suruceanu Loredana, clasa a XI-a T2, prof. Ancău Valentina)
13. Concurs „De la musique avant toute chose”, ediţia a III-a, mai 2018
- Premiul I – secţiunea liceu (eleva Suruceanu Loredana, clasa a XI-a T2), prof. Ancău

Valentina
14. Concurs „Let’s hear the music first and foremost”, ediţia a III-a, mai 2018
- Premiul III – secţiunea liceu (elevii Şimon Vasile şi Vereş Giulia, clasa a IX-a T1), prof.

Pop Dana
- Premiul special – secţiunea liceu (eleva Suruceanu Loredana, clasa a XI-a T2), prof. Pop

Dana
15. Simpozionul „High School Science Projects” ediţia a VII-a, Iaşi, martie 2018
- Diplomă de exelenţă pentru Parada „Eco Chic”, prof. Negrea Iuliana
16. Concurs Naţional Tehnic Textil „IngTex”, ediţia a VIII-a, Arad, aprilie 2018
- 2 Premii III, prof. Negrea Iuliana
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17. Simpozion naţional de specialitate „Expectative”, ediţia a XIX-a, Arad, aprilie 2018
- Premiul special, Prof. Negrea Iuliana
18. Proiectul regional „Hristos se naşte, slăviţi-l!”, decembrie 2017-aprilie 2018
Premiul I – secţiunea poezie 9 (eleva Stepanenco Valeria, clasa a IX-a T2, prof. Crăciun

Cristina)
Premiul I – secţiunea desen (eleva Părăuţu Roxana, clasa a IX-a T3, prof. Crăciun Cristina)
Premiul III – secţiunea poezie (eleva Ambruş Roxana, clasa a XI-a T2, prof. Crăciun

Cristina)
19. Proiect CAER „România turistică”, martie 2018
Premiul III – eleva Părăuţu Roxana, clasa a IX-a T3, Colegiul Tehnic „Napoca”, prof. Șofron

Paul
20. Colocviul interdiciplinar „Omul şi sacrul”, Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, Cluj-

Napoca (25 aprilie 2018)
Premiul I – trupa de teatru „Polisemantic” coordonată de prof. Opriş Nicoleta
21. Proiectul Regional „Porţi deschise lecturii” – 23 martie 2018
Premiul pentru cel mai bun scenariu, trupa de teatru „Polisemantic”, Colegiul Tehnic

„Napoca”, prof. Opriş Nicoleta
Premiul pentru cea mai bună trupă de teatru, trupa de teatru „Polisemantic”, Colegiul Tehnic

„Napoca”, prof. Opriş Nicoleta
Premiul III, trupa de teatru „Polisemantic”, Colegiul Tehnic „Napoca”, prof. Opriş Nicoleta
22. Festival International de chanson francophone „Chants sons sur scène”, 21 aprilie

2018
Premiul II – elevii Suruceanu Loredana (clasa a XI-a T2), Şimon Vasile (clasa a IX-a T1),

prof. Ancău Valentina
Aceste rezultate, împreună cu rezultatele obținute de școală în ultimii trei ani, au

condus la menținerea titlului de Colegiu de către școală, în urma evaluării făcute de
Inspectoratul Școlar Cluj, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației
Naționale.

II.3.Managementul activităţilor educative

II.3.1. În anul școlar 2017-2018 întreaga activitatea educativă a urmărit, în principal creșterea
prestigiului școlii noastre prin acțiunile desfășurate în  parteneriat cu inspectoratul școlar si cu alte
instituții din comunitatea locală.

Un element semnificativ este acela că, prin punerea în practică a planului managerial al școlii,
s-a reușit realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și extracurriculare. Un rol important l-
a îndeplinit mediul școlar și practicile sociale compatibile cu idealurile unei societăți democratice
aplicate în școală. S-a urmărit în mod constant ca spațiul școlii, să constituie un mediu de manifestare
a responsabilității, a comportamentului decent și a toleranței față de opinii diferite.

La începutul anului școlar au fost jalonate principalele obiective ale activității educative
extrașcolare și extracurriculare. Desfășurarea activită ții educative a implicat trei categorii de
demersuri, care au fost valorificate la maximum în școala noastră: coordonarea și sprijinirea
activităților desfășurate în cadrul Consiliului Elevilor, orele de consiliere și orientare școlară,
activitati extrascolare și educația pentru valori, din cadrul tuturor disciplinelor de învățământ.

Toate activitățile extrașcolare și extracurriculare desfasurate la nivelul școlii s-au bucurat de
un real succes și au găsit ecou, atât în rândul elevilor, cât și al părinților sau al comunității locale.
Atât activitățile, cât și proiectele derulate în școala noastră , au acoperit domenii diferite oferind
elevilor posibilitatea de a se implica în activități cât mai interesante și diverse. Acestea au vizat:

 dezvoltarea  de cunoştinţe, abilităţi  şi  competenţe  prin implementarea la nivelul unuităţii
şcolare a unui număr cât mai mare şi variat, de activităţi educative şcolare şi extraşcolare;
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 crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie, pentru dezvoltarea deplină a
potenţialului personal;

 implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii;
 diversificarea strategiilor  didactice în contextul  creşterii calităţii actului educaţional ;
 responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor/comunității locale în valorizarea

activităţilor educative prin prisma rezultatelor învăţării;
 oferirea de acţiuni/activităţi educative  ca alternativa la acţiuni antisociale, absenteism,

abandon şcolar, distrugerea propriei identităţi umane.
Tipologia activităților. S-au desfășurat aproximativ 80 de activități din diferite domenii de

activitate:
1. Activităţi școlare și extraşcolare implementate la iniţiativa unității de învățământ:
Domeniul:Cultural-artistic
1. Titlul activității :  Dezbatere „Why learn English?”
Perioada de desfăşurare : 2-6 Octombrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 100 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Pop Dana

2. Titlul activității: Vizionarea filmului documentar „He Named Me Malala” – marcarea Zilei
Educației
Perioada de desfăşurare: 5 Octombrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 60 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Iura Ioana

3. Titlul activității: Importanța bibliografiei
Perioada de desfăşurare: 16 Octombrie 2017
Parteneri: Biblioteca Județeană „Octavian Goga”
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 60 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Nicoleta Opriș

4. Titlul activității: Sărbătoarea lui Moş Nicolae
Perioada de desfăşurare: 6 Decembrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Brăilă Rada

5. Titlul activității: Serbarea de Crăciun
Perioada de desfăşurare: 14 Decembrie 2017
Parteneri: Școala Gimnazială Măguri Răcătău
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 150 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Opriș Nicoleta, Prof. Crăciun Cristina

6. Titlul activității : Concurs Bătălia cărţilor
Perioada de desfăşurare : 21 februarie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Iura Ioana

7. Titlul activității: - Dezbatere Ziua internaţională a cărţii
Perioada de desfăşurare: 23 aprilie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Iura Ioana
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8. Titlul activității: Proiect vizual despre şcoală „Harta şcolii mele”
Perioada de desfăşurare: aprilie 2018
Parteneri: familia
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Opriş Nicoleta

9. Titlul activității: Proiectul „Personalităţi, modele, exemple”, asociat Anului Centenarului
Perioada de desfăşurare: 11 iunie – 15 iunie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Opriş Nicoleta

Domeniul: Comemorativ/Aniversar

1. Titlul activității: 9 Octombrie – Ziua Holocaustului
Perioada de desfăşurare: 10-11 Octombrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 60 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Șipoș-Moldovan Elena

2. Titlul activității: 1 Decembrie – Ziua Națională a României
Perioada de desfăşurare: 28Noiembrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 60 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Șipoș-Moldovan Elena, Prof. Mărincuș Cristina

3. Titlul activității: Ziua Culturii Naționale
Perioada de desfăşurare: 16 Ianuarie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Opriș Nicoleta

4. Titlul activității: Ziua Europei 9 Mai şi Ziua Independenţei Regatului României
Perioada de desfăşurare: 10 mai 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 80 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Șipoș-Moldovan Elena

5. Titlul activității: Journée Internationale de la Francophonie
Perioada de desfăşurare: 20 martie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 60 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Ancău Valentina

6. Titlul activității: St Patrick’s Day – Ziua naţională a Irlandei
Perioada de desfăşurare: 14-16 martie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 60 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Pop Dana

Domeniul: Ecologie și protecția mediului

1. Titlul activității: Parada “Eco Chic” din cadrul Proiectului CAER “Târgul firmelor de
exercițiu” și a Proiectului Erasmus + ˮTake Stereotipyng Out of Your Lifeˮ
Perioada de desfăşurare: Martie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: elevii și profesorii participanți în proiecte
Responsabil  activitate: Prof. Negrea Iuliana, prof. Hanc Letiția, prof. Ancău Valentina
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2.Titlul activității: Acțiuni de ecologizare în incinta școlii – “Școala mea curată !”
Perioada de desfăşurare: mai 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 120 de elevi
Responsabil  activitate: Prof. Nechita Nadia, Prof. Souca Ana Maria , Consilier educativ, Prof.
Valentina Ancău

Domeniul: Sportiv/Turistic

1. Titlul activității: Excursie tematică pe traseul Peștera Scărișoara – Cascada Pișoaia –
Mănăstirea Albac – Roșia Montană
Perioada de desfăşurare: 2 Octombrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 50 elevi, 5 cadre didactice
Responsabil  activitate: Prof. Șofron Paul

2. Titlul activității: Excursie tematică la Izvorul Mureșului, jud. Harghita
Perioada de desfăşurare: 20-21 iunie 2018
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 30 elevi, cadre didactice
Responsabil  activitate: Prof. Șofron Paul

Domeniul: Educație civică/Voluntariat/Proiecte caritabile

1. Titlul activității: „Săptămâna Educației Globale” – Lumea noastră depinde de noi
Perioada de desfăşurare: 21 - 29 Noiembrie 2017
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 200 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Rusu Mihaela, Prof. Velicea Nicoleta, Prof. Bobiș Dorina, Prof. Cighi
Ileana, Prof. Ancău Valentina, Prof. Nechita Nadia, Prof. Dârgău Mihaela

2 .Titlul activității: Parteneriat caritabil „Dăruiește bucurie!”
Perioada de desfăşurare: 1-15 Decembrie 2017
Parteneri: Palatul Copiilor Cluj, Școala Gimnazială Borșa
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 150 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Mărginean Oana, Prof. Rusu Mihaela

3 .Titlul activității: „Să fim buni de Crăciun!”
Perioada de desfăşurare: 19 Decembrie 2017
Parteneri: Azilul de bătrâni, Bul. 21 Decembrie 1989
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 50 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Nechita Nadia, Prof. Crăciun Cristina

4 .Titlul activității: Campania socială „Săptămâna fructelor și legumelor donate!”
Perioada de desfăşurare: 20-24 Noiembrie 2017
Parteneri: Grădinița Specială Cluj-Napoca
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 50 elevi
Responsabil  activitate: Prof. Mărginean Oana, Prof. Rusu Mihaela

2. Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea de învățământ, la inițiativa
Ministerului Educației Naționale, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în baza unor
acorduri/ parteneriate naționale, județene, locale:
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Domeniul: Sportiv/Turistic
1. Titlul activității: Olimpiada Sportului Școlar – fotbal băieți
Perioada de desfăşurare: Noiembrie 2017 – Ianuarie 2018
Parteneri: ISJ Cluj
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: Echipa Colegiului Tehnic „Napoca”
Responsabil  activitate: Prof. Mărginean Oana

2. Titlul activității: Olimpiada Sportului Școlar – volei fete
Perioada de desfăşurare: Noiembrie 2017 – Februarie 2018
Parteneri: ISJ Cluj
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: Echipa Colegiului Tehnic „Napoca”
Responsabil  activitate: Prof. Mărginean Oana

Domeniul: Educaţie civică/Voluntariat/Proiecte caritabile

1. Titlul activităţii: Proiectul educaţional „Dreptul meu la imagine”
Perioada de desfăşurare: iunie 2018
Parteneri: ISJ Cluj în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj,
Inspectoratul de Poliţie Cluj, Agenţia Naţională împotriva Traficului de persoane, Baroul Cluj,
Fundaţia Părinţi Clujeni
Număr beneficiari direcţi, indirecţi: 160 elevi
Responsabil activitate: prof. Velicea Nicoleta

3. Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii,
asociații, comunitatea locală etc.)  desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare:

1. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Școala Gimnazială Emil Isac
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Cultural/artistic – Proiectul regional „Hristos
se naște, slăviți-L”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 60 elevi, cadre didactice, responsabil prof. Crăciun Cristina

2. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Cultural/artistic – Festivalul de colinde și
obiceuri populare „Episcop Nicolae Ivan”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 60 elevi, cadre didactice, responsabil prof. Crăciun Cristina

3. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Primăria Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Cultural/artistic – Târgul de Crăciun (spectacol
de colinde organizat în Piața Unirii)
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 20 elevi, 1 cadru didactic prof. Crăciun Cristina

4. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Divizia 4 Infanterie Gemina
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Comemorativ/aniversar – Ziua Armatei
Române
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, cadru didactic responsabil prof. Șofron Paul

5. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Brăila
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Științific/Tehnic – Simpozionul Internațional
„Itinerarii culturale”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 2 elevi-beneficiari direcți, 1 cadru didactic
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-beneficiari indirecți – elevi și cadre didactice din învățământul preuniversitar din unități de
învăţământ din România și din şcoli europene . Responsabil prof. Negrea Iuliana

6. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Fundația PRAIS
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Sportiv/Turistic – „Best Flashmob 2017” din
cadrul programului educațional extracurricular „Suntem tânăra generație”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 20 elevi, 2 cadre didactice. Responsabili activitate prof.
Mărginean Oana, prof. Ancău Valentina

7. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Organizația „Salvați copiii”
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Educație civică/Voluntariat/Proiecte caritabile
– „Ora de Net”- activitate educațională cu scopul folosirii utile a internetului
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 60 elevi, 2 cadre didactice. Responsabili activitate prof.
Iakobinyi-Pich Dorina, prof. Mărincuș Cristina

8. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: ComemorativAniversar – „Journée Européene
des Langues – Ziua Europeană a Limbilor” (CAEN 2017, cap. VI, poz. 12)
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi și profesori din peste 15 județe. Responsabil activitate
prof. Ancău Valentina

9. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Inspectoratul Județean de Poliție Cluj
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Educație juridică în Săptămâna de prevenire a
criminalității
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 100 elevi, 10 cadre didactice

10. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Media Image Factory
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Ecologic/Protecția mediului – Guerilla Verde
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 60 elevi, 3 cadre didactice

11. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: PROIS-NV (Pactul Regional N-V pentru Promovare și
Incluziune Socială), Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Cultural/Artistic – IN_CLUJ_ART Incluziune
prin artă pentru tinerii clujeni
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 tineri și elevi cu vârsta între 15 și 25 ani

12. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, ANSVAPAR
(Asociația Națională pentru Sprijinirea Victimelor și Prevenirea Accidentelor Rutiere)
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Educație civică – Lecție de educație rutieră
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 100 elevi

13. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, Brănești
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Științific/Tehnic – Târgul firmelor de Exercițiu
„Fii antreprenor!”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, care didactice

14. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: ADABER – Technology for Social Change
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Științific/Tehnic – Hour of Code 2017
(eveniment internațional anual)
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 100 elevi, care didactice



37

15. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia-Mare
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Științific/Tehnic – Târgul firmelor de Exercițiu
„Rivulus Dominarum”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 15 elevi, 1 cadru didactice – beneficiari direcți

16. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj-

Napoca (OSM)

Domeniul: Educaţie pentru sănătate – lecţia „Împreună pentru sănătate”

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 200 elevi, cadre didactice

17. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Avon Cluj-Napoca

Nivea Cluj-Napoca

Domeniul: Educaţie pentru sănătate – lecţia de îngrijire corporală

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 160 elevi, cadre didactice

18. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Conferinţele Bookland Evolution

Domeniul: Orientarea profesională a elevilor de liceu şi şcoală profesională

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 1 cadru didactic (prof. Dârgău Mihaela)

19. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Primăria Cluj-Napoca, Teatrul Naţional Cluj

Domeniul: artistic-Spectacol liric „Poeţi din închisorile comunismului”

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 1 cadru didactic, prof. Dârgău Mihaela

20. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă

Educaţională Cluj – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Cluj

Domeniul: educație pentru sănătate- Proiect Educaţional „Stop bullying-ului – Spune NU

intimidării” (CAEN, 2018, secţiunea I, poziţia 8)

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 1 cadru didactic (prof. Rusu Mihaela)

21. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Double Tree by Hilton

Domeniul:orientare în carieră- Zilele carierei @ Hilton

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 1 cadru didactic (prof. Nechita Nadia)

22. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Sălaj – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sălaj

Domeniul: orientare școlară- Concursul Naţional de Consiliere Şcolară prin Artterapie

„Exprimă-te liber!” cu tema Efectul real al mediului virtual (CAER 2018)

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 1 cadru didactic (prof. Rusu Mihaela)

23. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Fundaţia Collegium XXI, Inspectoratul General al

Poliţiei Române – Direcţia Investigaţii Criminale



38

Domeniul:cultural- Activitate de informare în cadrul Proiectului Educaţional Naţional „Cunoaşte

şi protejează patrimoniul cultural naţional”

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 150 elevi, 5 cadre didactice

24. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Facultatea de Business, Universitatea „Babeş-Bolyai”

Domeniul: cultural-Concurs Naţional de eseuri „Doing Business in Romania” 2018

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 60 elevi, 1 cadru didactic, prof. Paraschiv Eugenia

25. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”,Bucureşti

Domeniul:antreprenoriat- Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu „Elevii de azi,

antreprenorii de mâine”

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 8 elevi (Colegiul Tehnic „Napoca”), 1 cadru didactic, prof.

Şofron Paul

26. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: CNDIPT, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş”

Satu-Mare

Domeniul : antreprenoriat-Competiţia Business Plan – etapa județeană/etapa  regională

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi (Colegiul Tehnic „Napoca”), 1 cadru didactic,

prof. Şofron Paul

27. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: FSEGA Cluj-Napoca, Centrul de îngrijiri paleative Sf.

Nectarie Cluj-Napoca

Domeniul antreprenoriat: Conferinţa internaţională din cadrul Cluj Economics Business

Seminaries Series (CEBSS)

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi (Colegiul Tehnic „Napoca”), 1 cadru didactic

28. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Raiffeisen Bank – sucursala Cluj-Napoca

Domeniul: financiar-Tranzacţii bancare carduri şi modalităţi de plată

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 1 cadru didactic, prof. Souca Ana Maria

29. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Junior Achievement România

Domeniul: social-Innovation Day – sesiune interactivă de lucru (găsirea de soluţii inovatoare la

problemele reale din comunitate)

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 6 elevi (Colegiul Tehnic „Napoca”), 1 cadru didactic, prof.

Ancău Valentina

30. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Liceul Tehnologic „Ştefan Pascu” Apahida

Domeniul: Cultural/artistic - Concurs „De la musique avant toute chose”, ediţia a III-a, 2018

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 3 elevi, 1 cadru didactic, prof. Ancău Valentina

31. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Liceul Tehnologic „Ştefan Pascu” Apahida
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Domeniul: Cultural/artistic - Concurs „Let’s hear the music first and foremost”, ediţia a III-a,

2018

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 3 elevi, 1 cadru didactic, prof. Pop Dana

32. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Iaşi

Domeniul: științific-Simpozionul „High School Science Projects” ediţia a VII-a, Iaşi, 2018

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: - elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar din

unităţile şcolare din România, 7 elevi ai Colegiului Tehnic „Napoca”, 2 cadre didactice (prof. Negrea

Iuliana, prof. Ancău Valentina)

33. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Universitatea „Aurel Vlaicu” – Facultatea de Inginerie

Domeniul:științific- Concurs Naţional Tehnic Textil „IngTex”, ediţia a VIII-a, Arad, 2018

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: - elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar din

unităţile şcolare din România, 7 elevi ai Colegiului Tehnic „Napoca”,1 cadru didactic (prof. Negrea

Iuliana)

34. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Universitatea „Aurel Vlaicu” – Facultatea de Inginerie,

Liceul Teoretic „Francisc Newman” Arad

Domeniul:științific- Simpozion naţional de specialitate „Expectative”, ediţia a XIX-a, Arad, 2018

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: - elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar din

unităţile şcolare din România, 7 elevi ai Colegiului Tehnic „Napoca”,1 cadru didactic (prof. Negrea

Iuliana)

35. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

Domeniul: antreprenoriat-Târgul Național al Firmelor de Exercițiu, Zalău

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: - elevi din clasele a XI-a și a XII-a, 2 cadre didactice,

prof. Souca Ana Maria, prof. Moricz Judith

36. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Liceul Greco-catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca,

ISJ Cluj

Domeniul: interdisciplinar- Colocviul „Omul şi Sacrul”

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi, profesori, familia, comunitatea

37. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Economic "Petru Rareş", Beclean Domeniul

activităţilor desfăşurate în parteneriat: Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu Număr

beneficiari direcţi şi indirecţi: elevi din clasele a XI-a și a XII-a, 1 cadru didactic, prof. Şofron Paul

4. Acţiuni pentru  prevenirea şi eliminarea violenţei şcolare, a consumului de  droguri/
etnobotanice, alcool, tutun; Acțini/măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în
străinătate;Acțiuni/ proiecte de prevenire a traficului de persoane, în rândul elevilor;
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Acțiuni/ proiecte de prevenire a absenteismului, a riscului de abandon și a abandonului
școlar;

1. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Asociaţia eLiberare (partener oficial al Agenţiei
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANIPT)
Denumire activitate: Prevenirea traficului de persoane şi a exploatării sexuale în România
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 270 elevi, 10 cadre didactice
2. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Inspectoratul de Poliţie Judeţean (Biroul de analiză şi
prevenire a criminalităţii)
Denumire activitate: Violența domestică
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 eleve, 1 cadru didactic
3. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog
Denumire activitate: Prevenirea consumului de droguri
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 250 elevi, 10 cadre didactice
4. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Denumire activitate: „Drogurile între mit şi realitate”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 250 elevi, 6 cadre didactice
5. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Denumire activitate: „Nu fi Al-Tu!” – seminar de informare şi prevenire a consumului de
alcool/tutun
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 150 elevi, 5 cadre didactice

5. Activități la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor

1.Denumire activitate: Concursul “Sărbătoarea dovleacului „
Perioada: 31 Octombrie 2017
Scop/ Finalitate: Dezvoltarea creativității elevilor și a spiritului de competiție

2.Denumire activitate: Balul Bobocilor
Perioada: Octombrie 2017
Scop/ Finalitate: Armonizarea relațiilor între elevi şi dezvoltarea spiritului competitiv

3.Denumire activitate: Valentine` s day și Dragobetele- dezbatere și concurs de eseuri
Perioada: februarie-martie 2018
Scop/ Finalitate: Dezvoltarea creativității elevilor și cunoașterea unor aspecte din tradițiile
popoarelor

4.Denumire activitate: „Cinema în școala ta”- vizionare de filme
Perioada: semestrial
Scop/ Finalitate: Educarea și dezvoltarea gustului pentru arta cinematografică

6 Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în CAEJ, CAER,
CAEN  2017 ( cf. O.M.E.C.T.S. 3035/ 2012):

1. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Napoca” Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Tehnic – „Târgul Firmelor de Exerciţiu”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 310 elevi, 38 cadre didactice

2. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Napoca” Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Tehnic – „România turistică”
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Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 30 elevi, 10 cadre didactice

3. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Napoca” Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Tehnic – „Fii ghid pentru o zi”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 100 elevi, 10 cadre didactice

4. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Napoca” Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Cultural/Artistic – „Porți deschise lecturii”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 60 elevi, 6 cadre didactice

5. Iniţiatorul parteneriatului/proiectului: Colegiul Tehnic “Napoca” Cluj-Napoca
Domeniul activităţilor desfăşurate în parteneriat: Cultural/Artistic – „Designer pentru o zi”
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi: 98 elevi, 16 cadre didactice

7.Proiecte cu finanțare europeană
1. Instituţia finanţatoare: Uniunea Europeană prin programul Erasmus + (KA2)
Activitatea finanţată : Strategic Partnership Project „Take Stereotyping out of your Life” (no.
2017-1-LT01-KA219-035186) – 2017-2019
Număr beneficiari direcţi şi indirecţi : 30 elevi, 8 profesori – beneficiari direcţi
350 elevi, 30 personal didactic, comunitate, familii – beneficiari indirecţi

Analiză SWOT

Puncte tari
 dezvoltarea achiziţiilor, cunoştinţelor şi competenţelor din zonele de interes al elevilor, cultivarea
interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora  pentru anumite domenii, formarea de
atitudini şi comportamente sănătoase;
 susținerea și promovarea, la nivelul politicii manageriale  a şcolii, a impactului pozitiv pe care
activitatea educativă extraşcolară şi extracurriculară o are asupra dezvoltării personalităţii elevului,
prin crearea unui climat educaţional deschis și  stimulativ care să incurajeze elevii să își manifeste
interesele în activități educative formale şi nonformale cu impact la nivelul vieţii şcolii şi a
comunităţii;
 activitatea educativă formală şi nonformală a permis folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în
rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter;
 existenţa la nivelul şcolilor a  unor programe, proiecte, parteneriate (atân naţionale, cât şi
internaţionale) bine elaborate, în care sunt implicati deopotrivă elevii, cadrele didactice, comunitatea,
părinţii;

Puncte slabe:
 Inerția unor cadre  didactice în a rămâne statutari unui sistem de învățământ axat doar pe
acumularea de cunoștințe și mai puțin pe dezvoltarea și implicarea în activități educative, centrarea
activităţii didactice pe nevoile elevului;
 Existenţa unor elevi dezinteresaţi de şcoală, din cauza lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de
către părinţi, absenţei părinţilor plecaţi în străinătate;
 Implicare foarte redusă a Consiliului Elevilor şi a Clubului Impact ;

Oportunităţi :
 Disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii, prin parteneriate educaţionale;
 Dezvoltarea orizontului cultural al elevilor, prin identificarea unor noi situații de învățare
adaptate cerințelor și nevoilor acestora;
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 Promovarea imaginii unității de învățământ prin intermediul activităților desfășurate și a
rezultatelor obținute;

Ameninţări:
 Atitudine dezinteresată a unor elevi  faţă de valorile promovate de şcoală, faţă de activitatea de
învăţare şi  activităţile extraşcolare propuse de şcoală;
 Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional
al şcolii;

Propuneri de îmbunătățire a activității:
 Creşterea numărului de profesori implicaţi în demararea şi derularea de proiecte educative;
 Identificarea de resurse financiare care să susţină activităţile educative;
 Planificarea şi realizarea unui număr minim de o activitate tematică/lună împreună cu Comisia
Dirigintilor, Consiliul Elevilor şi alţi parteneri;
 Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice în scrierea de proiecte susţinute din fonduri
europene;

Concluzii:
După cum se observă şi din analiza de mai sus, elevii şi cadrele didactice ale şcolii sunt

preocupaţi de organizarea şi derularea de activităţi educative, însă s-au constatat anumite deficienţe,
în cazul sectorului de activități organizate la inițiativa Consiliului Elevilor.

II.3.2.Proiecte europene
Colegiul Tehnic Napoca din Cluj-Napoca a fost în anul școlar 2017-2018 beneficiarul unui

nou Proiectul KA2 – Erasmus+ Parteneriat strategic între școli: „Take out stereotyping out of your
life”, Nr. de referință 2017-1-LT01-KA219-035186_4, având ca parteneri școli  din Lituania,
Turcia, Italia, Slovenia.  Scopul proiectului este ca elevii să poată conştientiza propriile stereotipuri
şi prejudecăţi pentru a le depăşi în viitor în relația cu ei și cu cei cu care interacționează, pentru a
căpăta încredere în forțele proprii și a elimina sentimentul inferiorității în raport cu ceilalți.

În perioada 06-08.11.2017 a avut loc o primă activitate din cadrul proiectului, respectiv
mobilitatea transnațională din localitatea Kaltinenai, Lituania, în cadrul întâlnirii prezentându-se
obiectivele  proiectului, activitățile derulate și s-au stabilit responsabilități pentru fiecare școală
parteneră, precum și modalitățile de evaluare și diseminare a rezultatelor proiectului.

Principalele responsabilități stabilite în cadrul reuniunii au vizat, în principal următoarele
aspecte:

● Lituania- coordonarea implementării proiectului
● Italia- elaborarea și interpretarea chestionarelor relaționate temei proiectului
● Turcia- crearea Twinspace platform
● Slovenia- crearea paginii Facebook și a site-ului proiectului
● România- elaborarea și interpretarea chestionarelor de evaluare și diseminarea proiectului și

desfășurarea de activități privind stereotipurile de gen
În luna ianuarie, școala noastră a desfășurat deja o activitate pe tema stereotipurilor de gen, în

parteneriat cu Asociația Victorie Împotriva Violenței și Discriminării-VIVAD Cluj-Napoca,
reprezentată de d-na director Bianca Deac. A fost o activitate interactivă, în cadrul căreia elevilor din
grupul țintă al proiectului li s-au prezentat informații interesante despre categoriile de stereotipuri,
urmate de ateliere de comunicare și jocuri de rol, în cadrul cărora elevii au ilustrat cîteva stereotipii
frecvent întâlnite în societate: Toate femeile conduc rău, Locul femeii este la cratiță, Bărbații ocupă
funcții de conducere etc.

Evenimentul s-a bucurat de interesul elevilor, care au participat activ la atelierele propuse,
dovedindu-și creativitatea și conștientizând cât de important este să eliminăm aceste prejudecăți din
atitudinea noastră.
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Următoarea reuniune de proiect a avut loc în Italia, în perioada 16-20 aprilie, unde școala
noastră a fost reprezentată de 4 elevi și 2 cadre didactice.

Activitățile au debutat cu o întâlnire la primăria din Guglionesi, unde domnul primar și
reprezentanții forurilor  regionale  din educație  au pledat pentru importanța priectelor în educația
tinerilor în spiritul valorilor europene. Au urmat  workshopuri la școala gazdă unde elevii Colegiului
Tehnic Napoca s-au descurcat foarte bine, fiind apreciați de profesorii din celelalte țări pentru
competențele de comunicare în limba engleză și pentru cunoștințele despre istoria și civilizația țărilor
partenere.

După atelierele de la școală, conform protocolului acestor întâlniri europene, țara gazdă a
pregătit și vizite și excursii pentru ca oaspeții să descopere obiective culturale sau atropice din
patrimonial țării respective. Au fost organizate vizite  la castrul roman de la Sepino, la Rezervația
naturală de la Guardiaregia, în orașul Termoli, unde au fost ghizi în prezentarea cochetului oraș de pe
țărmul mării Adriatice,  elevi de la un liceu cu profil de turism, cu care școala are un parteneriat, pe
insula San Nicola, unde s-a vizitat castelul și catedrala și grupul s-a bucurat de priveliști de vis.

Ultima zi de activități  a fost dedicate unor  teste pentru stabilirea nivelului de competențe
lingvistice la elevi, chestionare pentru elevi și profesori, acordării de diplome și certificate Europass
pentru elevi, iar concluzia reuniunii a fost că toți tinerii au aceleași preocupări și oamenii nu trebuie
judecați după naționalitate, religie, rasă, gen.

În perioada 27 mai-1 iunie școala noastră a gazduit următoarea reuniune de proiect Erasmus +
“Take out stereotyping of your life”. A fost o săptămână frumoasă, plină de activități, care a debutat
cu o vizită la primăria municipiului Cluj-Napoca, unde oaspeții au fost încântați de maniera
prietenoasă în care li s-a adresat dl.primar și de interesul administrației clujene pentru învățământ.

Au urmat work-shopuri și prezentări la școală pe tema proiectului: violența domestică,
traficul de persoane, discriminarea de gen, sclavia modernă. În ultima zi, elevii din cele 5 țări
partenere-România, Italia, Slovenia, Lituania, Turcia –au realizat postere tematice, având ca
motto„United under European Sky„. Și pentru că, în cadrul proiectului, elevii vor încerca, prin
diferite activități, să demonteze prejudecățile despre popoare, etnii și să promoveze valorile specifice
fiecărei țări partenere, ne-am străduit să le arătăm câteva din locurile frumoase ale orașului nostru și
ale regiunii, organizându-le vizite la Cetatea Alba-Iulia, la salina Turda, în zona montană a județului-
Răchițele, Beliș, Mărișel, unde am surprins, în prezentăr ile pregătite de colegii de la clasele de
turism, pagini de istorie și civilizație românească, tradiții, gastronomie tradițională. Oaspeții nostri au
fost impresionați de modernitatea orașului nostru, de diversitatea culturală, de frumusețea peisajelor
montane, de calitatea oamenilor.

Anul școlar 2017-2018 a fost unul deosebit pentru elevii noștri care au obținut o mulțime de
premii la concursuri regionale, naționale și internaționale, ceea ce ne-au permis, în urma evaluării
făcute de Inspectoratul Școlar să ne menținem titlul de Colegiu. Grație proiectelor europene derulate
în ultimii ani, școala noastră a primit distincția de Școală Europeană, în cadrul unei competiții la care
au participat foarte multe școli din întreaga țară.

II.3.3. Implementarea planurilor operaţionale de prevenire a violenţei şi creşterea siguranţei
elevilor  din Colegiul Tehnic Napoca a vizat următoarele obiective:

1.Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot exercita
asupra elevilor, cadrelor didactice sau altor categorii de persoane din cadrul unitãţii şcolare;

2.Conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediul şcolar de către părinţi,  elevi,  şi
cadre didactice prin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul unitãţii
şcolare;

3.Consilierea psihologicã a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în ceea ce priveşte
fenomenul violenţei;

4.Oferirea de alternative educaţionale multiple şi atractive pentru petrecerea timpului liber prin
participarea la activităţi extracurriculare în vederea formarii unor comportamente sociale adecvate;
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5.Responsabilizarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice privind îmbunătăţirea relaţiilor
interumane.

Activităţile de prevenire şi combatere a violenţei desfăşurate:
1) Initierea unei proceduri de intervenție in situatii de violenta în școală;
2) La inceputul anului școlar, diriginții au avut sarcina de a-i informa pe elevi și pe parinții

acestora despre legislația în domeniu, cauzele, condițiile și mijloacele de prevenire a violenței în
școală

3) Diriginții au  abordat teme privind violența, rezolvarea de conflicte, gestionarea emoțiilor
etc. în cadrul orelor de suport educațional, îin conformitate cu planificarea, caietul dirigintelui, dar și
în funcție de situațiile apărute.

4) Proiect de prevenire a traficului de persoane
5) Implicarea elevilor cu potential violent în diverse activități alternative pozitive, în vederea

imbunătățirii comportamentelor prosociale:
6) Implicarea elevilor în activitãţi extracurriculare în scopul formãrii unor comportamente

sociale adecvate
Activităţile de  soluţionare a cazurilor de violenţă:

1) Monitorizarea cazurilor de violență din școala, prin abordarea și rezolvarea situațiilor
apărute, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

2) Consiliere individuală și de grup acordată de psihologul școlar elevilor cu potențial violent,
cât și celor care au comis acte violente. În acest sens, s-a procedat la identificarea şi constientizarea
problemelor, identificarea unor alternative comportamentale pozitive/ adaptative, dezvoltarea unor
tehnici de autocunoaştere şi autocontrol, creșterea stimei de sine etc.

3) Parinții elevilor implicați în incidente violente au fost informați și consiliați de diriginți și
psihologul școlar în vederea identificării celor mai adecvate metode si strategii de abordare și
disciplinare a copiilor.

4) Colaborare cu Politia de Proximitate în vederea abordării cazurilor grave de violență
școlară.

Din desfăşurarea activităţilor au reieşit :
A) Puncte tari:

- Implicarea elevilor cu potențial violent sau care au comis acte violente în diferite activități
extrașcolare
- Colaborare cu alți factori care contribuie la educație în vederea organizării unor activitațti de
prevenire și combatere a violenței : Poliția de Proximitate,  Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului, Serviciul de Asistență pentru Victimele Adulte ale Traficului de
Persoane, Asociaţia Preventis, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, asociaţia
Europeană pentru Siguranţă şi Antidrog, societatea naţională de Cruce Roşie-Filiala Cluj
B) Puncte slabe:

- Interesul scăzut și slaba implicare a părinților în abordarea și rezolvarea cazurilor de violență
școlară
- Dificultati de comunicare și abordare a elevilor cu potențial violent
- Comunicare defectuoasă între diriginți și profesorii clasei pentru identificarea de soluții la
cazurile de violență elevi-elevi și elevi-profesori
C) Propuneri de îmbunătăţire:

- Imbunătățirea colaborării și comunicării între elevi cu potential violent– diriginți- cadre
didactice- psiholog școlar- părinți, în vederea prevenirii și combaterii situațiilor de violență
școlară
- Diversificarea activităților extracurriculare pentru atragerea și implicarea unui număr cât mai
mare de elevi în activități educative în defavoarea actelor de violență și a actelor  antisociale.
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O contribuție importantă în soluționarea cazurilor de violență a avut-o activitatea din cabinetul
de consiliere:

NR.
CRT.

ACTIVITĂŢI
DESFĂŞURA

TE
OBIECTIVE

NR.
PARTICI
PANŢI

Intervenţie/ observaţii

1. Activităţi de
consiliere
individuală

Consilierea elevilor în cazul apariţiei
unor probleme în mediul: şcolar
(absenteism, rezultate
nesatisfăcătoare, dificultăţi de
adaptare etc.),
familial ( deficienţe de comunicare
cu părinţii, fraţii, situaţii conflictuale
în familie, lipsa suportului din partea
familiei etc.), social (conflicte cu
prietenii, cu colegii sau profesorii,
atacuri şi agresiuni violente la adresa
altora sau a propriei persoane,
izolare).
Consilierea elevilor  în cazul unor
probleme emoţionale (posibile stări de
tensiune psihică, anxietate, depresie,
evenimente acute sau traumatizante).

Consilierea părinţilor  în vederea
identificării unor probleme ale
copiilor şi stabilirea celor mai
adecvate modalităţi de abordare şi de
intervenţie a acestora în funcţie de
problematica prezentată.

14 elevi

8 elevi

12 elevi

4 elevi

15 părinţi

În funcţie de
problemele prezentate/
observate pentru
fiecare caz în parte, s-a
realizat un demers
specific de consiliere
psihopedagogică în
care am avut în vedere:
- identificarea şi
conştientizarea
problemelor
- identificare a unor
alternative
comportamentale
pozitive, adaptative
- dezvoltarea unor
tehnici de
autocunoaştere
- creşterea stimei de
sine
- învăţarea unor
metode de autocontrol
comportamental şi
emoţional
Problematica cea mai
frecventă întâlnită în
consilierea părinţilor a
fost reprezentată de
dificultatea de
relaţionare şi
comunicare cu copiii.

2. Activităţi de
consiliere de
grup

Consilierea elevilor în dezvoltarea
unor tehnici eficiente de  comunicare,
abilităţi sociale- asertivitate,
autocontrol emoțional, rezolvare a
conflictelor și luare a unor decizii
raționale.

80 de
elevi

Consilierea de grup se
realizează în cadrul
Cabinetului de
Asistenţă
Psihopedagogică cu un
număr restrâns de elevi
care prezintă o
problematică comună
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sau în cadrul orelor de
Consiliere şi Orientare,
cu întreaga clasă.
În anul şcolar prezent,
s-au realizat activităţi
de consiliere de grup în
cazul elevilor cu
probleme
comportamentale, în
vederea dezvoltării
abilităţilor sociale şi a
îmbunătaţirii
comportamentelor
prosociale ale acestora.
De asemenea, s-au
realizat activităţi de
grup cu scopul de a
promova un stil de
viaţă sănătos şi de a
preveni
comportamentele de
risc (fumat, consum de
alcool , droguri, trafic
de persoane).

3. Activităţi de
orientare
şcolară şi
profesională

Acordare de informaţii despre
facultăţi, profile, dinamica meseriilor,
posibilităţi de inserţie profesională
etc. elevilor din clasele terminale, în
special elevilor indecişi sau celor ce
şi-au ales greşit orientarea şcolară sau
profesională.

Activităţi de grup de autocunoaştere
şi autoprezentare, de luare a deciziilor
legate de carieră, de investigare a unor
trasee educaţionale sau profesionale

7 elevi

37 de
elevi

În cazul elevilor cu
indecizie vocaţională s-
a  intervenit pentru a-i
ajuta să se cunoască
mai bine, să identifice
diverse profesii care li
s-ar potrivi, să ia
decizii raţionale, în
cunoştinţă de cauză.

În cadrul orelor de
Consiliere şi Orientare,
la clasele din
învăţământul
profesional s-au
realizat activităţi de
OŞP cu scopul de a-i
ajuta pe elevi să
conştientizeze
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Popularizarea învăţământului
profesional la elevii şi părinţii elevilor
din mediul rural (Şcoala Ţaga)

7 elevi
4 părinţi
2 cadre
didactice

importanţa alegerii
unei profesii potrivite
personalităţii lor şi de a
înţelege necesitatea
formării iniţiale pentru
dezvoltarea unei
cariere în orice
domeniu profesional

4. Testări Aplicare de teste psihologice elevilor
la cererea lor, a cadrelor didactice sau
a părinţilor în vederea
evidenţierii unor aspecte sub sau
supradezvoltate, cunoaşterii
personalităţii lor şi a naturii
problemelor semnalate:(afective,
cognitive, aptitudinale etc), a evaluării
aptitudinilor şi intereselor elevilor în
vederea unei optime orientări şcolare
şi profesionale.

25 de
elevi

S-au aplicat teste de
inteligenţă generală
( Raven Standard ),
teste de aptitudini
( Bateria de teste
Psihologice CAS ),
teste de personalitate
( Chestionarul ZKPQ ),
chestionare de interese
etc.

5. Alte activităţi Activităţi de prevenire a
comportamentelor de risc:

 Prevenirea traficului de
persoane şi a abuzului la
adolescenţi- vizionare film
educativ+ analize, dezbateri

 Activitate „Stil de viaţă
sănătos”

 Proiect antidrog „Drogurile
între mit şi realitate” în
colaborare cu Asociaţia Carits
Eparhial Greco-Catolic Cluj

 Participare Concurs Regional
de Consiliere Şcolară prin
Artterapie „Exprimă-te liber!”
cu tema „Efectul real al
mediului online”

Activităţi de prevenire a
comportamentelor agresive /
violenţei în şcoală:

 Coordonare activitate
„Hărţuirea în mediul online”

 Activitate „NU violenţei în

22 de
elevi

12 elevi

150 de
elevi

18 elevi

31 de
elevi

Vizionarea unui
documentar dezbateri
cu elevii pe această
temă.

Elevii au exersat
strategii de a face faţă
presiunii grupului şi au
identificat alternative
pozitive de a-şi petrece
timpul liber.
Activităţile au
contribuit la
dezvoltarea creativităţii
elevilor şi a spiritului
competiţional
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şcoală”
 Implementare proiect

educaţional „Stop bullying-
ului-Spune Nu intimidării”,
CAEN, 2018

 Activităţi în cadrul proiectului
Erasmus+ „Stand up Against
bullying”

Activităţi de autocunoaştere,
dezvoltare personală, comunicare:

 Dezvoltarea abilităţilor socio-
emoţionale

 „Eu şi ceilalţi”- activităţi şi
jocuri interactive de auto- şi
intercunoaştere

13elevi

30 de
elevi

15 elevi

50 de
elevi

75 de
elevi

Puncte tari:
- relaţie bună de colaborare cu diriginţii şi cadrele didactice din şcoală
- creşterea numărului de elevi care apelează la serviciile de consiliere psihopegagogică

Puncte slabe:
- relaţie deficitară cu părinţii elevilor- atitudine nepotrivita a unor părinţi faţă de psiholog
- număr redus de şedinte de consiliere de grup cu elevii datorită programului încărcat încărcat al

elevilor
- Propuneri de îmbunătăţire:
- informarea, în cadrul sedinţelor cu părinţii, despre serviciile de consiliere psihologică existente în

şcoală
- organizarea unor şedinţe de consiliere de grup pentru elevii cu probleme comportamentale pentru

a le schimba/ modela atitudinea faţă de psiholog şi pentru a le creşte încrederea în serviciile de
consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

II.3.4. Activitatea sub-comisiei diriginților s-a desfășurat în conformitate cu
obiectivele generale stabilite:

 Asigurarea  cadrului  legislativ specific activităţii  educative  şcolare şi extraşcolare
 Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a

diriginţilor
 Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de dezvoltare personală, socială şi

profesională a elevilor ;
 Redimensionarea  activităţilor educative din perspectiva   valenţelor educaţiei  de impact
 Întărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de optimizare şi consolidare a

parteneriatului şcoală-familie
 Creşterea  vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  prin promovarea colaborărilor si

parteneriatelor la nivelul comunitatii locale
 Creşterea vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  prin popularizarea rezultatelor

deosebite ale şcolii în mass- media;
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 Profesionalizarea activităţilor educative prin perfecţionarea metodelor, instrumentelor,
resurselor didactice utilizate în actul educaţional;

 Monitorizarea si  evaluarea (periodică şi finală) a activităţii educative a membrilor comisiei;

Analiză SWOT

Obiective specifice Aspecte pozitive Aspecte care necesită
îmbunătăţire

PROIECTARE
Asigurarea cadrului legislativ
specific activităţii educative
şcolare şi extraşcolare

Au fost studiate prevederile
metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de diriginte

Asigurarea eficienţei proiectării
curriculare şi extraşcolare a
activităţilor educative a
diriginţilor

Diriginţii au stabilit intervalele
orare pentru desfăşurarea orei
de consiliere la clasă şi pentru
suportul educaţional pentru
părinţi.
Diriginţii au întocmit
planificările anuale conform
programei şcolare.
Diriginţii au întocmit
Portofoliul dirigintelui.

Promptitudine în respectarea
termenelor.

Asigurarea eficienţei proiectării
activităţilor educative a
diriginţilor la nivelul
subcomisiei metodice a
diriginţilor

A fost întocmit graficul de
interasistenţe.

Intocmirea unui calendar al
activităţilor metodice la nivelul
comisiei.

IMPLEMENTARE
Întărirea statutului activităţilor
educative ca spaţiu de
dezvoltare personală, socială şi
profesională a elevilor

S-a prelucrat Regulamentul
Intern şi ROF.
Alegerea liderilor claselor.
Amenajarea şi personalizarea
spaţiului claselor.
Colaborarea diriginţilor cu
Comisia pentru prevenirea
violenței şi psihologul şcolar în
vederea ameliorării stării
disciplinare a elevilor.
Diriginţii au consiliat elevii în
legătură cu Bursele şcolare şi
gratuităţile la transportul local
şi au verificat şi predat la
secretariat dosarele pentru
burse şi tabelele pentru
abonamente gratuite.
Diriginţii au colaborat cu
părinţii pentru cunoaşterea mai
bună a elevilor şi a mediului de



50

viaţă, a preocupărilor acestora.
Implicarea claselor în activităţi
extraşcolare şi de voluntariat.

Redimensionarea activităţilor
educative din perspective
valenţelor educaţiei de impact.

Au fost desfăşurate în
parteneriat cu alte organizaţii şi
instituţii activităţi pe diverse
teme: Lecţie de educaţie
juridică în Săptămâna de
prevenire a criminalităţii ,
Lecţie de educaţie rutieră, în
parteneriat cu Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Cluj
ANSVPAR (Asociaţia
Naţională pentru Sprijinirea
Victimelor şi Prevenirea
Accidentelor Rutiere),
organizarea de dezbateri la
nivelul claselor pe diverse
teme: omagierea lui Constantin
Brâncuși, Ziua Naţională, Ziua
Culturii Române, Ziua Unirii
Principatelor.

Optimizarea şi consolidarea
parteneriatului şcoală-familie

Au fost semnate acordurile de
parteneriat între şcoală şi
părinţi.
Diriginţii au oferit consiliere
individualizată părinţilor.
Desfăşurarea şedinţelor cu
părinţii.
Informarea părinţilor în
legătură cu situaţia şcolară şi
comportamentul elevilor.

Implicare redusă a părinţilor în
activităţile extraşcolare şi
şcolare.

Colaborari şi parteneriate la
nivelul comunităţii locale.

Unii elevi au activat în cadrul
fundației Clujul are suflet unde
au beneficiat de cursuri gratuite
etc.
Elevii împreună cu diriginţii au
participat la diferite manifestări,
serbări, concursuri: Balul
bobocilor, Festivalul
dovleacului, Comemorarea
Holocaustului, Ziua Naţională,
Ziua Culturii Naţionale, Unirea
Principatelor, Gala 10 pentru
Cluj, activităţi caritabile,
Spectacol de Colinde în cadrul
Târgului de Crăciun din  Piața
Unirii.
Participarea unor reprezentanţi
ai comunităţii la serbări,

Rezultatele obţinute la diferite
proiecte şi competiţii să fie
diseminate pe site-ul şcolii.
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concursuri, festivităţi
desfăşurate în şcoală.
Participarea unor reprezentanţi
ai mass/media la activităţile
desfăşurate de către elevi.
In vederea prevenirii actelor de
indisciplină au avut loc
activităţi în parteneriat cu
Secţia 4 Poliţie Cluj.

CONTROL ŞI EVALUARE
Monitorizarea şi evaluarea
activităţii educative

Diriginţii au realizat fişe şi
rapoarte pentru fiecare
activitate desfăşurată.

Realizarea interasistenţelor la
orele de consiliere.

II:5.2. Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității

Nr.
Crt.

Obiective
specifice Activităţi Resurse Responsabil Termen

Modalităţi  de
evaluare/
Indicatori de
realizare

1.
Asigurarea
cadrului formal
de funcţionare
a sistemului de
management al
calităţii, la
nivelul unităţii
de învăţământ.

Numirea
coordonatorului,
constituirea
comisiei şi
aprobarea
componenţei
acesteia în CA.

Consiliul de
Administraţ
ie (CA)
Consiliul
Profesoral
(CP)

Directorul
unităţii

Sept.
2017

Emiterea Deciziei
de constituire a
C.E.A.C.

Preluarea
strategiei de
evaluare internă
şi asigurare a
calităţii în
vederea
implementării.

CA CA

CEAC
Oct.
2017

Revizuirea
Strategiei

Aprobarea R.A.
şi R.A.E.I.
pentru anul
şcolar 2016-
2017 şi a
planului de
îmbunătăţire
(P.Î.) pentru
anul şcolar
2017-2018.
Completarea

CEAC
CA

Coord.
CEAC
Director

Oct.
2017

Nov.
2017

- RA
- RAEI
- PÎ
Mediatizare prin
C.D.I.
Publicarea pe
pagina web a
şcolii
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bazei de date a
unităţii de
învăţământ şi a
documentelor
specifice de pe
platforma
https://calitate.ar
acip.eu

COMENTARIU
Realizat în proporţie de 100%.
Rapoartele pentru anul şcolar 2016-2017 şi planul de îmbunătăţire  pentru
2017-2018 au fost finalizate la timp, supuse aprobării C.A. şi trimise la
A.R.A.C.I.P./I.S.J. Acestea se regăsesc şi pe site-ul şcolii.

2.
Asigurarea
cadrului
operaţional de
funcţionare a
sistemului de
management al
calităţii, la
nivelul unităţii
de învăţământ

Planificarea
activităţii CEAC
pentru anul
şcolar 2017-
2018.
Aprobarea
planului
operaţional al
comisiei în
cadrul
Consiliului de
Administraţie.

CEAC
Calculator
Imprimantă
Consumabil
e

Coord.
CEAC
Directorul
unităţii

Oct.
2017

Elaborarea   şi
aprobarea
planului
operaţional al
comisiei şi a
diagramei Gantt.

COMENTARIU
Realizat în proporţie de 100%.
Rapoartele pentru anul şcolar 2016-2017 şi planul de îmbunătăţire  pentru
2017-2018 au fost finalizate la timp, supuse aprobării C.A. şi trimise la
A.R.A.C.I.P.Acestea se regăsesc şi pe site-ul şcolii.

3.
Eficientizarea
sistemului de
asigurare a
calităţiii .

Revizuirea
setului de
proceduri şi
completarea
acestuia în
funcţie de
rezultatele
autoevaluării
realizate în anul
şcolar precedent,
de măsurile
propuse în
planul de
îmbunătăţire,
propunerile
membrilor
Consiliului de

Plan de
îmbunătăţir
e.
Plan de
acţiune al
şcolii.
Strategia de
evaluare
internă a
calităţii.
Proceduri
Calculator
Imprimantă
Consumabil
e

CEAC
CA

Monitori
zare
permane
ntă.

Se revizuieşte şi
se completează
(dacă este cazul)
setul de politici şi
proceduri vizând
asigurarea
calităţii.
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Administraţie,
responsabililor
de comisii, etc.

COMENTARIU
Există şi sunt funcţionale la nivelul tuturor compartimentelor din şcoală.
Au fost revizuite şi completate toate procedurile existente la nivelul şcolii
datorită schimbărilor legislative şi au fost aduse la cunoştinţă celor direct
implicaţi.

4.
Analiza şi
completarea
documentelor
esenţiale
privind
funcţionarea
unităţii şcolare.

Verificarea
documentelor
şcolii:
-documente
strategice;
-documente
de
funcţionare
(avize etc.)
-documente
privind
resursele
umane (
personal şi
elevi) şi
materiale –
fişe de post
etc;
-documente
privind
situaţia şi
mişcarea
elevilor (
efectivul
claselor etc)
-relaţia cu
autorităţile
locale/ ONG
– uri;
-documente
curriculare şi
ale comisiilor
metodice.

Documentele
şcolii puse la
dispoziţie de
către
structurile
competente
Calculator
Imprimantă
Consumabile
Liste de
verificare a
documentelor
şcolii

Echipa
managerială
CEAC

Dec.
2017

Se elaborează şi
completează
listele de
verificare a
documentelor
şcolii.
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COMENTARIU
Cu ocazia finalizării R.A.E.I. pentru anul şcolar 2016-2017 în luna octombrie
2017 s-a constatat existenţa tuturor documentelor mai sus menţionate.

5.
Asigurarea
calităţii
serviciilor
educaţionale
oferite prin
respectarea
ciclului de
îmbunătăţire
continuă.

Monitorizare
a
implementări
i planului de
îmbunătăţire,
planului de
acţiune al
şcolii,
planului
managerial,
planului
operaţional al
CEAC.

Echipa
managerială
Plan de
îmbunătăţire
PAS
Plan
managerial
Instrumente de
monitorizare
(liste
verificare,
diagrama
Gantt etc)
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Echipa
managerială
CEAC

Conform
termenelor
prevăzute
în
documente
le de
proiectare
vizate.

Se elaborează şi
completează
listele de
verificare,
graficele de
monitorizare, fişa
de autoevaluare,
fişa de
monitorizare.

COMENTARIU
Cu ocazia finalizării R.A.E.I. pentru anul şcolar 2016-2017 pe platforma
ARACIP în luna octombrie 2017 au fost prezentate rezultatele concrete ale
monitorizării.

6.
Îmbunătăţirea
continuă a
activităţii
comisiilor în
vederea
optimizării
procesului de
predare-
învăţare-
recuperare.

Monitorizare
a activităţii
comisiilor
metodice şi a
comisiilor pe
probleme.

Responsabili
comisii
Portofoliile
comisiilor
Liste de
verificare
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Echipa
managerială
CEAC

Dec. 2017
CEAC elaborează
şi completează
listele de
verificare a
documentelor
specifice şi
grafice de
monitorizare a
activităţii.
Responsabilii
comisiilor
întocmesc
Rapoarte
semestriale.

COMENTARIU
Au fost stabilite conţinuturile pentru:
-portofoliile ariilor curriculare
-portofoliile comisiilor din scoală
-portofoliul cadrelor didactice
-portofoliile elevilor
Acestea au fost elaborate in baza OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea
Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar şi
Comunicatului ARACIP nr.181/31.01.2012 privind lista documentelor solicitate
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unităţilor de învăţământ preuniversitare în diferite etape ale evaluării externe.
Toate fişele sunt disponibile la punctul (panoul) de informare al C.E.A.C. aflat
în Sala Profesorală, sunt disponibile şi în format electronic şi au fost trimise
prin email responsabililor de arii curriculare şi comisii din şcoală.

7. Îmbunătăţirea
continuă a
activităţii
serviciilor şi a
magementului

Monitorizare
a activităţii
serviciilor de
secretariat,
asistenţă
medicală,
contabilitate.
Monitorizare
a activităţii
de
management
a resurselor
materiale şi
umane.

Echipa
managerială
Corp
profesoral
Secretar
Contabil
Documente
specifice
Liste de
verificare
Calculator
Imprimantă
Consumabile

CEAC Dec. 2017 Echipa
managerială şi
responsabii
serviciilor
întocmesc/
completează
rapoarte/ fişe de
autoevaluare
semestriale şi
anuale.

8. Asigurarea
calităţii şi
îmbunătăţirea
continuă a
procesului de
predare-
învăţare-
recuperare.

Planificarea
observării
activităţilor
de predare-
învăţare-
evaluare.

Echipa
managerială
Responsabili
comisii
metodice
Fişe de
observare a
activităţii
Calculator
Imprimantă
Consumabile

CEAC
Echipa
managerială

Nov. 2017 Se realizează
planificarea
observării
activităţilor de
predare-învăţare-
evaluare.

Monitorizare
a observării
activităţilor
de predare-
învăţare-
evaluare

Echipa
managerială
Responsabili
comisii
metodice
Responsabil
activităţi
extracurricular
e
Planificarea
observării
activităţilor
Fişe de
observare
Liste de
verificare
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Echipa
manageriala
CEAC

Ian.2018
martie
2018
mai 2018

Se întocmesc
rapoartele de
monitorizare
cuprinzând date
statistice.
Se elaborează şi
completează
listele de
verificare a
portofoliilor,
evidenţa acti-
vităţilor
extracurriculare.
Se completează
fişele de
observare şi fişele
de autoevaluare.
Se întocmesc note
de constatare în
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caz de necesitate.

Monitorizare
a portofoliilor
cadrelor
didactice şi a
portofoliilor
elevilor,
monitorizarea
documentelor
vizând
activităţile
extracurricula
re

Cadrele
didactice
Xerox
Consumabile
Echipa
managerială

Responsabil
i de comisii
metodice
CEAC

Dec. 2017

Monitorizare
a completării
fişelor de
autoevaluare
de către
cadrele
didactice.

Echipa
managerială

Echipa
managerială
CEAC

iunie 2018

Monitorizare
orar.

Comisia de
orar

Echipa
managerială
CEAC

Activitate
cu caracter
permanent

COMENTARIU
A fost realizată evaluarea iniţială la toate disciplinele de studiu, au fost
realizate rapoarte pe discipline şi s-au stabilit planuri de remediere.
De asemenea au fost stabilite programe speciale de pregătire pentru  Examenul
Naţional de Bcalaureat.
Au fost actualizate portofoliile cadrelor didactice în conformitate cu
documentaţia cerută la inspecţii şi cu criteriile specifice din fişa de
autoevaluare.
Cu ocazia introducerii catalogului online la clasele de zi s-a remarcat
îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură şi a frecvenţei elevilor.
Toate activităţile extracurriculare au fost monitorizate, în special cele din
Programul Şcolal altfel! Comisia C.E.A.C a întocmit modele de completare a
fişelor de activitate şi a rapoartelor pentru aceste activităţi.
Orarul şcolii a fost întocmit la timp şi respectă principiile pedagogice privind
evitarea supraîncărcării elevilor, disciplinele de examen au fost încadrate în
special în intervalul orar 8-12., desfăşurarea orelor de practică, încadrarea
profesorilor (mai ales ca axistă multe cadre didactice care au ore în mai multe
şcoli.).
A fost completat formularul de aplicatie pentru proiectul ROSE, implementat de
MEN, în vederea îmbunătățirii rezultatelor învățării.



57

COMENTARIU
Realizat în proporţie de 100%.
Rapoartele pentru anul şcolar 2016-2017 şi planul de îmbunătăţire  pentru
2017-2018 au fost finalizate la timp, supuse aprobării C.A. şi trimise la
A.R.A.C.I.P.
De asemenea C.E.A.C. a realizat raportări semestriale ale activităţii şi
prezentate conducerii şcolii.

9.
Îmbunătăţirea
continuă a
rezultatelor
învăţării.

Monitorizarea
performanţelo
r privind
rezultatele
învăţării,
frecvenţa
participării la
programele de
învăţare,
rezultatele
participării
elevilor la
concursuri,
competiţii,
evaluări
naţionale.

Comisia pentru
frecvenţă şi
notare
Responsabil
activităţi
extracurricular
e
Documente
şcolare
(cataloage,
raportări către
C.P. şi ISJ).
Calculator
Imprimantă
Consumabile

CEAC
Subcomisia
diriginţilor

Februarie
2018-
Iunie 2018

Se realizează
raportări
semestriale şi ori
de câte ori sunt
solicitate de către
ISJ sau echipa
managerială

COMENTARIU
În raport cu testarea iniţială s-au realizat testări de progres şi evaluări
sumative la nivelul tuturor disciplinelor de studiu. Au fost organizate etapele pe
şcoală ale olimpiadelor.
Toate activităţile educative extracurriculare sunt menţionate în rapoartele
cadrelor didactice şi în raportul coordonatorului acestor activităţi.
Toţi şefii de compartimente au  realizat rapoarte privind rezultatele din anul
şcolar trecut, rezultatele obţinute la Examenul Naţional de Bacalaureat şi la
Examenul de certificare a competenţelor profesionale.

10. Înlăturarea
oricărei forme
de
discriminare,
asigurarea de
şanse egale.

Rezolvarea
contestaţiilor
CEAC
monitorizează
activitatea
comisiei
de rezolvare a
sesizărilor şi
contestaţiilor

Elevi
Cadre
didactice
Echipa
managerială

Comisia de
rezolvare a
contestaţiil
or şi
sesizărilor
CEAC

Ori de
câte ori
este
necesar

Se întreprind
acţiunile
prevăzute în
procedurile
specifice.

COMENTARIU
Pe parcursul  anului şcolar 2017-2018 C.E.A.C . nu a înregistrat contestaţii cu
privire la desfăşurarea activităţii.

11. Culegerea
feed-back-ului

Elaborare,
aplicare,
analiză

Elevi
Părinţi
Cadre

CEAC Se elaborează şi
se aplică
chestionarele, se
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de la toţi
factorii
interesaţi cu
privire la
calitatea
serviciilor
educaţionale
oferite,
gestionarea
resurselor,
inserţia socio-
profesională
etc.

chestionare
pentru elevi,
părinţi, cadre
didactice,
reprezentanţi
ai comunitătii
locale,
reprezentanţi
ai
angajatorilor
etc.
Administrarea
chestionarelor
pentru elevi şi
părinţi de pe
platforma
https://calitate
.aracip.eu

didactice
Reprezentanţi
ai comunităţii
şi autorităţilor
locale
Reprezentanţi
ai angajatorilor
Calculator
Imprimantă
Consumabile

Funcţie de
nevoile
identificate

realizează analiza
chestionarelor, se
întocmesc
rapoarte de
analiză.

COMENTARIU
Rezultatele chestionarelor s-au  înregistrat  pe platforma ARACIP conform
structurii  pe niveluri de învăţământ.

12.
Asigurarea
calităţii şi
transparenţei
sistemelor de
înregistrare,
actualizarea şi
păstrarea în
condiţii de
siguranţă şi
confidenţialitat
e a
documentelor -
dovezi.

Verificarea,
actualizarea,
îmbunătăţirea
şi păstrarea
dovezilor în
vederea
elaborării
raportului de
autoevaluare
şi  prezentării
acestora la
solicitarea
evaluatorilor
interni şi
externi.

CA
Serviciile de
secretariat,
asistenţă
socială,
contabilitate,
producţie,
Responsabili
comisii
Diriginţi
Cadre
didactice
Echipamente
TIC
Xerox
Consumabile

Echipa
managerială
CEAC

Activitate
cu
caracter
permanent

Existenţa şi
punerea la
dispoziţie
evaluatorilor
interni şi  externi
Site-ul şcolii
RAEI finalizat
pe platforma
A.R.A.C.I.P.
https://calitate.ar
acip.eu

COMENTARIU
S-a realizat completarea integrală a bazei de date a unitătii de învăţământ pe
platforma https://calitate.aracip.eu.
Toţi şefii de compartimente au  realizat analize de tip SWOT pentru
compartimentele aflate în subordine şi au întocmit planuri de îmbunătăţire
pentru punctele slabe.
Au fost întocmite de către C.E.A.C. toate rapoartele solicitate de către
A.R.A.C.I.P

Aprobat în CA din 13.09.2018
Director,

Prof. Marinela Marc


