
       
                                          

  Nr. 1561 / 24.03.2016 

 
 
 

 
 
 

 
 

RAPORT 
privind starea înv ăţământului, în  

semestrul I, al anului şcolar 2015 – 2016 
 
 
 
 



 2 

 
 

CUPRINS 
 

 

 Capitolul I.  

 Baza legal ă pentru activitatea desf ăşurat ă în unitatea de înv ăţământ 

 

 Capitolul II.  

 Organizarea pe comisii/ consilii 

 

 Capitolul III.  

 Organizarea claselor pe profile şi specializ ări 

 

 Capitolul IV.  

 Analiza calit ăţii procesului de predare – înv ăţare - evaluare 

 

 Capitolul V.  

 Activit ăţi organizate la nivelul comisiilor 

 

 Capitolul VI.  

 Activit ăţi pe componenta proiecte şi programe educative şcolare şi extra şcolare  

 

 Capitolul VII.  

 Activit ăţi la nivelul cabinetului şcolar de asisten ţă psihopedagogic ă 

 

 Capitolul VIII. 

 Activit ăţi în cadrul bibliotecii şcolare 

 

 Capitolul IX. 

 Contabilitate  

 

 Capitolul X.  

 Activitatea prin CEAC 

 

 Capitolul XI.  

 Activitatea în cadrul Consiliului de Administra ţie 

 
 
 



 3 

 
 

I. BAZA LEGAL Ă PENTRU ACTIVITATEA DESF ĂŞURATĂ ÎN UNITATEA 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
 

În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, activitatea Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”s-a fundamentat pe: 

 
• Programul de guvernare al României în perioada 2014-2020 ; 

• Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar din România; 

• Politicile educaţionale ale Ministerul Educaţiei Naţionale; 

• Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş; 
• Programului de dezvoltare economică a judeţului. 

 

Organizarea activităţii, pentru anul şcolar în curs, s-a realizat pe baza următoarelor acte normative: 

 
a. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

b. O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar modificat prin OMECTS nr. 4106/11.06.2010, OMECTS 4714/2010, 

OMECTS6152/2012 şi ROFUIP 2015 (OMEN NR. 5115/15.12.2014); 

c. Legea  nr.  87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

d. O.M.E.C.T.S. nr.  5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

e. Programul  de  Guvernare 2013 - 2016,  capitolul  Politica  în  domeniul Educaţiei; 

f. O.M.Ed.C.T.  1409/29.06.2007  cu  privire  la  aprobarea  strategiei  M.Ed.C.T.  privind reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

g. Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

h. Legea nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ; 

i. Regulamentul de Ordine Interioară pentru organizarea şi funcţionarea activităţii Colegiului Tehnic „Aurel 

Vlaicu” – Baia Mare, aprobat prin Decizia directorului nr. 123/22.09.2015 
j. Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

k. Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Baia Mare 

l. Alte acte normative care fac referire la activitatea unităţilor de învăţământ 
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 II. ORGANIZAREA PE COMISII/ CONSILII 
 
 În anul şcolar 2015-2016 în unitatea noastră funcţionează 51 cadre didactice, din care 38 cu norma de bază în 
instituţia noastră. Personalul didactic auxiliar cuprinde 11 angajaţi, iar personalul nedidactic numără 13 angajaţi. 
 

Suplinitori Nr. total 
Titulari 

şi 
detaşaţi calificaţi necalificaţi 

Grad 
didactic 

I 

Grad 
didactic 

II 

Grad 
didactic 
definitiv 

Debutanţi 
37 profesori 32 5 - 24 6 5 2 

1 maistru 1 - - 1 - - - 
 
Încadrarea personalului didactic  în 2015– 2016 s-a realizat conform tabelului următor: 
 

Total norme Din care acoperite: 

Didactice Norma de bază Cumul Plata cu ora 
Profesori 31,24 27,61 - 3,63 
Ingineri  9,54 8,17 - 1,37 
Maiştri 1,42 1,02 - 0,40 

 
 
Activitatea Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”se desfăşoară prin următoarele  comisii/ consilii/ compartimente: 

 
1. Consiliul de Administraţie: 
        Preşedinte prof. Fagi Andrea Nicoleta, director  
        Membri: prof. Ogrean Delia, director adjunct, prof. Blaj Stela, prof. Horvat Lucian, prof. Onciu Ioan, 
        Secretar: prof. Marian Gina 
        Reprezentanţi ai părinţilor: Vucea Gheorghe, Sabău Marin 
        Reprezentant al Primarului Municipiului Baia Mare: prof. Mureşan Ioan  
        Reprezentanţi ai Consiliului Local: prof. dr. ing. Hotea Vasile, ing. Balint Constantin, Pop Viorel 
        Reprezentant al elevilor: Gati Marius 
        Observator SLIM: prof. Guseth Marcel  
 
2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie (CEAC): 

Coordonator: prof. Petruţiu Sanda, membri: prof. Sălnicean Crina, prof. Kristof Iuliana, prof. Sarkozi 
Andreea, reprezentant elevi Gati Marius, reprezentant părinţi Vucea Gheorghe, reprezentant administraţie 
locală Mureşan Ioan 
 

3. Consiliul profesoral cuprinde toate cadrele didactice care predau în şcoală cu cel puţin o jumătate de 
normă didactică. Secretarul acestei comisii este prof. Crina Sălnicean 
 

4. Comisia paritară 
Preşedinte: Fagi Andrea Nicoleta – director, membri: Ogrean Delia – director adjunct, Filip Iulia-contabil 
sef, Horvat Lucian, Donca Alexandru,  Hotea Vasile, Sabou Dorin, Petruţiu Sanda, Guseth Marcel – lider 
de sindicat 
 

5. Comisia de acordare a bursei ,, Bani de liceu” 
Preşedinte: Filip Iulia – contabil sef, secretar Popescu Doru, membri: Pop Corina – secretar sef, prof. Pop 
Diana, prof. Sălnicean Crina, prof. Kiss Maria Magdalena, laborant Nemeş Mariana, profesorii: Blaj 
Stela,  Horvat Lucian, Florian Laura, Venczel Diana,  Hotea Vasile, Guseth Marcel, Onciu Ioan, Fandarac 
Darius, Petruţiu Sanda 
 

6. Comisia pentru curriculum şcolar 
Preşedinte: Fagi Andrea Nicoleta – director, membri: Marian Gina, Mic Leon, Horje Zamfira, Onciu 
Ioan, Sabou Dorin 
 

7. Comisia de verificare a cataloagelor şi a ritmicit ăţii notării  
Preşedinte: Ogrean Delia – director adjunct,  membri: Sălnicean Crina,  Pop Amalia,  Macavei Rodica,  
Donca Alexandru, Pop Diana,  Kristof Iulia 
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8. Comisiile metodice: 
 

 

ARIA CURRICULAR Ă/ 
responsabil 

SPECIALITATEA PROFESOR 

Fagi Andrea 
Marian Gina 
Pop Diana 
Şofroniciu Taţia 

Limba şi literatura română 
Achim Adriana 
Gherasim Mihai  
Coste Diana 
Şandor  Călin 

Limba engleză 
Popoviciu Mihaela 
Sălnicean  Crina 
Paşca Bianca 
Florian Laura 

LIMB Ă 
ŞI 

COMUNICARE 
 

Marian Gina 

Limba franceză 
Dodin Adina 
Hotea Vasile 
Mic Leon Matematică 
Pop Adela 
Donca Alexandru Fizică 
Venczel Diana 

Chimie Blaj Stela 

MATEMATIC Ă 
ŞI 

ŞTIIN ŢE 
 

Mic Leon 
 

Biologie Kristof Iuliana 
Geografie Guseth Marcel 
Istorie Pop Amalia 

Foriş Aurora 
Covaciu Liana   
Babiciu Andreea 

Socio-umane 

Dunca Ioan 
Religie Horje Zamfira 

Pop Marcela 
Hopârtean Ana 

OM 
SOCIETATE 

 
Horje Zamfira 

Pedagogie 
Ferţigan Mariana 
Fandarac Darius 
Nechita Dorel 
Onciu Ioan 
Rusu Cătălin 

Educaţie fizică 
Tămaş Emil 
Pop Adela Educaţie plastică 
Mociran Dana 

SPORT  ŞI ARTE 
 

Onciu Ioan 

Educaţie muzicală Botiş Adriana 
Dragoş Simona 
Horvat Lucian 
Kiss Maria Magdalena 
Macavei Rodica 
Ogrean Delia 

Mecanică 

Vardai Eniko 
Petruţiu Sanda Electrotehnică 
Sabou Dorin 

Electromecanică Filip Grigore 
Electronică şi automatizări Săsăran Vasile 

Sarkozi Andreea 

TEHNOLOGII 
 

Sabou Dorin 

TIC 
Gheţa Mirela 
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9. Coordonator proiecte si programe extrascolare si extracurriculare -  prof. Pop Amalia 
  
10. Comisia de organizare şi desfaşurare a examenelor de corigenţe şi amânări  

Preşedinte: Fagi Andrea Nicoleta – director, Membri: Ogrean Delia – director adjunct, Petre Floare – 
secretar 
 

11. Comisia de organizare si desfasurare a examenelor de diferenţe 
Preşedinte: prof. Ogrean Delia – director adjunct, Membri: Blaj Stela, Horvat Lucian, Petruţiu Sanda, 
Kiss Maria Magdalena 

 
12. Comisia pentru formarea continuă 

Pop Adela – responsabil 
 

13. Comisia de igienă 
Coordonator: Kristof Iuliana, membri: Man Cristian – administrator de patrimoniu,  Cirțiu Mariana - 
asistent medical 
 

14. Comisia de întocmire a orarului 
        Preşedinte: Fagi Andrea Nicoleta – director, membri: Blaj Stela, Horvat Lucian 

 
15. Comisia diriginţilor  

Preşedinte: Pop Amalia – coordonator de proiecte si programe educative, membri: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Comisia pentru combaterea absenteismului 
Preşedinte: Ogrean Delia – director adjunct, Membri: Horvat Lucian, Fandarac Darius, Sasaran Vasile, 
Covaciu Liana 
 

17. Comisia pentru progres şcolar  
       Preşedinte: prof. Marian  Gina, membri: Venczel Diana, Hotea Vasile, Vardai Eniko 

 
18. Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală Coordonator: Guseth Marcel – responsabil, membri: 

Blaj Stela, Marian Gina, Macavei Rodica, Vardai  Eniko, Kiss Maria, Mic Leon 

Nr. 
crt. Clasa Diriginte 

1.  IX A Pop Adela 
2. IX B Pop Amalia 
3. IX C Sălnicean Crina 
4. IX D prof. Vardai Eniko 
5. IX E prof. Kiss Maria Magdalena 
6. X A Horvat Lucian 
7. X B Florian Laura 
8. X C Marian Gina 
9. X D Nechita Dorel 
10. X E Donca Alexandru 
11. X P prof. Horje Zamfira 
12. XI A Sabou Dorin 
13. XI B Venczel Diana 
14. XI C Guseth Marcel 
15. XI D Hotea Vasile 
16. XI E Blaj Stela 
17. XI F Onciu Ioan 
18. XII A Petruţiu Sanda 
19. XII F Fandarac Darius 
20. IX S Pop Diana 
21. X S Mic Leon 
22. XI H sem. II Kristof Iuliana 
23. XII S Macavei Rodica 
24. XII H Coste Diana 
25. XIII S Sarkozi Andreea 
26. XIII H Gherasim Mihai 
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19. Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat 
al Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”  
Preşedinte: Ogrean Delia – director adjunct, membri: Hotea Vasile, Blaj  Stela, Sabou Dorin, Gherasim 
Mihai, Guseth  Marcel 

 
20. Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor, de apărare civilă: prof. Sălnicean Crina – coordonator, 

membri: administrator patrimoniu Man Cristian, prof. Sandor Calin 
 
21. Comisia de întocmire a Regulamentului de Ordine Interioară, pentru organizarea şi funcţionarea 

activităţii Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”, Baia Mare . 
                      Preşedinte: Fagi Andrea  – director,  membri: prof. Ogrean Delia –director adj., prof. Marian  Gina 

 
22. Comisia de coordonare, instruire şi supraveghere a operaţiilor de inventariere 
        Preşedinte: Fagi Andrea – director, membri: Filip Iulia–contabil şef, prof. Ogrean Delia–director adjunct 

                   
23. Comisia de salarizare şi verificarea încadrării  

Preşedinte: Fagi Andrea  – director, membri: Filip Iulia – contabil şef, Pop Corina – secretar şef 
 
24. Comitetul de  sănătate şi securitate în muncă:  
        Preşedinte:  Fagi Andrea  – director, membri:  prof. Ogrean  Delia – director adjunct,  dr. Neamţ Liliana,    
        prof.  Vardai Eniko, Tarta Gheorghe 
 
25.  Comisia de acordare  a "Euro 200": 
         Preşedinte: Filip Iulia – contabil şef, Membri:Petre Floare – secretar, prof. Sarkozi Andreea 
 
26. Consiliul reprezentativ al părin ţilor  

 

Funcţia Părinte Clasa 

Preşedinte Vucea Gheorghe X A 
Vicepreşedinte Sabou Marin XI F 

Cenzor Rozsnyai Kinga XI C 
Membru Ilioiu-Rogojan Ana-Nicoleta IX A 
Membru Szabo Ioan IX B 
Membru Bodiş Rodica-Florica IX C 
Membru Prune Monica IX D 
Membru Tomoiagă Maria IX E 
Membru Cioflică Luminiţa X B 
Membru Bud Corina X C 
Membru Dunca Florin X D 
Membru Becsi Zorica X E 
Membru Mureşan Marcel X P 
Membru Kiss Crina XI A 
Membru Matyas Ancuţa XI B 
Membru Bertalan Dşnuţa Maria XI D 
Membru Szilagiy Adina XI E 
Membru Mihuţ Nelu XII A 
Membru Hrior Valer XII F 

 
27. Comisia de selecţionare a documentelor arhivistice: 
       Preşedinte: Pop Corina, Membri: Petre  Floare – secretar, Szopko Cornelia - laborant 
 
28. Responsabil cu întocmirea foilor colective de prezenţă pentru personalul didactic: Lazăr Elisabeta. 
 
29. Responsabili cu sigiliul unităţii de învăţământ: Pop Corina – secretar şef, Pop Corina – secretar şef 
 
30. Responsabil cu consumurile de utilităţi: Man Cristian – administrator de patrimoniu  

 
31. Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii:   

Coordonator: prof. Pasca Bianca, Membri: prof. Marian Gina, prof. Coste Diana 
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32. Responsabil cu întocmirea tabelelor şi a statului de plată pentru transportul elevilor  din afara 
localităţii şi a bursei “ Bani de liceu” :  Nemeş Mariana 

 
33. Consiliul Elevilor : 

 

Funcţia Nume şi prenume elev Clasa 

Preşedinte: Răcăşan  Răzvan cls. a X-a F 
Vicepreşedinte: Pteanc  Raluca cls. a X-a C 
Secretar: Bălan  Denis cls. a X-a A 

Cioflică Irina cls. a X-a B 
Dula Paula cls. a XI-a C 
Crainic Lavinia cls. a XII-a A 
Martocean Madalina cls. a XI-a C 

Membri: 

Huszar Denisa Ada cls. a IX-a B 
 
34. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare  metodologică a dezvoltarii sistemului de control 

intern/ managerial:  
Preşedinte: prof. Ogrean  Delia – director adjunct, Secretar: prof. Horvat Lucian, Membri: prof. Marian 
Gina, Mic Leon, Horje Zamfira, Onciu Ioan, Sabou Dorin, Admin. reţea: Popescu Doru, Admin. 
patrimoniu: Man  Cristian, Contabil şef: Filip Iulia, Secretar şef: Pop Corina. 

 
35. Comisia  pentru evaluarea personalului nedidactic în anul financiar 2014: 

Preşedinte: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Secretar: prof. Marian Gina, Membri: prof. Ogrean 
Delia – director adjunct, Pop Corina – secretar  şef, prof. Blaj Stela, prof. Onciu Ioan, prof. Horvat  
Lucian, Observator: prof. Guşeth Marcel – lider sindical  

 
36. Comisia pentru simulare bacalaureat in anul scolar 2015-2016: 

                      Coordonator:  prof. Sălnicean Crina, Membri: prof. Mic Leon, Blaj Stela, Kristof  Iuliana, Pop Amalia 
 

37. Responsabil viramente către bănci (ING, Banca Transilvania, BRD, BCR) ale salariilor 
personalului din unitate, administrator financiar: Babiciu Angela. 

 
38. Responsabilul cu arhiva unităţii : Petre  Floare. 
 
39. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare şi a consumului de tutun, alcool  şi 

droguri: 
                      Coordonator: prof. Covaciu Liana – psiholog şcolar, 
                      Membri: prof. Coste Diana, prof. Hotea Vasile 
 

40. Consilier pentru integritate: prof. Horvat  Lucian  
 

41. Comisia  pentru prevenirea actelor de corupţie: 
Coordonator: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Secretar: prof. Dragoş Simona, Membru 1: prof. Pop   
Amalia, Membru 2: Filip Iulia – contabil şef, Reprezentantul structurii de control managerial intern: prof. 
Ogrean Delia – director adjunct, Reprezentantul structurii de management resurse umane: Pop Corina – 
secretar  şef, Consilier pentru integritate: prof. Horvat  Lucian 
 

42. Responsabil cu gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii: Petre Floare - secretar  
                    
43. Comisia inventariere a patrimoniului: 

Preşedinte: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Membri: Filip Iulia – contabil şef, prof. Ogrean Delia – 
director adjunct. 
 

44. Comisia multidisciplinară privind integrarea elevului cu CES, ANDOR A. ALEXANDRU CĂLIN, 
din clasa a X-a P: Şofroniciu Taţia - Limba şi literatura română, Coste Diana - Limba engleză, Paşca 
Bianca - Limba franceză, Hotea Vasile – Matematică, Venczel Diana – Fizică, Blaj Stela – Chimie, Horje 
Zamfira – Religie, Tămaş Emil - Educaţie fizică, Ogrean Delia - Organe de maşini, Petruţiu Sanda - 
Electrotehnică şi măsurări electrice, Sabou Dorin - Maşini, aparate şi elemente de automatizare, Dragoş 
Simona - Întreţinerea şi repararea aparatelor electrocasnice. 

 
45. Responsabil cu site-ul UPJ : ing. Popescu Doru, administrator de reţea 
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46. Lucrator desemnat care aplica masuri tehnice de prevenire si stingere a incendiilor: prof. Sălnicean 
Crina 

 
47. Responsabili cu implementarea colectării selective a deşeurilor : prof. Kristof Iuliana, Man Cristian – 

administrator de patrimoniu 
 
48. Comisia de echivalare in credite profesionale transferabile a unor activitati de perfectionare 

/formare continua: 
Preşedinte: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Membri: prof. Adelina Grosan – metodist CCD 
Maramures, prof. Pop Adela – responsabil comisia pentru formare continua 
 

49.  Comisia de acordare a "Bursei profesionale": 
Preşedinte: Ogrean Delia – director adjunct, Membri: prof. Kiss Maria Magdalena, prof. Horje Zamfira, 
prof. Vardai Eniko, contabil sef Filip Iulia 
 

50. Comisia pentru organizarea competiţiilor sportive şi a concursurilor şcolare: 
Coordonator: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Membri: prof. Rusu Cătălin, prof. Tămaş Emil, prof. 
Gherasim Mihai, prof. Sălnicean Crina, prof. Horje Zamfira, prof. Goci Bianca 

 
51. Lucr ător care are capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent de accidentatre 

în anul şcolar 2015-2015: prof. Vardai Eniko 
 
52. Responsabili cu acordarea alocaţiei de stat:  ing. Popescu Doru – administrator de reţea, Lazăr Eliza – 

bibliotecar 
 

53. Comisia responsabilă cu promovarea şi imaginea şcolii:  Coordonator prof. Sălnicean Crina, Membri 
prof. Pop Diana, prof. Sarkozi Andreea 

 
54. Comisia de mobilitate:  Coordonator prof. Sabou Dorin, Membri prof. Kiss Maria Magdalena, prof. 

Sarkozi Andreea, prof. Kristof Iuliana, secretar ec. Pop Corina 
 
55. Personal didactic auxiliar: Lazăr  Elisabeta - bibliotecar, Pop Corina - secretar sef, Bodea Zoiţa - 

secretar I, Filip Iulia – cotabil şef, Babiciu Angela - adm. financiar, Popescu Doru - analist programator, 
Velea Dănuţ - tehnician, Petre Floare - secretar  II, Szopko Cornelia - laborant, Nemeş Mariana - laborant. 

 
56. Personal nedidactic: Man Cristian – administrator de patrimoniu; Ingrijitoare: Manu Maria, Onanie 

Lenuţa, Pop Ana, Mărieş Eva, Balaj Elisabeta, Vancea Ileana; Paznici: Hotea Vasile, Chende Claudiu, 
Danciu Nicolae, Muncitori de întreţinere: Anitaş Vasile, Tarţa Gheorghe, Uveghes Tamas. 
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III. ORGANIZAREA CLASELOR PE PROFILE ŞI SPECIALIZ ĂRI 
 

 Repartizarea claselor pe profile şi specializări, pentru anul şcolar 2015-2016, s-a făcut în baza aprobării de 
către ISJ Maramureş a Planului de şcolarizare, astfel: 
 

REPARTIZAREA CLASELOR PE FILIERE SI SPECIALIZARI  

LICEU CURS  DE ZI  

CLASA FILIERA PROFIL SPECIALIZARE 

IX A Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 
IX B Vocatională Sportiv Instructor sportiv-mozaic 
IX C Vocatională Sportiv Instructor sportiv-fotbal 
IX D Tehnologică Tehnic Mecanic de mecanică fină 
IX E Tehnologică Tehnic 

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 
electrocasnice şi din industria alimentară 

X A Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 
X B Vocatională Pedagogic Instructor de educaţie extraşcolară 
X C Vocatională Sportiv Instructor sportiv-mozaic 
X D Vocatională Sportiv Instructor sportiv-fotbal 
X E Vocatională Sportiv Instructor sportiv-fotbal 

X P Tehnologică Tehnic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria alimentară 
XI A Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
XI B Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 
XI C Vocatională Pedagogic Instructor de educaţie extraşcolară 
XI D Vocatională Sportiv Instructor sportiv-mozaic 
XI E Vocatională Sportiv Instructor sportiv-fotbal 
XI F Vocatională Sportiv Instructor sportiv-fotbal 
XII A Tehnologică Tehnic Tehnician electrotehnist/Tehnician proiectant CAD 
XII F Vocaţională Sportiv Instructor sportiv-fotbal 

LICEU CURS  SERAL 

IX S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
X S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
XI H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
XII S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
XII H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
XIII S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 
XIII H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
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IV. ANALIZA CALIT ĂŢII PROCESULUI DE  
PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE 

 
 

Activitatea instructiv-educativă a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”a avut, pentru semestrul I al anului şcolar 

2015-2016, următoarele obiective strategice: 

• creşterea calităţii în educaţie; 

• ameliorarea performanţelor generale ale elevilor; 

• optimizarea managementului educaţional; 

• formarea continuă a cadrelor didactice; 

• realizarea parteneriatelor educaţionale; 

• asigurarea calificării tinerilor la finalizarea fiecărei  forme de învăţământ astfel încât aceştia să poată fi preluaţi 
de piaţa muncii; 

• fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

• eficientizarea actului de evaluare; 

• asigurarea siguranţei în şcoli; 

• prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. 
 

Statisticile care cuprind rezultatele elevilor la învăţătură şi purtare, în semestrul I al anului şcolar în curs, se 
prezintă astfel: 
 

Număr elevi 

Medii la 
purtare 

Forma 
de  

învăţământ Înscri şi 
Sem. I 

Răma
şi 

Pro 
mo 
vaţi 

Cori 
genţi 

Cu 
medii 
neînc 
heiate 

Aban
don 

Retr
aşi, 
Nep
reze
ntati 

Exmat
ricula ţi 

sub 7 7-10 

Promo 
vabili 
tate 

Liceu,  
curs de zi 369 355 201 107 47 3 15 9 27 388 65.25 % 

Liceu,  
curs seral 

143 103 47 5 51 - 40 - 1 102 90.38 % 

TOTAL 512 458 248 112 98 3 55 9 27 488 68.88 % 

 
Situaţia statistică privind numărul de elevi promovaţi, corigenţi şi neclasificaţi pe forme de învăţământ : 
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 Coeficientul de promovabilitate pentru clasele de la cursul de zi: 
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Coeficientul de promovabilitate pentru clasele de la cursul seral: 
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Elevii cu medii neîncheiate, s-au distribuit pe forme de învăţământ şi clase astfel: 

 

0

2

3

0

2

1 1

6

7

4

3

8

1 1

0 0

2

5

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9A 9B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 10E 10P 11A 11B 11C 11D 11E 11F 12A 12F

Numărul de elevi neclasifica ţi
curs de zi

 
 
 

 

 
 
Numărul de absenţe înregistrat de către elevi, în semestrul I al anului şcolar în curs, în comparaţie cu  numărul de 
absenţe acumulat de elevi în aceeaşi perioadă a anilor şcolari anteriori, se prezintă astfel: 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

An şcolar 
Sem. I 

Total absenţe Absenţe motivate 

2012 - 2013 37212 21200 

2013 - 2014 37832 24537 

2014 - 2015 33869 25420 

2015 - 2016 25654 18492 
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Numărul de absenţe înregistrat de către elevii de la cursul de zi: 20898 
 

� Clasele cu cel mai mare număr de absenţe, de la cursul de zi: X D – 1945 absenţe, XI B – 

1984 absenţe, XII F – 1704 absenţe, XII A – 1507 absenţe, XI D – 1457 absenţe 

� Cele mai puţine absenţe au înregistrat clasele:  XI E – 109 absenţe, X P – 354 absenţe, IX D – 

672 absenţe, X A – 700 absenţe, X B – 782 absenţe, IX A – 827 absenţe, XI C – 897 absenţe 

� Elevii cu frecvenţă foarte bună în semestrul I: 

9A – Cardoş Maria, Groşan Bianca, Ilieş Anamaria 
9B – Ghiopiaş Dana 
9C – Gabrian Ioan, Gherghel Andrei, Vereş Florin 
9E – Brete Răzvan, Gavriş Vlad (0 absenţe), Puzsa Denis 
10A – Groşan Adrian (0 absenţe), Hotea Elisei (0 absenţe), Hotea Emanuel (0 absenţe) 
10B – Brete Anamaria, Marchiş Mădălina (0 absenţe),  Mureşan Cristina 
10P – Gavris Claudiu, Gavris Florin, Hidigan Alexandru, Micas Alexandru (0 absenţe), 
           Muresan Romică 
11C – Babici Andreea 
11E – Baczai Cristian, Danciu Alexandru, Oşan Antonel, Oşan Gabriel, Silaghi Daniel 
 

Numărul de absenţe înregistrat de către elevii de la cursul seral: 4756 

� Clasele cu cel mai mare număr de absenţe, de la cursul seral: X seral – 1185 absenţe, XIII H 

– 858 absenţe. 

� Cele mai puţine absenţe, la învăţământul seral a înregistrat clasa:  XIII S – 553 absenţe 

� Elevii cu cele mai puţine absenţe:  

12S – Şimon Mihai (0 absenţe), 
13S - Iuga Ioan 
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Aria curriculară 
LIMB Ă ŞI COMUNICARE 
Responsabil  prof. drd. Gina Marian 

 
V. ACTIVIT ĂŢI ORGANIZATE 

LA NIVELUL COMISIILOR 
 
 

Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 
didactice format din profesorii de limba română – Fagi Andreea,  
Marian Gina, Pop Diana, Şofroniciu Tația, Achim Adriana; 
profesorii de limba franceză: Sălnicean Crina, Florian Laura, 
Dodin Adina şi profesorii de limba engleză: Gherasim Mihai,  
Coste Diana, Şandor Călin, Popoviciu Mihaela. 

 
 
Catedra şi-a desfăşurat activitatea după un plan managerial cu obiective precise şi modalităţi de realizare a 

lor clar conturate, cu repartizarea sarcinilor pentru fiecare membru al catedrei. 

PUNCTE TARI: 
 majoritatea profesorilor din catedră au portofoliile didactice bine structurate şi bogate; 

 au fost întocmite toate documentele şcolare prevăzute în fişa postului; 

 planificarea şi proiectarea didactică au fost conforme cerinţelor curriculare actuale (aspect valabil pentru 
toate cadrele didactice); 

 conţinutul programei şcolare a fost eşalonat echilibrat pe semestre şi pe parcursul întregului an şcolar; 

 la majoritatea profesorilor există concordanţă între programa şcolară, planificări, condica de prezenţă şi 
caietele de notiţe ale elevilor (puţinele excepţii au fost dezbătute personal cu profesorii la care s-au semnalat 
deficienţe la acest capitol şi aceştia vor lua măsurile care se impun); 

 s-a înregistrat frecvenţa zilnică a elevilor; 

 s-a respectat principiul notării ritmice; 

 membrii catedrei au utilizat metode didactice activ-participative, strategii de gândire critică, au aplicat 
diverse modalităţi de modernizare şi de eficientizare a procesului didactic, inclusiv cu ajutorul TIC; 

 profesorii de limba englezǎ au organizat cercul pedagogic aferent semestrului I în şcoala noastrǎ; 
 s-au elaborat proiecte didactice şi schiţe de lecţii, după diverse modele de design instrucţional; 

 s-au proiectat şi administrat instrumente de evaluare iniţialǎ, formativǎ şi sumativǎ, în acord cu programa 
şcolară, cu nivelul anterior de achiziţii, cunoştinţe şi deprinderi ale elevilor, precum şi cu specificul şcolii; 

  s-au administrat teste de evaluare unitară, în vederea îmbunǎtǎţirii rezultatelor obţinute de elevi la 
examenul naţional de bacalaureat; 

 s-a realizat simularea examenului de bacalaureat la limba şi literatura română, cu subiecte tip şi s-au 
analizat rezultatele în şedinţa de catedră din luna ianuarie, propunându-se şi un plan unitar de mǎsuri; 

 profesorii au stabilit sarcini de lucru diferenţiate pentru elevii cu ritm lent de învăţare şi/sau cu rezultate 
excelente ori de câte ori a fost posibil; 

  s-au efectuat asistenţe şi  interasistenţe cu colegii din catedră; 
 s-au realizat activitǎţile extraşcolare şi extracurriculare propuse în semestrul I în cadrul comisiei metodice; 

 profesorii au implementat la clasele la care predau mai multe proiecte în parteneriat cu ISJ MM, Junior 
Achievement Romania (programele internaţionale JAR “Succesul profesional”, „Economia şi succesul” şi 
“Tehnici de comunicare”), cu Asociaţia AIST (prof. Gherasim Mihai) etc.; 

 membrii catedrei au desfăşurat activităţi cultural-artistice  şi de voluntariat cu ocazia mai multor 
evenimente: Ziua Internaţionalǎ a Educaţiei, Ziua Voluntariatului, Ziua omagialǎ Adrian Pǎunescu, 
Crăciunul, „Marche au Noel”, Eminesciana, Ziua Unirii etc.; 

  profesorii sunt preocupaţi de dezvoltarea profesională; prof. Diana Coste a susţinut public lucrarea de 
gradul I, iar prof. Marian Gina a susţinut public teza de doctorat în filologie (Panait Istrati şi vocaţia 
povestirii, coord. Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu). 
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Aria curriculară 
MATEMATICĂ ŞI ŞTIIN ŢE  
Responsabil prof. Leon Mic 

 PUNCTE SLABE: 

 absenteismul şi dezinteresul elevilor în privinţa învăţării, mai ales la clasele terminale, deşi disciplinele din 
aria curricularǎ limbǎ şi comunicare sunt evaluate periodic prin teze şi la finalul ciclului liceal prin 
evaluarea din cadrul Examenului Naţional de Bacalaureat; 

 neimplicarea pǎrinţilor în progresul şcolar al elevilor, decât în mod formal şi în procent foarte mic. 

 

 

 

 
 
Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 

didactice format din profesorii de matematică: Hotea Vasile, Mic 
Leon, Pop Adela, profesorii de fizică: Donca Alexandru, 
Venczel Diana, chimie: Blaj Stela, biologie: Kristof Iuliana.  

 
 
 

 
 Pentru îndeplinirea planului managerial al Comisiei metodice a profesorilor de matematică şi ştiinţe pentru 

semestrui I al anului  şcolar 2015 – 2016, au fost programate şi desfăşurate următoarele activităţi: 
 

� Studiul aprofundat al programelor școlare, al planurilor cadru în scopul întocmirii planificărilor anuale și 
semestriale. 

� Participarea la Consfătuirile și Cercurile pedagogice organizate de I.S.J. Maramureș. 

� În ședințele de Catedră organizate s-au analizat rezultatele la Bacalaureatul anterior 2015 și s-a întocmit planul 
de măsuri remediale. 

� Au fost concepute și date testele inițiale, s-au analizat rezultatele și s-a întocmit graficul consultațiilor 
respectiv al interasistențelor în cadrul Catedrei. 

� Profesorii Mic Leon, Pop Adela și Hotea Vasile au participat cu diverse teme la clasele de excelență, 
organizate la Colegiul Național „Vasile Lucaciu. 

� Profesorul Hotea Vasile a fost inclus în grupul de lucru pentru examene și evaluări naționale pentru anul școlar 
2015-2016. 

� Au fost elaborate 3 variante de subiecte pentru simularea Bacalaureatului la clasa a XII-a: M1, M2 și M4. 

� Colegii din Catedră au făcut interasistențe la ore, conform planului de interasistențe elaborat cu prilejul 
planificării activităților la nivelul catedrei. 

� Profesorul Mic Leon a participat la cursul de perfecționare – „Consilier – dezvoltare personală”. 
� Profesoara Mureșan Iuliana a activat la proiectul „Inițiativa ta contează! Reciclează pentru o lume verde!” și a 

participat cu elevele clasei a XI-a C la un concert caritabil de colinde. 

� Profesoarele Pop Adela și Venczel Diana au participat la acțiunea de voluntariat: „Dăruind vei dobândi”. 

� Profesoara Mureșan Iuliana a participat la o dezbatere pe tema: „Violența în școli” care a avut loc la școala 
Gimnazială„ Dr. Victor Babeș”. 
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Aria curriculară 
OM ŞI SOCIETATE  
Responsabil prof. Zamfira Horje 

 
Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 

didactice format din: Pop Amalia - istorie, Guseth Marcel - geografie, 
Foriş Aurora, Covaciu Liana, Babiciu Andreea, Dunca Ioan – 
discipline socio umane, Horje Zamfira - religie, Pop Marcela, 
Hopârtean Ana şi Ferţigan Mariana – discipline pedagogice.  

 

      La începutul anului scolar 2015-2016 membrii catedrelor de: Istorie, Ştiinte Socio Umane,  Geografie si 

Religie  – cuprinse în aria curriculară Om si Societate – au studiat noile programe scolare, iar pe baza acestora au 

intocmit planificarile calendaristice.  

       Pe parcursul semestrului I, al anului şcolar 2015-2016, în cadrul catedrei s-au realizat următoarele activităţi: 
 

 Intocmirea planului managerial; 

 Stabilirea unui plan de activitati; 

 Intocmirea dosarului catedrei; 

 Intretinerea si reamenajarea cabinetelor de stiinte socio-umane si geografie 

 Procurarea si reconditionarea unei parti a materialului didactic; 

 Realizarea sedintelor de catedra; 

 Realizarea de interasistente in cadrul catedrei avind ca scop imbunatatirea procesului de predare 

invatare si cresterea importantei metodelor formative in cadrul acestui proces; 

 Organizarea consultatiilor pentru recuperarea materiei avind in vedere lacunele evidentiate de catre 

testele initiale  

 Participarea catedrei  la manifestarile organizate cu prilejul sarbatorilor de iarna; 

 

În perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016 s-au desfăsurat următoarele activităti: 
 Profesor Pop Amalia Rodica 

� a întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu 
prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare; 

� a elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 
 

� a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei 
informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word şi Excel; 

 
� predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a 

obţinerii performanţei şcolare, prin utilizarea de metode şi strategii didactice capabile să stimuleze implicarea 
activă, gândirea elevului, formarea deprinderilor de studiu, învăţarea prin proiecte, investigaţie, sau portofolii; 

 
� a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice 
 
� a utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme 

educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului 
instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi; 

 
� Activităţi extraşcolare şi extracurriculare:  „1 Dcembrie – Marea Unire” – 2. XII. 2015 şi  ,,Mica Unire în 

context european” – 23.I.2016 - Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare (CDI) 

  
 Profesor Foris Aurora si-a propus in semestrul I următoarele obiective  generale: 

� Implicarea in activitatile calendarului activitatilor educative extrascolare 

� Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in viata liceului si a comunitatii 
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� Diversificarea activitatilor extrascolare pentru a atrage elevii intr-un spatiu educativ adecvat, in defavoarea 
strazii si a internetului 

 
� Cunoasterea si respectarea cerintelor programului national si judetean de educatie, a programului managerial al 

unitatii scolare si implicarea tuturor cadrelor didactice in realizare resonsabila a activitatilor propuse precum si 
conceperea unor actiuni in nume propriu cu respectarea principiilor de continuitate si diversitate de continut. 

 
Activitatile educative extrascolare desfasurate conform Programului activitatilor educative: 
� Realizarea si prezentarea de afise avand ca tema ,,Drepturile Omului``, activitate realizata cu clasa a XII-a E 
� Dezbatere cu tema ,,Retelele de socializare – pro si contra`` - activitate finalizata cu referate care sa sustina una 

dintre cele 2 pozitii – clasele a IX-a 
 
 

 Profesor Dunca Ilie 

In semestrul I a realizat următoarele activităţi: 
� Proiectarea şi planificarea documentelor specifice începerii anului scolar (planificari calendaristice şi 

proiectele unităţiilor de învăţare) 
� Realizarea şi actualizarea continuuă a site-ului profesorului (https://sites.google.com/site/ecoctas/) 

� Participarea la proiectul de voluntariat ,Mos Craciun vine la toţi copiii, în colaborare cu HHC România. 

� Înscrierea la curs de perfecţionare organizat de CPD Aris (V. Goldis - Baia Mare) - Evaluator formator 

� Realizarea de activităţi de orientare şcolară şi profesională - Sunt pregatit pentru primul meu job? 

 
 Profesor Babiciu Andreea 

� În calitatea de cadru didactic, a întocmit proiectarea didactică anuală, semestrială şi pe unităţi de învăţare în 
conformitate cu programele şcolare în vigoare, a selectat competenţele specifice în funcţie de conţinuturile din 
programă, precum şi activităţile de învăţare şi aplicaţiile practice pentru fiecare activitate. Proiectarea 
curriculară este fundamentată pe rezultatele evaluării, pe rezultatele obţinute la evaluările curente şi sumative 
de către elevi 

 
�  Pentru o participare cât mai activă a elevilor a selectat metode de comunicare adecvate specificului fiecărei 

clase şi particularităţilor individuale ale fiecărui elev în parte. Cunoştinţele au fost transmise gradat şi accesibil, 
într-o succesiune logică, conform nivelului de pregătire al elevilor 

 
�  Au fost utilizate manualele şcolare în procesul didactic la clasele a IX-a şi a X-a, precum şi auxiliare 

curriculare, material didactic diversificat, fişe de lucru, planşe, culegeri cu teste filosofice, caluculatorul. 
Organizarea activităţilor aplicând metode noi atât în predarea informaţiilor cât şi în fixarea şi evaluarea 
acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au cuprins toate componentele, capacităţile specifice 
prevăzute în planificarea calendaristică în concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţă cuprinse în 
Curriculum 

 
�  A desfăşurat activităţii extraşcolare şi extracurriculare în vederea dezvoltării creativităţii, formării şi 

dezvoltării unei gândiri logice, a aptitudilor, personalității și temperamentului adecvat societății în care trăim, 
a unei atitudini pozitive faţă de societate, mediul înconjurător, manifestarea unei atitudini corecte faţă de 
mediul înconjurător: „Dăruind vei dobândi”- Proiect de voluntariat încheiat între Colegiul Tehnic „Aurel 
Vlaicu” Baia Mare și Școala Gimnazială Specială Baia Mare; realizarea de felicitări şi globuri prin tehnica 
Quilling pentru partea de decor şi împodobirea bradului de Crăciun  
 

 Profesor Horje Zamfira  

� "Creştinism versus Halloween"- masă rotundă,  şi activitatea "Frumuseţea datinilor de Crăciun" zona 
Maramaureşului. 

 Profesor Guseth Marcel  

� Vizionare documentare despre TERRA , clasa a IX – a E 

� Prezentări PPT despre mediile geografice, clasa a XI – a D 
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Aria curriculară  
EDUCAŢIE FIZIC Ă ŞI SPORT 
ARTE 
Responsabil prof. Ioan Onciu 

 
Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 

didactice format din: profesorii de educaţie fizică - Fandarac Darius, 
Nechita Dorel, Onciu Ioan, Rusu Cătălin, Tămaş Emil; Pop Adela şi 
Mociran Dana - educaţie vizuală; Botiş Adriana - educaţie muzicală. 

 
 

 
 Membrii comisiei metodice au indeplinit cerinţele planului managerial al catedrelor, au colaborat si au fost 
prezenţi la activităţile şi şedinţele de catedră. Comisia metodica avand in componenta mai multe catedre au colaborat 
intre ele si au organizat activitati impreuna. Programa scolara a fost parcursa in conformitate cu cerintele ariei 
curriculare. Interasistentele la ore au fost realizate de fiecare cadru didactic. 

 
CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZIC Ă ŞI SPORT 
 

Intreaga activitate de educatie fizica si sport s-a axat pe dezvoltarea fizica armonioasa a organismului si 
perfectionarea calitatilor motrice de baza in cadrul orelor cat si in afara lor prin practicarea exercitiului fizic si a 
jocurilor sportive. 
 S-a realizat cresterea eficientei lectiei de educatie fizica prin toate mijloacele folosite de profesori si s-a 
diminuat mult absenteismul. 
 S-au inregistrat progrese in cea ce priveste rezultatele elevilor la probele si normele de control obligatorii 
pentru fiecare clasa in parte, la fel si grupele de fotbal începători, avansaţi şi performanţă. 
  
 Obiective propuse: 

• organizarea orelor cât mai atractive şi interesante pentru elevi 
• obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele şcolare 
•  realizarea de proiecte sportive şi educative 

Puncte tari : 
• o buna colaborare între cadre la nivelul comisie şi organizarea de 
activităţi 
• realizarea de proiecte 
• atragerea elevilor în activităţi extracurriculare 
• organizarea diverselor activităţi de creaţie, concursuri şi campionate,  unde s-au obţinut rezultate bune 

Puncte slabe : 
• slaba pregătire fizică şi tehnică a elevilor 
• copii supraponderali 

 
Activit ăţi organizate: 

 Campionatul de tenis de masă, de baschet, de badminton, fete şi băieţi, faza pe şcoală, organizator prof. 
Emil Tămaş 

 Atletism, participarea la ,,Cupa castanelor” 

 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar (Fotbal baieti) locul 1 pe municipiu.  

�  Elevul Barar Marius din clasa a IX-a C a fost declarat cel mai bun portar,nu a luat nici un gol in 
toate meciurile disputate .Golaveraj 27-0 ! In istoria competitiei la nivel judetean cel putin, nu s-a mai 
intamplat ca o echipa sa nu primeasca gol pe parcursul competitiei! 

� Elevul Mos Mihai din clasa a XI-a F fost declarat golgeterul competitiei cu 15 goluri marcate. 

� Elevul Costinar Lorand din clasa a XII-a F a luat doua diplome de cel mai tehnic jucator al 
competitiei si titlul de cel mai bun jucator ! 

� De mentionat ca toate diplomele care s-au dat la aceasta competitie (O.N.S.S.Fotbal baieti) au 
revenit in totalitate elevilor de la C.T.Aurel Vlaicu, profesor coordonator Fndarac Darius. 

 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar (Fotbal fete) locul 1 pe municipiu si locul 2 la judet. Eleva Ghiapiaş 
Dana a fost declarata cel mai bun portar,eleva Danila Roberta golgeter (cls.IX-a B si cls.X-a C), profesor 
coordonator Rusu Catalin. 

 Participarea la proiectul international ,,Saptamana de actiune impotriva rasismului si discriminarii prin sport 
FARE-2015”- profesori Pop Amalia, Rusu Catalin, Fandarac Darius. 

 Participarea la proiectul  "Prieteni prin fotbal" în parteneriat cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny 

 Vizionare de meciuri liga a lV-a si liga a II-a la fotbal pe stadionul ,,DEALUL FLORILOR”din Baia-Mare.  
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Aria curriculară  
TEHNOLOGII 
Responsabil prof. Dorin Sabou 

 
CATEDRA DE EDUCAŢIE VIZUAL Ă 
 
Activităţi organizate: 

• Organizarea de concursuri de pictură pe diferite teme, la nivel de scoala, profesor coordonator prof. 
Pop Adela 
• Organizarea de expoziţii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la nivel de şcoală, profesor coordonator Pop 
Adela 

 
 
CATEDRA DE EDUCAŢIE MUZICAL Ă 
 
Activităţi organizate: 

• Organizarea unui program de colinde, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, profesor coordonator Adriana 
Botis 
• Formarea si pregatirea solistilor de muzica pentru participarea la ,,Balul Bobocilor’’ 
• Program de colinde sustinut de corul scolii, profesor coordonator Botis Adriana. 
• ,,Marea Unire” , activitate organizată cu ocazia zilei de 1 decembrie. 
 
 

 
 
 
 
 

Aria curriculară tehnologii cuprinde următoarele cadre didactice:  
Dragoş Simona, Horvat Lucian, Kiss Maria Magdalena, 
Macavei Rodica, Ogrean Delia, Petruţiu Sanda, Sabou Dorin, 
Săsăran Vasile, Vardai Eniko, Filip Grigore, Sarkozi Andreea, 
Gheţa Mirela. 

 
 

În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, activitatea colectivului de cadre didactice din  aria curriculară 
“Tehnologii” s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare, fiecare membru aducându-şi contribuţia la creşterea 
nivelului de pregătire profesională a elevilor, la dobândirea de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi necesare în formarea lor.  
 Activitatea principală a cadrelor didactice a fost parcurgerea programei de învăţământ, conform planificărilor 
calendaristice. In paralel cu această activitate au fost desfăşurate şi alte activităţi instructiv-educative în care au fost 
implicaţi toţi membrii catedrei, acestea fiind evidenţiate în cele ce urmează. 

 
I. Asigurarea calităţii procesului de predare – învăţare 

A fost pregătită începerea noului an şcolar prin efectuarea de către toţi membrii ariei curriculare Tehnologii a 
planificărilor calendaristice şi a planurilor unităţilor de învăţare. 

 
In desfăşurarea orelor la disciplinele tehnice au fost urmărite următoarele 
obiective: 

• centrarea demersului didactic pe activitatea elevului; 
• mutarea accentului de pe lecţiile tip prelegere, pe învăţarea şi  

asimilarea activă de cunoştinţe în clasă; 
• adoptarea unor metode de tip interactiv; 
• transmiterea conţinuturilor ştiinţifice ţinându-se seama de 

principiile accesibilităţii, esenţializării, armonizării 
interdisciplinare. 

 
Activităţi desfăşurate: 

 Au fost elaborate, administrate şi analizate teste iniţiale şi de parcurs. 

 Au fost organizate şi susţinute examene de diferenţe pentru elevii transferaţi din alte unităţi şcolare 

 Au fost efectuate interasistente la lectii (prof. Sabou Dorin, Prof. Macavei Rodica) 

 Au fost intocmite contractele necesare pentru activităţile de practică în producţie (prof. Ogrean Delia) si au 
fost achizitionate scule, unelte si materiale pentru desfăşurarea activităţilor de practică în atelier. 
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 Prof. Horvat Lucian a continuat realizarea şi sintetizarea de materiale didactice de predare, pe care le-a 
postat    pe  site-urile proprii (http://www.ticvlaicu.uv.ro/ şi http://www.clasacad.uv.ro/). De asemenea, a 
 realizat o serie de materiale didactice de predare, de lucru şi evaluare pe care le-a tipărit  în vederea 
utilizării lor de către elevi în cadrul laboratorului. 

 Prof. Săsăran Vasile a achiziţionat din fonduri proprii material şi piese necesare procesului instructiv-
educativ (practică). 

 Profesorii care predau la clasa X P au realizat un curriculum diferenţiat pentru elevul cu CES din această 
clasă. 

 

II. Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Examenului de obţinere a certificatului de competenţe profesionale, a 
Examenului de Bacalaureat şi a Olimpiadelor tehnice 
 

 Colectivul de profesori ai Ariei Curriculare Tehnologii a elaborat şi repartizat elevilor din clasele terminale 
de la profilul tehnic temele pentru lucrările de atestare a competenţelor profesionale. 

 Au fost stabiliţi profesorii care se vor preocupa de pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de 
discipline tehnice, au fost selectaţi şi pregătiţi elevii participanţi şi a fost organizată desfăşurarea etapei pe 
şcoală a acestei olimpiade. 

 
III. Activitatea de perfecţionare 
 

 Toti membrii ariei curriculare tehnologii au participat la şedintele de Consfătuiri şi Cercuri pedagogice pe 
domeniile din care fac parte. 

 Participare la training-uri online, desfăşurate de organizatia Junior Achievement Romania, în scopul 
dezvoltării în şcoală a competenţelor esenţiale pentru viaţă şi carieră a elevilor (prof. Sarkozi Andreea). 

 Participare la Seminarul de informare si formare EC VET – Completarea unui acord de invatare si a 
memorandumului de intelegere organizat de ANPCDEFP - locul desfasurarii Colegiul Tehnic George 
Baritiu (Macavei Rodica, Ogrean Delia) 

 
 

IV. Educaţia elevilor prin activit ăţi extraşcolare şi extracurriculare 

 Prof. Dragos Simona a realizat următoarele activităţi: 
� Parteneriate încheiate cu JA ROMANIA 
� A coordonat proiecte nationale şi internaţionale în colaborare cu JA ROMANIA  în cadrul 

programelor de Antreprenoriat şi afaceri –Economia şi succesul; Finanţe şi servicii 
financiare-FINANŢE PERSONALE; BaniIQ - program naţional de educaţie financiară; prin 
participarea a 19 de elevi din clasa a X-a P 

� A participat cu eleva Pop  Alina din clasa a X-a P la concursul de creație literară și artistică 
FLORI DE GÂND ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI; 

� A organizat activităţi pe tema « Ziua Naţională a alimentaţiei sănătoase » cu elevii clasei a 
X-a P  în proiectul E sănătos să fii ECO.  

� A realizat în perioada  9-17 decembrie 2015 activităţi de învăţare a programării în cadrul 
proiectului internaţional « Hour of code»  cu elevii clasei a X-a P; 

� S-a implicat în realizarea unui proiect de promovare a educației pentru voluntariat, Dăruind 
vei dobândi, în decembrie 2015; 

�  S-a implicat în realizarea unui proiect de promovare a educației pentru voluntariat, Moș 
Crăciun vine la toți copii, în decembrie 2015; 

 
 D-na prof. Kiss Maria Magdalena a  participat  la concursul ”Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere”, ediția a 

II-a, noiembrie 2016, unde s-au obţinut două menţiuni cu elevii: Vucea Erwin, Katona Roland din clasa a 
X-a A şi Oșan Mihăiță, Perșe Sergiu, Podină Darius, Bălan Denis, clasa a X-a A 

 În cadrul  SNAC (acţiuni de voluntariat la nivel naţional), participare la activitatea “Dăruind vei dobândi”, 
la Şcoala generală pentru copii cu deficienţe nr.2, profesori implicaţi: Petruţiu Sanda, Vardai Eniko, 
Sarkozi Andreea 

 Prof. Sabou Dorin si m.i. Narita Viorel  au organizat o vizită de studii a elevilor claselor a XI-a A şi a XII-
a A la Expoziţia de tehnică organizată la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”, în data de 10.12.2015 
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Comisia de organizare a 

       Examenelor de diferenţă 

Responsabil: prof. Ogrean Delia 

 

 Prof. Vardai Eniko  a desfăşurat următoarele activităţi: 
� A participat cu eleva Prune Monica din clasa a IX-a D la concursul de creație literară și 

artistică FLORI DE GÂND ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI; 
� A participat cu eleva Prune Monica din clasa a IX-a D la proiectul E sănătos să fii ECO. 

� A realizat activitatea în CDI cu clasa a IX-a D pe tema  SITUAȚII DE URGENȚĂ (15 
octombrie 2015); 

� S-a implicat în realizarea unui proiect de promovare a educației pentru voluntariat, Dăruind 
vei dobândi, în decembrie 2015; 

� S-a implicat în realizarea unui proiect de promovare a educației pentru voluntariat, Moș 
Crăciun vine la toți copii, în decembrie 2015; 

� A întocmit documentaţia SSM.  

Toti membrii Ariei curriculare “Tehnologii” au participat la activităţile din cadrul proiectului ”Învață 
să-ți organizezi propria învățare” 

 

 

 

 
 
 
 

Comisia are în componenţă următorii profesori: 
Horvat Lucian, Petruţiu Sanda, Blaj Stela, Kiss Maria 
Magdalena. 

 
 

 
 În semestrul I al anului şcolar în curs Comisia de organizare a examenelor de diferenţă a desfăşurat 

următoarele activităţi: 
 

 S-au stabilit clasele de care răspunde fiecare membru al comisiei, precum şi disciplinele la care elevii 
înscrişi/transferaţi sustin examene de diferenţă 

 Au fost desemnaţi profesorii care examinează elevii 

 S-a comunicat elevilor, şi diriginţilor acestora, disciplinele şi profesorii la care trebuie sa se prezinte şi s-au 
transmis profesorilor implicaţi listele cu elevii ce trebuie examinaţi 

 S-a facut instruirea profesorilor examinatori referitor la metodologia de examinare şi completare a 
documentelor. 

Activitatea de examinare a întâmpinat şi greutăţi, datorită unor situaţii precum: 

 numărul mare de absenţe a unor elevi, care trebuiau să susţină aceste examene, ceea ce nu a permis 
comunicarea corespunzatoare cu aceştia 

 numărul mare de discipline de învăţământ la care unii elevi au susţinut diferenţe 

 plecarea în cantonamente a sportivilor, data târzie la care s-au transferat 

 sosirea cu întârziere a foilor matricole de la şcolile de provenienţă 
 formele de şcolarizare diferite de la care provin elevii de la seral.  

Cadrele didactice implicate şi secretariatul au completat documente legate de examenele de diferenţă. 
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Comisia PSI                                         
Responsabil prof.  
                    Crina Sălnicean 

Comisia pentru combaterea 
ABSENTEISMULUI 
Responsabil prof.Lucian Horvat 

 
Comisia PSI are în următoarea componenţă: prof. 

Sălnicean Crina, prof. Horvat Lucian, administrator M an 
Cristian.                                                       

 
  
 
Comisia PSI a realizat următoarele activităţi, în semestrul I al anului şcolar 2015-2016: 

 

 Au fost reactualizate actele de autoritate si celelalte documente necesare completarii dosarului PSI pe anul 
scolar 2015 - 2016; 

 A fost realizat instructajul initial /periodic cu tot personalul de la CTAV; 

 Au fost semnate fisele PSI; 

 A fost creat un fisier la CDI continand materiale diverse pe tematica situatiilor de urgenta( cutremur, 
incendii si alte catastrofe); a fost elaborat un chestionar de verificare a cunostintelor PSI, care a fost pus la 
dispozitia dirigintilor spre prelucrare la orele de dirigintie, in urma vizionarii materialelor de la CDI; 

 Au fost sintetizate si prelucrate o serie de comportamente spre a fi adoptate in situatii de urgenta; 

 Au fost verificate caile de acces si valabilitatea extinctoarelor din dotare pt. buna desfasurare a exercitiilor 
de simulare a unor  incendii; 

 S-au desfasurat cateva exercitii de simulare de cutremur si incendiu, iar rezultatele au fost consemnate in 
procese-verbale; 

 S-a pus in functiune a treia cale de evacuare din apropierea salii profesorale; 

 S-a imbunatatit sistemul de alarmare in zona atelierelor- parter; 

 Au fost verificate si remediate defectiuni ale instalatiilor electrice( intrerupatoarele); 

 Au fost afisate la loc vizibil echipajele de interventie in caz de situatii de urgenta sau in timpul unui 
exercitiu simulat sau coordonat de pompierii din Baia Mare; 

 Ne-am propus obtinerea avizului PSI; 

 Au fost afisate instructiunile PSI in fiecare sala de clasa/laborator; 

 Au fost remediate defectiunile constatate in urma inspectiei PSI. 

 
 
 
 
 

                
 
 
Comisia pentru combaterea absenteismului a verificat frecvenţa elevilor pe  parcursul semestrului I (noiembrie 

2015 – ianuarie 2016), prin elevii de serviciu. Statisticile privind monitorizarea absenţelor au fost realizate de către prof. 
Lucian Horvat. 

 

NOIEMBRIE 2015 
 In luna noiembrie monitorizarea s-a facut pe un interval de 16 zile in care cel mai mare numar de absente a fost 
inregistrat de catre elevii claselor  a XII-a F, a XII-a A, a XI-a F si a X-a A. Cel mai mic numar de absente a fost 
inregistrat de catre elevii din clasele a X-a E, a XII-a E, XII-a C si a XII-a D. 
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In urma studierii acestui fenomen pe intreaga perioada monitorizata si apoi pe doua intervale se constata o 

usoara imbunatatire a frecventei in a doua parte a intervalului la 10 dintre cele 19 clase si anume a IX-a A, a IX-a C, a 
IX-a D, a X-a A, a X-a E, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a E, a XI-a F si a XII-a A, la clasa a X-a P situatia a ramas 
“stationara” iar la celelalte 9 clase frecventa s-a inrautatit in a doua parte a intervalului, evidentiindu-se in mod negativ 
clasele a XI-a D si a XII-a F. 
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DECEMBRIE 2015 

 
 In luna decembrie monitorizarea s-a facut pe un interval de 8 zile in care cel mai mare numar de absente a fost 
inregistrat de catre elevii claselor a XI-a A,  a XI-a F, a XII-a F, a IX-a B si a X-a E. Cel mai mic numar de absente a 
fost inregistrat de catre elevii din clasele a IX-a D, a X-a A, a IX-a A, IX-a E si a X-a P. 
 

 
 
Analizand media absentelor pe clasa in aceasta perioada constatam aparitia unor schimbari care se datoreaza 

faptului ca unele clase nu au fost monitorizate integral din diverse motive obiective: practica in afara scolii, practica 
programata dupa-amiaza, activitati in CDI, cantonament sau competii sportive. In acest caz media cea mai mare a 
absentelor s-a inregistrat de catre clasele a XI-a D,  a XI-a A, a IX-a B, a XI-a F si a XII-a F. Media cea mai mica a 
absentelor s-a inregistrat de catre clasele a X-a A, a IX-a A, a X-a P, a IX-a D si X-a B. 
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IANUARIE 2016 

 
 In luna ianuarie monitorizarea s-a facut pe un interval de 7 zile in care cel mai mare numar de absente a fost 
inregistrat de catre elevii claselor a XII-a F,  a XII-a A, a XI-a B, a IX-a B si a XI-a A. Cel mai mic numar de absente a 
fost inregistrat de catre elevii din clasele a X-a P, a X-a A, a IX-a D, IX-a E si a XI-a C. 
 

 
 
Analizand media absentelor pe clasa in aceasta perioada constatam aparitia unor schimbari care se datoreaza 

faptului ca unele clase nu au fost monitorizate integral din diverse motive obiective: practica in afara scolii, practica 
programata dupa-amiaza, activitati sau competii sportive. In acest caz media cea mai mare a absentelor s-a inregistrat de 
catre clasele a XII-a F,  a XI-a B, a XII-a A, a XI-a B si a X-a E. Media cea mai mica a absentelor s-a inregistrat de 
catre clasele a X-a A, a X-a P,  a IX-a D, a IX-a E si a IX-a A. 
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 Analizand acest grafic vom constata o reducere a numarului total lunar de absente in decembrie si ianuarie 
cauzele fiind una obiectiva si anume imbunatatirea frecventei dar si una subiectiva si anume reducerea intervalului de 
monitorizare. De asemenea, se  constatata si faptul ca in luna noiembrie  toate clasele analizate au inregistrat valori 
maxime ale numarului total de absente. Fata de luna decembrie, in ianuarie la unele clase totalul absentelor a crescut iar 
la altele a scazut. 

 

 

 
Din acest ultim grafic constatam ca dintre clasele analizate au inregistrat valori maxime ale numarului total de 

absente  urmatoarele: a XII-a F, a XII-a A, a XI-a A, a XI-a B si a X-a E. Valori maxime ale numarului total de absente 
au inregistrat clasele a IX-a D, a X-a A, a IX-a E, a X-a P si a IX-a A. 
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 Comisia de perfecţionare / formare continuă 
Responsabil  prof. Pop Adela 

 

 

 
 
 

 
Activitatea comisiei în semestrul I a constat în: 

 Stabilirea planului de activităţi pentru anul şcolar 2015-2016; 

 Completarea fişelor individuale de formare 

 Preluarea dosarelor pentru de  recunoaşterea şi echivalare a creditelor profesionale transferabile ale cadrelor 
didactice care au achiziţionat competenţe  profesionale în urma parcurgerii unor programe sau diverse 
forme de organizare a activităţilor formale, nonformale sau informale. 

 Promovarea ofertei Casei Corpului Didactic cuprinzând cursurile de formare continuă pentru anul şcolar în 
curs, orientând cadrele didactice spre acele cursuri de formare care vin în întâmpinarea nevoilor de formare 
identificate la nivelul şcolii, în vederea asigurării calităţii educaţiei; 

 Consilierae cadrele didactice din şcoală pe probleme de perfecţionare 

 Monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare/formare continuă, organizate la 
nivelul unităţii şcolare; 

 Realizarea bazei de date a situaţiei perfecţionării din cadrul Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”; 

 Informarea cadrelor didactice asupra modificărilor aduse de noua metodologie şi consilierea în redactarea 
cererilor pentru efectuarea inspecţiei curente de depunere a dosarului; 

 Realizarea statisticilor privind perfecţionarea 

  Întocmirea portofoliului comisiei 

 Reactualizarea  bazei  de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice 

 
Cadre didactice înscrise la examenele de susținere a gradelor didactice în anul școlar 2015-2016:  
 
Grad didactic Definitivat Gradul II Gradul I 

Cadre didactice 
Şofroniciu Taţia 
Botiş Adriana 

Fandarac Darius 
Rusu Cătălin 

Pop Amalia 

 
Situaţia inspecţiilor efectuate în semestrul I: 

 
 
 
 
 

� Rusu Cătălin – inspecţia  curentă 2,  pentru obţinerea gradului didactic II, 
� Paşca Bianca - inspecţia  curentă 1,  pentru obţinerea gradului didactic I, 
� Coste Diana - inspecţia  specială,  pentru obţinerea gradului didactic I,  
� Marian Gina – a susţinut teza de doctorat cu titlul „Panait Istrati şi vocaţia povestirii” . 
� Pop Amalia a absolvit cursul „Istoria recentă a României” 

 Definitivat Gradul II Gradul I 

Inspecţii curente - 1 1 
Inspecţii speciale - - 1 
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 SECRETARIAT 
Responsabil Pop Corina – secretar şef 

 

 

 

 
 
 

 
a. ZONE DE COMPETENŢĂ: 

 REGISTRATURĂ – RELAŢII CU PUBLICUL 
 PERSONAL – RESURSE UMANE 
 ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ 
 ACTE STUDII – DOCUMENTE ŞCOLARE 
 ELEVI 

 
b. CATEGORII DE LUCR ĂRI EFECTUATE  

• Asigurarea optimă a interfeţei dintre şcoală şi beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general  
• Rezolvarea corespondenţei şcolii. 
• Completarea şi eliberarea actelor de studii pe nivele de învăţământ; 
• Întocmirea şi finalizarea cataloagelor de corigenţe precum şi primirea documentatiei privind  
       desfasurarea corigentelor si a examenlor de diferenta (bilete de examen, lucrari scrise). 
• Intocmirea lunara a pontajelor pentru cadre didactice,pers. didactic auxiliar şi nedidactic; 
• Actualizarea registrului electronic privind evidenta salariatilor si transmiterea la ITM de cate ori este 

nevoie  
• Intocmirea tuturor situatiilor legate de incadrarea personalului didactic an scolar 2015-2016, (situatia 

normelor, situatia pe discipline, fisa incadrarii, etc.) 
• Inctocmirea de decizii personalului scolii urmare schimbarilor intervenite, decizii de incadrare pe 

baza repartitiei ISJ  
• Completarea contractelor individuale de munca a celor nou veniti in unitate precum si finalizarea 

contractelor celor plecati din unitate 
• Intocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniti in unitate 
• Intocmirea si depunerea in termen la ISJ MM a statului de functii, statului de plată, precum si 

intocmirea de situatii privind normarea personalului did., did.aux. si nedidactic 
• Completarea si eliberarea de adeverinte cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau  
       pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unitatii noastre  
• Intocmirea si depunerea la casa de Pensii   dosare de pensionare 
• Actualizarea avizierului scolii cu toate documentele care au specific informativ 

 
c. COMUNICAREA INTRA ŞI INTERINSTITU ŢIONAL Ă 

• cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ; 
• cu elevii şcolii; 
• cu alte compartimente: S.L.I.M, contabilitate, asistent medical, administrativ, bibliotecă, psiho - 

pedagog. 
• I.S.J.MM, Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie,  Poliţie, Jandarmerie, toate instituţiile de învăţământ, etc. 

 
d. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT  

• Menţinerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea 
polivalentă, complexitatea, intervenirea situaţiilor neprevăzute, urgenţe, capacitatea de a da prioritate 
rezolvării situaţiilor urgente. 

• Relaţia cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere 
că aici se formează prima impresie a vizitatorului. 

• Studierea şi cunoaşterea personalităţii umane, promptitudinea de soluţionare a solicitărilor, 
amabilitatea, ţinuta morală. 
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VI. ACTIVIT ĂŢI PE COMPONENTA PROIECTE ŞI PROGRAME 

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRA ŞCOLARE  
 
 
 
Coordonator de proiecte si programe educative: prof. Pop Amalia 

 

   Consiliere educativa 

 Au fost organizate sedinte periodice cu dirigintii tuturor claselor de elevi (zi/seral) 

 Au fost organizate alegerile pentru noul Consiliu Scolar al Elevilor (C.S.E.) si pentru alegerea 
reprezentantului elevilor in Consiliul de Administratie (C.A.) specific anului scolar curent, 
activitate in care au fost mobilizate efectivele claselor de elevi, alaturi de profesorii asistenti. 

 Au fost organizate si mediate periodic intalnirile cu C.S.E. 

 S-a participat cu membri ai C.S.E. la alegerile Consiliului Judetean al Elevilor, activitate 
desfasurata in 28 octombrie 2015 la Liceul de Arte , Baia Mare. 

 A fost revizuit coltul metodic al consilierului educativ in sala profesorala. 

 S-a oferit sprijin tuturor cadrelor didactice care au solicitat sprijinul pe probleme educative 
extrascolare si extracurriculare; 

 Au fost centralizate propunerile de activitati extracurriculare pentru anul scolar in curs si s-a 
redactat ,,Planul managerial al programelor, proiectelor si parteneriatelor". 

 A fost coordonata activitatea dedicata sarbatorilor de iarna ,,Craciunul in inimile tuturor- Targ de 
Craciun” 

 A fost reiterat parteneriatul cu American International School of Transylvenia, gratie implicarii 
prof. Mihai Gherasim, in vederea derularii deferitelor programe/proiecte/ actiuni, propuse de 
Asociatie pentru anul scolar curent. 

 

Proiecte finalizate/ in curs de desfasurare: 

� “Skills for jobs” – conferinta de presa de etapa, au participat directorul, consilierul educativ 
si presedintele CSE – 7 octombrie 2015 

� F.A.R.E.- Antidiscriminare si antirasism in Europa, in parteneriat cu Liceul Teoretic 
,,Emil Racovita" Baia Mare, MM. – 1-30 octombrie 2015 

�  ,,Alegeri C.S.E."- Actiunea s-a desfasurat in luna noiembrie si a avut drept scop efecturea 
educatiei pentru cetatenie democratica in randul tuturor claselor de elevi. 

�  Junior Achievement –JA Romania - anul scolar 2015-2016. Activitatile se desfasoara pe 
tot parcursul anului scolar cu posibilitatea participarii la activitati si in saptamana „Scoala 
Altfel”. 

�  Campania celor 16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii – 25 octombrie -10 
noiembrie 2015 ; Concurs « Flori de gand …. Impotriva violentei » -editia a Xa, prof. 
Marian Gina 

� Ziua Adrian Paunescu -10 octombrie 2015 

� ONSS – fotbal, octombrie-noiembrie 2015; locul I – baieti; participant elevii clasei a XII-a 
F; coordonator prof. Fandarac Darius 

� Study Abroad Day -19 noiembrie 2015, intalnire cu reprezentantii universitatilor de stat din 
Marea Britanie si prezentarea ofertelor educationale pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a; 
loc de desfasurare Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare; beneficiari: 15 elevi din 
clasele a XI-a si a XII-a ai C.T. ”Aurel Vlaicu”; profesor insotitor: Prof. Pop Amalia 

� ”Invata sa organizezi propria invatare � - noiembrie-decembrie 2015 ; proiect 
implementat in parteneriat cu ISJMM ; beneficiari :elevii C.T. ”Aurel Vlaicu”. profesor 
coordonator : director prof. Fagi Andrea 
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� Targ de Craciun- 15 decembrie, activitate coordonata de prof. Pasca Bianca si prof. Botis 
Adriana; loc de desfasurare : holul principal ; participanti 30 elevi ai C.T.A. “Aurel Vlaicu”; 
beneficiari: elevi si profesori ai C.T.A. “Aurel Vlaicu. 

� 1 Decembrie 1918-unirea tuturor romanilor – 27 noiembrie 2015; Invitati: dir. prof. Fagi 
Andrea si Campeanu Marius – Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures; Grupul 
ţinta:  colectivul claselor a XI-a F, a IX-a B  si a X-a D; Activitatea a constat  in prezentarea 
semnificatiei zilei de 1 Decembrie 1918 pentru poporul roman, prezentarea unor mari 
personalitati din Maramures care au contribuit la realizarea Marii Uniri si au fost prezenti la 
Alba Iulia in 1918, apoi intonarea imnului national si prezentarea  gandurilor elevilor despre 
acest eveniment important. Coordonatorii activităţii: prof. Pop Amalia, prof. Babiciu 
Andreea, bibliotecar Lazar Eliza, prof. Coste Diana, prof. Botis Adriana 

� Hour of code -8-14 decembrie; Ora de Programare este o miscare globala si reprezinta o 
introducere de o ora in stiinta computerului si programare, cu scopul de a demiestifica 
limbajul specific si de a arata ca oricine poate invata bazele acestuia; professor coordinator 
Sarkozi Andreea 

� TICS – Tineri independenti si cariere de succes – 3 februarie 2016 

� Parteneriat educational interscolar si social in cadrul activitatilor si proiectelor 
educationale scolare, caritabile si de voluntariat, încheiat între Colegiul Tehnic “Aurel 
Vlaicu” Baia Mare si alte trei unităti scolare: Colegiul National “Vasile Lucaciu” Baia Mare, 
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare, Centrul de tip familial strada Alba Iulia 56, 
Baia Mare 

   Actiuni:  

� Sa fii mai bun! – activitati de socializare, caritabile si de voluntariat, 16 
decembrie 2015, Profesori coordonatori: Coste Diana, Pop Amalia. Profesori 
colaboratori: Babiciu Andreea, Florian Laura, Botis Adriana 

 
� Daruind vei dobandi –Proiect de promovare a educatiei pentru voluntariat 

initiat de bibliotecar Lazar Eliza; decembrie 2015, vizita la SCOALA 
GIMNAZIALA SPECIALA, Baia Mare; profesori insotitori: prof. Petrutiu Sanda, 
Lazar Eliza. 

�  “Gate to Educatin for All” – proiect coordonat de American International School of 
Transylvania in parteneriat cu Colegiul Tehnic ‘Aurel Vlaicu” care a cuprins următoarele 
activitati: 

�  Interbational Education Week 
17-18 octombrie 2015, activitati de educatie nonformala menite sa promoveze 
valorile europene si trasaturi ale diverselor culturi din Europa precum si prezentarea 
de diferite sisteme de educatie din Europa. 
Beneficiari:Elevi din clasele IX-XII de la C.T.”A. Vlaicu” 
Profesori insotitori: Prof. Gherasim Mihai, prof. Pasca Bianca, prof. Marian Gina, 
prof. Pop Diana 
 

� Ziua internationala a voluntariatului – Targul ONG  
5 decembrie 2015, activitati de educatie nonformala: prezentarea ofertelor ONG-
urilor, prezentare de oportunitati de voluntariat si implicare sociala 
Beneficiari: elevii din clasele IX-XII de la C.T.”A. Vlaicu” 
Profesori insotitori: prof.Mihai Gherasim, prof. Amalia Pop, prof. Marian Gina, 
prof. Pasca Bianca 
 

� Let Our Voices Echo (Sa lasam vocile noastre sa rasune) 
28 ianuarie 2016, 15 februarie 2016, eveniment public desfasurat cu si pentru elevii 
din unitatile de invataman, activitati: interviuri, diseminare de rezultate, concert de 
pian 
Beneficiari: elevi ai  C.T.”A. Vlaicu” 
Profesor organizator: prof. Mihai Gherasim 
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Exemple de activităţi extraşcolare  

 
 P.S.I – Acţiuni de  simulare, informare şi  prevenţie  situaţii de urgenţă desfăşurate cu clasele a IX-a  

          

 

 Football People action weeks 8-22 octombrie 2015 (toate clasele din şcoală); 

               

 

 Halloween  (clasa a IX-a C); Lumea de azi… văzută plastic prin ochii lui  Pawel Kuczynsky (clasa a X-a D); 

     

 

 Şi totuşi iubirea… 5 ani de când ne este dor de Păunescu (clasa a XI-a D; Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei 
româneşti (clasa a XI-a B, clasa a XI-a D); 
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 Ziua Naţională a României (clasele a IX-a B, a X-a B, a XII-a F); Aniversarea a 157 de ani de la Unirea 
Moldovei cu Ţara Românească. 

 

          

 

 Consiliere şi orientare profesională: Proiect POSDRU - toate clasele din  şcoală; 

 

 

 Proiect voluntariat “Dăruind vei dobândi…” clasele a  IX-a A, a X-a B şi a XI-a B; 

         
 

  “Gate to Educatin for All” – proiect coordonat de American International School of Transylvania în 
parteneriat cu Colegiul Tehnic ‘Aurel Vlaicu”; 

 

     
Saptamana educatiei internationale            Târgul ONG    Let Our Voices Echo  
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VII. ACTIVIT ĂŢI LA NIVELUL CABINETULUI ŞCOLAR  

DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

 

      Consilier şcolar: Covaciu Liana Giorgiana  

 

1. Consilieri individuale 

a. Nr. elevi consiliaţi 48 Nr. de consilieri cu elevii 48 

b. Nr. părinţi consiliaţi 4 Nr. de consilieri cu părinţii 4 

c. Nr. cadre didactice consiliate 3 Nr. de consilieri cu cadrele didactice 3 

   

      2. Consilieri de grup 

a. Nr. elevi consiliaţi 46 Nr. de consilieri cu elevii 23 

b. Nr. părinţi consiliaţi - Nr. de consilieri cu părinţii - 

c. Nr. cadre didactice consiliate 35 Nr. de consilieri cu cadrele didactice 2 

        

         3. Numărul elevilor consiliaţi în grup pe nivel de învăţământ 

           Preșcolar               Primar             Gimnazial                  Liceal  

Urban  Rural  Ueban  Rural  Urban  Rural  Urban  Rural  

      48  

 

        4 . Consilieri colective 
a. Nr. consilieri colective la orele de dirigenţie 64 

b. Nr. şedinţe/lectorate cu părinţii la care a participat consilierul 1 

c. Nr. activităţi  de formare/ workshop-uri pentru cadre didactice ţinute de consilierul şcolar - 

 

        5. Consiliere pentru carieră (OSP) 

a. Nr. elevi consiliaţi individual 10 Nr. de consilieri individuale cu elevii 10 

b. Nr. elevi consiliaţi în grup 16 Nr. de consilieri în grup 8 

c. Nr. consilieri colective la orele de dirigenţie  64 

   

        6. Nr. de elevi evaluaţi psihologic: 

nr. elevi evaluați psihologic Tip evaluare 

105 RAVEN 
CAS++ ( evaluarea emotiilor, evaluarea personalitatii, CEI) 

 

        7. Număr elevi consiliaţi /situaţii particulare:   

Număr elevi consiliaţi  de etnie romă consiliaţi 6 

Număr elevi consiliaţi  victime ale violenţei domestice 2 
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Număr elevi consiliaţi  cu părinte/ părinţi plecaţi în străinătate 20 

Număr elevi consiliaţi  din familii monoparentale 14 

Număr elevi consiliaţi care provin din familii cu mai mult de trei copii 16 

Număr elevi consiliaţi care provin din familii cu venituri modeste 24 

 
        8. Nr. recomandări/caracterizări psihopedagogice către alte instituţii  (SEOSP, DGASPC, SPAS, Poliţie, 
        Serviciul de Neuropsihiatrie, Tribunal, Autoritatea Tutelară, alte unităţi şcolare etc.):  

Nr. 
Recomandări Institu ţia 

3 SEOSP 
Altele  

 

      9.  Număr de intervenţii în comisii metodice/cercuri pedagogice (consemnate în procese verbale):           
data comisiei metodice 
/cercului pedagogic 

prezent/absent intervenţia/ activitatea (lecţie, referat, 
prezentare, analiza, etc) şi tema 

- - - 

 
10. Programe OŞP: exemple de bune practici relativ la activitatea de orientare şcolară şi profesională 
       derulată de către consilierii şcolari la nivelul unităţilor de învăţământ deservite:   

 
Unitatea 
şcolară 

Titlul programului/ denumirea 
proiectului/ denumirea acţiunii Tipul  programului 

Nr. 
activităţi 
realizate 

Nr. 
participa

nţi 
Colegiul 
Tehnic “Aurel 
Vlaicu”, Baia 
Mare 
Liceul 
Teologic 
Penticostal , 
Baia Mare 

Proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin POSDRU şi 
implementat de Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Maramureş şi Primăria 
Municipiului Baia Mare, în parteneriat 
cu KUBO şi MAIE : 
“ INVATA SA-TI ORGANIZEZI 
PROPRIA INVATARE ” 

implementarea unui 
program integrat de 
dezvoltare profesională şi 
de carieră universitară 
pentru găsirea unui loc 
de muncă potrivit în 
industriile creative.  

64 413 

 

         11. Programe de prevenţie/intervenţie/dezvoltare personală:        
Unitatea şcolară Titlul programului Tipul  programului Nr. 

activităţi 
realizate 

Nr. 
participan
ţi 

Col. Tehn. “Aurel 
Vlaicu”, Baia Mare 

“Fii inteligent nu violent!” preventie 2 43 

Liceul Teologic 
Penticostal 

“Fii inteligent nu violent!” preventie 2 35 

 

         12. Nr. activit ăţi în colaborare cu CJRAE/alte instituţii (activităţi metodice, activităţi în parteneriat). 

Organizator Partener Denumirea activităţii Număr participan ţi 

Colegiul Tehnic 
“Aurel Vlaicu” 

Scoala Gimnaziala Speciala, Baia 
Mare 

“Daruind vei dobandi” - 
voluntariat 

24 
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13. Activitatea de autoperfecţionare la care a participat consilierul (masterate, cursuri, seminarii, simpozioane, 
conferinţe regionale/naţionale/internaţionale, stagii de perfecţionare etc.):  

 
Titlul 
programului/ 
cursului 

Tipul 
programului 
/cursului 

Furmizorul 
de formare 

Loc de 
desfășurare 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
de ore) 

Număr 
de 
credite 

Certificare 
(adeverinta, 
certificat 
nr….) 

- - - - - - - - 
 
 

14. Participare la proiecte: 
 
Denumirea  
proiectului  

Tipul 
(POSDRU
Leonardo, 
local,etc)/ 
obiectivul 
(consiliere
a carierei) 

Parteneri Formă de 
realizare 
(protocol, 
convenţie, 
accord de 
parteneriat
) 

Poziţia în 
proiect 
(iniţiator, 
membru 
în echipa, 
expert, 
etc) 

Nivel 
(local, 
judeţean, 
naţional) 

Loc 
de 
desfăş
urare 

Grup 
ţintă/ 
nr. 

Durata 
proiec 
tului  

“ INVATA  
SA-TI 
ORGANIZEZI 
PROPRIA 
INVATARE ”  

POSDRU KUBO 
CONSULTING 
ISJ MM 
Asociaţia Mişcarea 
pentru Acţiune şi 
Iniţiativă  
Europeană (MAIE) 

parteneriat membru  judetean urban 
rural 

15.000 
elevi  
 

august 
2015– 
dec. 
2015 
 
 

 
 

15. Alte activităţi (se bifează în căsuţa corespunzătoare):  
 
Denumirea activității Descriere 
a. Promovarea cabinetului (modalităţi de realizare) Diseminare de:  

• pliante cu oferta cabinetului 
• orarul psihologului şcolar 
• liste cu propuneri de activităţi tematice pentru 

orele de dirigenţie 
• anunţ pe site-ul personal al şcolii cu programul 

psihologului şi oferta acestuia 
b. Sondarea opţiunilor elevilor (pe diverse teme):  
  - aplicarea chestionarelor 
  - prelucrarea si interpretarea datelor 
 - prezentarea rezultatelor in consiliul profesoral/şedinţă 
cu părinţii 

Au fost aplicate chestionare elevilor, pe diverse teme, 
precum : Absenteism Şcolar, Violenţă Şcolară, 
Comunicarea Asertivă, Stima de sine, Stilurile de 
învăţare,Planul de cariera, altele. 
Au fost interpretate aceste chestionare 

c. Lecţii deschise de consiliere pentru profesorii 
consilieri/colegii din şcoală 

- 

d. Participarea la implementarea Campaniilor iniţiate de 
CJRAE la nivelul judeţului: 

Am participat la toate campanile iniţiate de CJRAE la 
nivelul judeţului 

e. Activităţi în cadrul altor comisii din CJRAE Activitate în cadrul comisiei de Combatere a corupţiei 
şi a prevenirii abaterilor de la deontologia 
profesională la nivelul CJRAE MM 

f. Publicații: cărți, reviste, articole în reviste de 
specialitate 

- 

g. coordonator de practică pedagogică- număr elevi/ 
studenţi 

- 

h. Alte activităţi: • realizare chestionare ,fişe de lucru,materiale suport 
pt orele de dirigenţie 
• diseminare informaţii diriginţi, diseminare 
materiale diriginţi, elevi 
• menţinerea unei strânse legături diriginte-psiholog 
-elev-părinte 
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VIII. ACTIVIT ĂŢI ÎN CADRUL BIBLIOTECII ŞCOLARE 

 
Responsabil: bibliotecar Eliza Lazăr 
 
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, activitatea bibliotecii Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu” s-a axat pe 
următoarele priorit ăţi: 
 

 Reamenajarea ambientală a Bibliotecii şi a C.D.I. şi a spaţiului aferent acestora; 

 Casarea cărţilor şi manualelor uzate fizic şi moral; 

 Preluarea şi distribuirea manualelor şcolare; 

 Întocmirea centralizatoarelor; 

 Realizarea proiectelor de activitate anuală/semestrială, şi a portofoliului bibliotecarului; 

 Aducerea la zi a documentelor de evidenţă a bibliotecii; 

 Asigurarea continuităţii activităţii de împrumut-elevi; 

 Realizarea Parteneriatelor de colaborare cu instituţii de cultură, artă, unităţi de învăţământ din Baia 

Mare (Biblioteca Judeţenă “Petre Dulfu”, Muzeul Judeţean de Istorie Maramureş, Muzeul 

Judeţean de Artă, Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare); 

 

  Organizarea de activităţi extraşcolare 

  P.S.I – Acţiuni de  informare şi  prevenţie  situaţii de urgenţă desfăşurate cu clasele a IX-a A, B, 

C, D, E; 

 Football People action weeks 8-22 octombrie 2015 (toate clasele din şcoală); 
 Halloween  (clasa a IX-a C); 

 Lumea de azi… văzută plastic prin ochii lui  Pawel Kuczynsky (clasa a X-a D); 

 Şi totuşi iubirea… 5 ani de când ne este dor de Păunescu (clasa a XI-a D; 

 Ziua Naţională a României (clasele a IX-a B, a X-a B, a XII-a F); 

 Consiliere şi orientare profesională: (Proiect POSDRU ,,Învată să organizezi propria învătare, toate 

clasele din  şcoală); 
 Proiect voluntariat “Dăruind vei dobândi…” clasele a  IX-a A, a X-a B şi a XI-a B; 

 Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei româneşti (clasa a XI-a B, clasa a XI-a D); 

 Aniversarea a 157 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească. 
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IX. CONTABILITATE 
  
 Responsabil: Ec. Iulia Filip 
 

Serviciul contabilitate răspunde de utilizarea creditelor bugetare primite atât de la buget local cât si de la 

bugetul de stat, urmăreşte şi răspunde de folosirea cu eficienţă a sumelor primite, de integritatea bunurilor încredinţate 

unităţii, de ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor statistice, a dărilor de seamă contabile 

trimestriale, a bilanţului lunar, a tuturor situaţiilor solicitate de către bugetul local şi cel de stat. 

        În această perioadă activitatea serviciului financiar- contabil a constat, printre altele în : 

 Analiza dosarelor depuse de elevii unităţii noastre şcolare, în vederea obţinerii bursei Bani de liceu, 
Burselor de merit, studiu, ajutor social. 

 Achitarea drepturilor elevilor privind decontarea transportului, programului Bani de liceu, precum şi a 
Burselor Profesionale. 

 Asigurarea necesarului de materiale consumabile, încărcarea şi achiziţionarea de tonere la calculatore si 
copiatoare pentru secretariat, sala profesorală, cabinetele de informatică, contabilitate, cabinet fizică, 
cabinet chimie, cabinet ARACIP, etc în funcţie de referatele întocmite de către solicitanţi, în limita 
fondurilor disponibile, avându-se în vedere principiul necesităţii şi oportunităţii achiziţiilor publice. 

 S-au plătit drepturile salariale pentru lunile Septembrie 2015 – Ianuarie 2016 precum şi viramentele 
aferente. 

 La finele lunii decembrie a anului 2015 s-a întocmit Darea de seamă contabilă, cu urmǎtoarele date aferente 
Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”: 

� Titlul 10 - Cheltuieli de personal: creditele deschise de la bugetul local au fost în sumă de 3 
581 070 lei, din care s-au efectuat plăţi, însumând 3 575 526 lei; 

� Titlul 20 - Cheltuieli cu bunuri şi servicii: creditele deschise de la bugetul local au fost în 
sumă de 429 500 lei, din care s-au efectuat plăţi, însumând 378 136,77 lei;  

� Titlul 57 - Cheltuieli asistenţă socială- transport elevi din oraş: creditele deschise de la 
bugetul local au fost în valoare de 12 000 lei, din care s-au efectuat plăţi, însumând 11 210 
lei ; 

� Titlul 59 - Alte cheltuieli – burse: creditele deschise de la bugetul local au  fost în valoare de 9 
500 lei, din care s-au efectuat plăţi, însumând 8 562 lei. 

    

 Lunar s-a întocmit Bilanţul contabil în conformitate cu ordinul nr. 2941/ 2009 cu privire la aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anii 2015 - 2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Lunar s-a întocmit Monitorizarea cheltuielilor de personal. 

 În ceea ce priveşte veniturile proprii, am fost emise facturile pentru chirii spaţii şi s-a încasat contravaloarea 
acestora. 

 În vederea asigurării sumelor necesare bunei desfăşurări a activităţii în cadrul unităţii noastre şcolare am  
fost încheiate acte adiţionale la contractele de închiriere şi s-au virat 50 % din sumele încasate, înspre 
Primǎria Baia Mare. 
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X. ACTIVITATEA PRIN CEAC 

 
 

 Coordonator: prof. Sanda Petruţiu 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost numită în acest an şcolar prin Decizia nr. 157./ 22.09.2015 

si are următorii membrii – prof. Sălnicean Crina, prof. Kristof Iuliana, prof. Sarkozi Andreea, elev – reprezentant al 

Consiliului elevilor – Gati Marius (clasa a XII-a A), reprezentant al Comitetului de părinţi – dl. Vucea Gheorghe, 

reprezentant al Consiliului Local – dl. Mureşan Ioan.  

În această componenţă, CEAC a desfăşurat în semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016 activităţi specifice de 

asigurare şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, fiind preocupată exclusiv de realizarea unor 

legături permanente între participanţii la procesul de instruire şi educaţie de la nivelul unităţii şcolare: şcoală – elevi – 

părinţi - comunitate.  

Activitatea CEAC a constat în următoarele:  

 In luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 

� Stabilirea graficului întâlnirilor  de lucru 
� Stabilirea responsabilităţilor individuale şi a termenelor de realizare. 
� Stabilirea subcomisiilor de lucru şi a modului de lucru pe subcomisii 

 
 Completarea, verificarea, finalizarea şi transmiterea în timp util a Raportului anual de evaluare internă a 

unităţii şcolare (RAEI) pentru anul şcolar 2014 – 2015, format ARACIP, conform prevederilor OMECT 
6308 /19.12.2008 privind Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar şi Ghidului 
ARACIP 2011 (octombrie 2015);  

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2015 – 2016, pe principiile 
asigurării calităţii şi pe diferite probleme apărute la nivelul unităţii de învăţământ (Partea a IV-a RAEI); 

  Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare prin efectuarea interasistenţelor la ore a cadrelor 
didactice, monitorizarea şi centralizarea interasistenţelor; 

 Toate cadrele didactice din componenţa CEAC s-au implicat în derularea proiectelor şi programelor 
desfăşurate în unitate sau în parteneriat cu alte unităţi şcolare;  

  Au fost desfăşurate şedinţe de lucru, în care au fost discutate şi elaborate diferite documente ale CEAC; 

  Elaborarea de noi proceduri sau  revizuirea unora dintre procedurile existente, necesitatea acestora apărând 
în urma unor reglementări noi şi datorită unor probleme identificate în cadrul procesului instructiv-educativ 
specific unităţii noastre şcolare; 

  Elaborarea unor chestionare de nevoi şi chestionare de interese pentru beneficiarii de educaţie – elevi şi 
părinţi, dar şi cadre didactice; 

 Actualizarea portofoliului Comisiei; 

 Întreţinerea spaţiului destinat funcţionării CEAC. 

 Cele mai importante documente elaborate de CEAC sunt prezentate în consiliul profesoral  sau  afişate la panoul 

CEAC şi la avizierul din cancelarie.  
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XI. ACTIVITATEA ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRA ŢIE 

 
Directorul a pregătit tematica Consiliului de Administraţie, care a fost aprobată în şedinţa tematică. 
 În cadrul şedinţelor CA al şcolii s-au dezbătut următoarele probleme: 

� stabilirea atribuţiilor membrilor CA; 

� aprobarea comisiilor care au funcţionat în şcoală; 
� discutarea şi aprobarea ROI (aprobată şi în CP); 

� stabilirea comisiilor pentru concursul de ocupare a catedrelor tehnice vacante 

� analizarea cererilor de transfer ale elevilor; 

� aprobarea procedurilor elaborate de către comisiile din şcoală; 
� aprobarea Proiectului de buget, elaborat de Contabilitate; 

� mobilitatea cadrelor didactice 

� aprobarea calendarului de acţiuni/ evenimente/ proiecte pe care şcoala noastră a dorit să le desfăşoare în 

anul şcolar 2015 - 2016; 

� aprobarea temelor pentru Examenul de certificare a competenţelor 

� informări de la şedinţele cu directorii organizate de către ISJ Maramureş; 
CA s-a întrunit, în semestrul I, al anului şcolar 2015 – 2016, de 7 ori. 

 

 

 

 Director:      Director adjunct: 
   Prof. Andreea FAGI     Prof. Delia OGREAN 


