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 Capitolul I.  

 Baza legală pentru activitatea desfăşurată în unitatea de învăţământ 

 

 Capitolul II.  

 Organizarea pe comisii/ consilii 

 

 Capitolul III.  

 Organizarea claselor pe profile şi specializări 

 

 Capitolul IV.  

 Analiza calităţii procesului de predare – învăţare - evaluare 

 

 Capitolul V.  

 Activităţi organizate la nivelul comisiilor 

 

 Capitolul VI.  

 Activităţi pe componenta proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  

 

 Capitolul VII.  

 Activităţi la nivelul cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică 

 

 Capitolul VIII. 

 Activităţi în cadrul bibliotecii şcolare 

 

 Capitolul IX. 

 Contabilitate  

 

 Capitolul X.  

 Activitatea prin CEAC 

 

 Capitolul XI.  

 Activitatea în cadrul Consiliului de Administraţie 
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I. BAZA LEGALĂ PENTRU ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN UNITATEA 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, 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,  ROFUIP 2015 (OMEN NR. 5115/15.12.2014) ROFUIP 2016; 

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. 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; 

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

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

unităţile de învăţământ; 

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

Vlaicu” – Baia Mare, aprobat prin Decizia directorului nr. 146/22.09.2017 

i. Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

j. Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Baia Mare 

k. Alte acte normative care fac referire la activitatea unităţilor de învăţământ 
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 II. ORGANIZAREA PE COMISII/ CONSILII 

 

 În anul şcolar 2017-2018 în unitatea noastră funcţionează 46 cadre didactice, din care 30 cu norma de bază în 

instituţia noastră. Personalul didactic auxiliar cuprinde 9 angajaţi, iar personalul nedidactic numără 13 angajaţi. 

 

Nr. total Titulari 

Suplinitori Grad 

didactic 

I 

Grad 

didactic 

II 

Grad 

didactic 

definitiv 

Debutanţi calificaţi necalificaţi 

 profesori 31 3 - 23 7 3 1 

maistru 1 1 - 1 - 1 - 

 

 

Încadrarea personalului didactic  în 2017– 2018 s-a realizat conform tabelului următor: 

 

Total norme didactice Din care acoperite: 

36.32 Norma de bază Cumul Plata cu ora 

Profesori 26.33 
30.74 - 5,58 

Ingineri 8.08 

Maiştri 1.78 1,78 - 0.28 

 

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

1. Consiliul de Administraţie: 

        Preşedinte prof. Fagi Andrea Nicoleta, director  

        Membri: prof. Blaj Stela, director adjunct,  

                    prof. Ogrean Delia 

                       prof. Mic Leon 

                       prof. Marian Gina 

                       prof. Pop Amalia  

         secretar: prof. Hendre Elena 

        Reprezentanţi ai părinţilor: Vucea Gheorghe, Dumitrache Cecilia 

        Reprezentant al Primarului Municipiului Baia Mare: prof. Joldes Maria  

        Reprezentanţi ai Consiliului Local: prof. dr. ing. Neamt Liviu, ing. Balint Constantin 

        Reprezentant al elevilor: Balan Denis 

        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. Kiss Maria, reprezentant 

parinti Keszler Attila,elevi: Brete Anamaria – XII B, reprezentant administratia locala: Groza Seres Rita 

 

3. Consiliul profesoral cuprinde toate cadrele didactice cu baza care predau în şcoală. Secretarul acestei 

comisii este prof. Kristof Iuliana 

 

4. Comisia paritară 
Preşedinte: Fagi Andrea Nicoleta – director, membri: Blaj Stela – director adjunct, Pacurar Alina-contabil sef, Man 

Cristian, Pop Corina – secretar sef, Guseth Marcel – lider de sindicat, Sabou Dorin, Pop Diana  

 

5. Comisia de acordare a bursei ,, Bani de liceu” 
Preşedinte: Pacurar Alina – contabil sef, secretar Popescu Doru, membri: Nemes Mariana, Babiciu Angela 

 

 

6. Comisia de verificare a cataloagelor şi a ritmicităţii notării Preşedinte: Blaj Stela – director adjunct,  

membri: Sălnicean Crina,  Pop Amalia,  Macavei Rodica, Kristof Iuliana, Ogrean Delia 

 

7. Coordonator proiecte si programe extrascolare si extracurriculare -  prof. Pop Amalia 
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8. Comisia de organizare si desfasurare a examenelor de corigente, reexaminare si diferenţe 
Preşedinte: prof. Blaj Stela – director adjunct, Membri:, Horvat Lucian, Kiss Maria Magdalena, Pop Diana 

 

9. Comisia pentru formarea continuă Venczel Diana – responsabil 

 

10. Comisia de igienă 

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

 

11. Comisia de întocmire a orarului si a schemelor orare  
 Preşedinte: Fagi Andrea Nicoleta – director, membri: Blaj Stela, Horvat Lucian 

 

12. Comisia diriginţilor 
Preşedinte: Pop Amalia – coordonator de proiecte si programe educative, membri:diriginti 

 

13. Comisia pentru combaterea absenteismului 
Preşedinte: Blaj Stela – director adjunct, Membri: Horvat Lucian, Sarkozi Andrea, Marian Gina 

 

14. Comisia pentru progres şcolar  
Preşedinte: prof. Marian  Gina, membri: Venczel Diana, 

 

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

Sasaran Vasile, Mic Leon,  Rusu Catalin 

 

16. Comisia de etica 
 Membri: Pop Diana, Ogrean Delia, Marian Gina, Guseth  Marcel, Man Cristian, elev Balan Denis 

 

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

membri: administrator patrimoniu Man Cristian 

 

18. 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. Blaj Stela –director adj., prof. Marian  Gina 

 

19. Comisia de coordonare, instruire şi supraveghere a operaţiilor de inventariere 

 Preşedinte: Fagi Andrea – director, membri: Pacurar Alina–contabil şef 

                   
20. Comisia de salarizare şi verificarea încadrării 
Preşedinte: Fagi Andrea  – director, membri:Pacurar Alina– contabil şef, Pop Corina – secretar şef 

 

21. Comitetul de  sănătate şi securitate în muncă:  

  Preşedinte:  Fagi Andrea  – director, membri:  dr. Neamţ Liliana, prof.  Horvat Lucian 

 

22. Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 

Funcţia Părinte Clasa 

Preşedinte Vucea Gheorghe XII A 

Vicepreşedinte Dumitrache Cecilia IX B 

Cenzor Jucan Ioan IX A 

Membru Fârte  Viorica IX C 

Membru Coc Ioana X A 

Membru Viman Aniţa X B 

Membru Ardelean Ileana X C 

Membru Kesyler Attila X D 

Membru Ilioiu-Rogojan Ana-Nicoleta XI A 

Membru Mihalca Mihaela XI B 

Membru Szabo Ioan XI C 

Membru Iriciuc Ştefan XI D 

Membru Tomoiagă Maria XI E 

Membru Sava Maria XII B 

Membru Bud Corina XII C 

Membru Hreniuc Ionela XII D 
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23. Comisia de selecţionare a documentelor arhivistice: Coordonator: Pop Corina, Membri: Petre  Floare  

 

24. Responsabil cu întocmirea foilor colective de prezenţă pentru personalul didactic: Lazăr Elisabeta. 

 

25. Responsabili cu sigiliul unităţii de învăţământ: Pop Corina – secretar şef,  

 

26. Responsabil cu consumurile de utilităţi: Man Cristian – administrator de patrimoniu  

 

27. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul 

scolar si promovarea interculturalitatii:  
Coordonator: prof. Covaciu Liana, Membri: prof. Pop Amalia, prof. Horvat Lucian, prof. Kiss Maria 

 

28. Responsabil cu întocmirea tabelelor şi a statului de plată pentru transportul elevilor din afara 

localităţii:  Nemeş Mariana 

 

29. Consiliul Elevilor: 

 

Presedinte: Sugar Maria IX C 

Vicepresedinte: Ilies Anamaria XI A 

Secretar: Zvunca Cosmin X C 

Membri:  Reprezentant din fiecare clasa IX A- XII D 

 

30. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare  metodologică a dezvoltarii sistemului de control 

intern/ managerial:  
Preşedinte: prof. Blaj Stela – 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: Pacurar Alina, Secretar şef: Pop Corina. 

 

31. Responsabil viramente către bănci (ING, Banca Transilvania, BRD, BCR) ale salariilor personalului 

din unitate, administrator financiar: Babiciu Angela. 

 

32. Responsabilul cu arhiva unităţii: Petre  Floare. 

 

33. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare şi a consumului de tutun, alcool  şi droguri:   
Coordonator: prof. Covaciu Liana – psiholog şcolar, 

 

34. Consilier pentru integritate: prof. Horvat  Lucian  

 

35. Comisia  pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de corupţie si discriminarea in mediul 

scolar si promovarea interculturalitatii 
Coordonator: prof. Covaciu Liana , Membri: prof. Pop   Amalia, Horvat Lucian, Kiss Maria Magdalena 

 

36.    Responsabil cu gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii: Petre Floare - secretar  

                    

37. Comisia inventariere a patrimoniului: Preşedinte: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Membri: Păcurar 

Alina– contabil şef, Man Cristian – administrator de patrimoniu . 

 

38. Comisia multidisciplinară privind integrarea elevului cu CES, Kauczi Daniel, din clasa a IX-a C:  
 

39. Responsabil cu site-ul UPJ :dir. Fagi Andrea, dir.adj. Blaj Stela, ing. Popescu Doru, administrator de reţea 

 

40.   Lucrator desemnat care aplica masuri tehnice de prevenire si stingere a incendiilor: prof. Sălnicean 

Crina 

 

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

administrator de patrimoniu 

 

42. Comisia de echivalare in credite profesionale transferabile a unor activitati de perfectionare /formare 

continua: Preşedinte: prof. Fagi Andrea Nicoleta – director, Membri: prof. Grosan Adelina – metodist CCD 

Maramures, prof. Venczel Diana – responsabil comisia pentru formare continua 

 

43.  Comisia de acordare a "Bursei profesionale":Preşedinte: Stela Blaj – director adjunct, Membri: prof. 

Petrutiu Sanda, prof. Kiss Maria Magdalena, prof. Covaciu Liana, prof. Ogrean Delia, contabil sef Pacurar Alina 
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44. 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 

  

45. Responsabili cu acordarea alocaţiei de stat:  ing. Popescu Doru – administrator de reţea, Lazăr Elisabeta 

 

46. Comisia responsabilă cu promovarea şi imaginea şcolii:  Coordonator prof. Fagi Andrea, Membri prof. 

Blaj Stela, prof. Ogrean Delia, prof. Nechita Dorel 

 

47. Comisia de mobilitate:  Coordonator prof. Kiss Maria Magdalena, Membri prof. Sarkozi Andreea, prof. 

Kristof Iuliana 

 

48. Personal didactic auxiliar: Lazăr  Elisabeta - bibliotecar, Pop Corina - secretar sef, Pacurar Alina – cotabil 

şef, Babiciu Angela - adm. financiar, Popescu Doru - analist programator, Velea Dănuţ - tehnician, Petre Floare - 

secretar  II, , Nemeş Mariana - laborant. 

 

49. 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, Ionce 

Danut, Cordea Vasile. Muncitori de întreţinere:Covaci Carol, Tarţa Gheorghe,  

 

50. Comisia responsabila cu consultarea forumului directorilor,  site-ul ISJ MM, mail scoala, gestionarea 

SIIIR la nivelul scolii Coordonator: Fagi Andrea,Membri: Popescu Doru, Pop Corina,Pacucar Alina, Petre Floare, 

Nemes Maria 

 

51. Comisiile metodice 
 

ARIA CURRICULARĂ/ 

responsabil 
SPECIALITATEA PROFESOR 

LIMBĂ 

ŞI 

COMUNICARE 

 

Marian Gina 

Limba şi literatura română 

Fagi Andrea 

Hendre Elena 

Marian Gina 

Pop Diana 

Limba engleză 
Gherasim Mihai 

Ciurdas Camelia 

Limba franceză 
Sălnicean  Crina 

Paşca Bianca 

MATEMATICĂ 

ŞI 

ŞTIINŢE 

 

Mic Leon 

 

Matematică 

Mic Leon 

Pop Adela 

Pop Aurel 

Fizică 
Venczel Diana 

Perşe Călin 

Chimie 
Blaj Stela 

Moldovan Daniela 

Biologie Kristof Iuliana 

OM 

SOCIETATE 

Geografie Guseth Marcel 

Istorie Pop Amalia 
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Horje Zamfira 
Socio-umane 

Foriş Aurora 

Covaciu  Liana 

Kozma Danut 

Dragos Ramona 

Religie Horje Zamfira 

Pedagogie 

Pop Marcela 

Ferţigan Mariana 

Fornvald Natalia 

Pop Georgeta 

SPORT  ŞI ARTE 

 

Nechita Dorel 

Educaţie fizică 

Fandarac Darius 

Nechita Dorel 

Onciu Ioan 

Rusu Cătălin 

Tămaş Emil 

Ster Florin 

Educaţie plastică Mociran Dana 

Educaţie muzicală Botiş Adriana 

TEHNOLOGII 

 

Sabou Dorin 

Mecanică 

Horvat Lucian 

Kiss Maria 

Macavei Rodica 

Ogrean Delia 

Zegreanu Octavian 

Electrotehnică 

Electromecanică 

Petruţiu Sanda 

Sabou Dorin 

Coste Traian 

Electronică şi automatizări Săsăran Vasile 

TIC Sarkozi Andreea 
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ORGANIZAREA CLASELOR PE PROFILE ŞI SPECIALIZĂRI 
 

 Repartizarea claselor pe profile şi specializări, pentru anul şcolar 2017-2018, 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 Vocationala Sportiv Instructor sportiv - mozaic 

IX B Vocationala Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

IX C prof. Tehnologica Tehnic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria alimentară 

X A Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 

X B Vocationala Pedagogic Instructor sportiv - mozaic 

X C Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

X D prof. Tehnologica Tehnic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria alimentară 

XI A Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 

XI B Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - mozaic 

XI C Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

XI D prof. Tehnologica Tehnic Mecanic de mecanică fină 

XI E prof. Tehnologica Tehnic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria alimentară 

XII A Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 

XII B Vocationala Pedagogic Instructor de educaţie extraşcolară 

XII C Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - mozaic 

XII D Vocaţională Sportiv Instructor sportiv - fotbal 

LICEU CURS  SERAL 

IX S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 

X S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 

XI S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 

XI H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

XII H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

XII S Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic  

XIII H Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
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IV. ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE  

PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE 
 

 

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

2017-2018, 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: 

 

Forma 

de  
învăţământ 

Număr elevi 

Promo 

vabili 

tate Înscrişi 

Sem. I 

Răma

şi 

Pro 

mo 

vaţi 

Cori 

genţi 

Cu 

medii 

neînc 

heiate 

Aban

don 

Retr

aşi, 

Nep

reze

ntati 

Exmat

riculaţi 

Medii la 

purtare 

sub 7 7-10 

Liceu,  

curs de zi 
249 239 143 73 23 - 15 6 6 233 59.83% 

Scoala 

profesiona

la 

75 74 47 4 22 - 2 - 16 58 63.5% 

Liceu,  

curs seral 
186 196 134 - 62 - - - 21 175 68.36% 

TOTAL 510 509 324 77 107 - 17 6 43 466 63.89% 

 

 

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 

2017 -2018  21391 11386 



 11 

Aria curriculară 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Responsabil  prof. drd. Gina Marian 

Numărul de absenţe înregistrat de către elevii de la cursul de zi: 16894 

 clasa a IX-a  ----- 3075 absente 

 clasa a X-a ---- 4338 absente 

 clasa a XI-a ---- 5030 absente 

 clasa a XII-a ---- 4451 absente 

 

CLASA septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie total 

  M N M N M N M N M N M N 

IX A 1 36 343 41 320 68 140 45 140 96 944 286 

IX B 33 16 296 97 200 153 52 53 97 4 678 323 

IX C 8 54 60 295 77 5 49 2 84 210 278 566 

X A 131 30 408 146 362 230 183 157 130 124 1214 687 

X B 47 23 226 76 247 120 106 22 103 129 729 370 

X C 26 5 113 1 58 33 7 40 50 20 254 99 

X D 0 2 132 185 37 163 89 133 105 139 363 622 

XI A 49 4 14 78 60 23 36 27 48 6 207 138 

XI B 22 35 258 201 339 133 151 20 174 26 944 415 

XI C 11 48 209 118 262 29 12 87 40 52 534 334 

XI D 30 46 99 202 120 365 79 233 114 108 442 954 

XI E 4 15 150 245 1 138 50 163 42 254 247 815 

XII A 62 34 39 200 129 61 32 106 67 4 329 405 

XII B 11 11 151 61 139 74 40 50 35 41 376 237 

XII C 54 44 254 71 431 77 230 31 84 38 1053 261 

XII D 123 60 342 263 335 215 173 64 131 84 1104 686 

SERAL 32 16 771 749 687 1044 99 395 101 603 1690 2807 

                      11386 10005 

 

Numărul de absenţe înregistrat de către elevii de la cursul seral: 4497 

 

V. ACTIVITĂŢI 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, Hendre Elena; profesorii de limba 

franceză: Sălnicean Crina, Pocol Lidia  şi profesorii de limba 

engleză: Gherasim Mihai, Ciurdaș Camelia. 

 

 

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: 
 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; 
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Aria curriculară 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

Responsabil prof. Leon Mic 

 există concordanţă, la toţi membrii catedrei, între programa şcolară, planificări, condica de prezenţă şi caietele 

de notiţe ale elevilor;  

 toţi profesorii au participat la consfǎtuirile şi cercurile pedagogice de specialitate; 

 membrii catedrei au utilizat metode didactice activ-participative, strategii de gândire critică, aplicând diverse 

modalităţi de modernizare şi de eficientizare a procesului didactic; 

 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;  

 portofoliile profesorilor din catedră sunt bine structurate şi bogate;  

 profesorii au stabilit sarcini de lucru diferenţiate pentru elevii cu ritm lent de învăţare; 

 s-a înregistrat frecvenţa zilnică a elevilor; 

 s-a respectat principiul notării ritmice; 

 s-au susţinut lecţii în CDI; 

 s-au efectuat asistenţe şi  interasistenţe cu colegii din catedră; 

 la toate clasele terminale s-a realizat pregătirea elevilor  în vederea susţinerii examenului de bacalaureat, cf. 

unui orar stabilit cu elevii; 

 s-au realizat toate activitǎţile propuse în cadrul comisiei metodice; 

 prof. au participat la cursuri de formare continuǎ organizate de CCD Maramureş şi de alţi furnizori de formare 

continuǎ;  

 prof. Hendre Elena a susţinut inspecţia curentǎ 2 în vederea obţinerii gradului didactic I; 

 membrii catedrei au desfăşurat activităţi cultural-artistice de: Ziua limbilor Europene, Ziua CODE, Ziua 

Nationala a Voluntariatului, aniversari omagiale ale lui M. Eminescu; 

 au fost realizat parteneriate educaţionale: cu alte instituţii şcolare, cu Junior Achievement Romania, cu 

Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare, cu Teatrul Municipal Baia Mare, cu AIST, ONG-uri etc.; 

 toţi prof. au fost implicaţi în comisiile nationale ale examenului de bacalaureat; 

 prof.  au participat cu lucrari personale la conferinţe si simpozioane naţionale şi internaţionale; 

 prof. Gherasim coordoneaza parteneriatul educational si realizeaza activitati de educatie nonformala în 

colaborare cu American International School of Transylvania; 

 prof. Fagi Andrea, Marian Gina, Pop Diana, Hendre Elena au sustinut CDS “Lectura si abilitǎţile de viaţǎ” la 

cls. 11 şi 12 filiera vocaţionalǎ; 

 

 

PUNCTE SLABE: 

 

 dotarea cu mobilier modular, modern, a cabinetelor de specialitate; 

 nu există suficiente mijloace multimedia necesare în vederea utilizării consecvente a acestora în cadrul lecţiilor 

de limba română, limba engleză şi limba franceză; 

 dezinteresul major şi generalizat al elevilor pentru învǎţare şi lecturǎ; 

 absenteismul elevilor; 

 lipsa unui internat şi a unei cantine proprii care sǎ deserveascǎ elevii din alte localitǎţi (majoritatea 

sportivilor!!!, care obţin performanţe deosebite şi care au domiciliul si la peste 500 km); 

 slaba implicare a pǎrinţilor şi a comunitǎţii locale în procesul de învǎţǎmant din CTAVBM; 

 reducerea semnificativǎ a numǎrului elevilor înmatriculaţi în clasele iniţiale afecteazǎ în mod negativ pǎstrarea 

normelor didactice a titularilor şi continuitatea la clasǎ, conducând la efecte nedorite şi asupra elevilor, deoarece este 

afectatǎ continuitatea la clasǎ în unele cazuri. 

 

 

Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 

didactice format din profesorii de matematică:, Mic Leon, 

Marchis Alexandra, profesorii de fizică: Perșe Călin, Venczel 

Diana, chimie: Blaj Stela, Moldovan Daniela, biologie: Kristof 

Iuliana.  

 

 

 

 Pe parcursul acestui an școlar membrii catedrei de matematică și științe au desfășurat următoarele activități: 

 

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

semestriale. 

2. Au participat la Consfătuirile și Cercurile pedagogice organizate de I.S.J. Maramureș. 

3. În ședințele de Catedră organizate s-au analizat rezultatele la Bacalaureatul anterior – 2017 și s-a întocmit 

planul de măsuri remediale. 
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Aria curriculară 

OM ŞI SOCIETATE  

Responsabil prof. Zamfira Horje 

4. Au fost concepute și date testele inițiale, s-au analizat rezultatele și s-a întocmit graficul consultațiilor respectiv 

al interasistențelor în cadrul Catedrei. 

5. Profesoara Sarkozi Andreea în parteneriat cu Junior Achivement Romania a implementat programul pentru 

profesie și carieră: “SUCCESUL PROFESIONAL” la clasele 11A și 12H. 

6. Au fost planificate și realizate consultații pentru pregătirea elevilor pentru simularea Bacalaureatului la clasele 

a XI-a și a XII-a. 

7. Colegii din Catedră au făcut interasistențe la ore, conform planului de interasistențe elaborat cu prilejul 

planificării activităților la nivelul catedrei. 

8. Profesoara Sarkozi Andreea a participat la conferința: “CUM S-A FĂCUT ROMÂNIA”, susținută de 

academiceanul Ioan Aurel Pop, în data de 20 septembrie 2017. 

9. Profesoara Sarkozi Andreea a organizat și coordonat evenimentul internațional „HOUR OF CODE” organizat 

de ADFABER în perioada 4.12.2017- 10.12.2017, cu ocazia „COMPUTER SCIENCE EDUCATION 

WEEK”. 

10. Profesoara Kristof Iuliana a participat la un curs de formare: „Inteligența emoțională” și la un crs de prim 

ajutor în parteneriat cu Crucea Roșie. 

11. Profesorii din Catedră, în ședință, au analizat rezultatele din semestrul I și s-a stabilit strategia pentru semestrul 

al II-lea. Au fost stabilite acțiuni specifice: interasistențe, programul consultațiilor pentru bacalaureat, 

programe remediale specifice.  

12. S-a participat la Concursul „AS”, faza locală, de matematică pentru elevii din clasele de excelență. 

13. La sesiunea interjudețeană de referate și comunicări științifice “FAȚĂ-N FAȚĂ CU ADEVĂRUL” au 

participat: Marchiș Alexandra și Mic Leon. 

14. S-au organizat și desfășurat fazele Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” – faza locală 

(evaluări de lucrări și elaborare de subiecte).  

15. Colegii din catedră au fost o parte activă în activitățile din “ȘCOALA ALTFEL”. 

16. Membrii catedrei auparticipat la activitatea „IARNA BOBOCILOR”. 

17. Colegii din Catedră au răspuns tuturor solicitărilor, fiind prezenți la activitățile organizate de școală. 

 

 

Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 

didactice format din: Pop Amalia - istorie, Guseth Marcel - geografie, 

Foriş Aurora, Covaciu Liana, Dragoș Ramona, Kozma Dănuț – 

discipline socio umane, Horje Zamfira - religie, Pop Marcela, Fornvald 

Natalia şi Ferţigan Mariana – discipline pedagogice.  

 

      La începutul anului școlar 2017 – 2018 membrii catedrelor de: Istorie, Ştiinte Socio Umane,  Geografie și 

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

întocmit planificarile calendaristice.  

 

      Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 în cadrul catedrei s-au realizat următoarele activităţi: 

 

*Întocmirea planului managerial; 

*Stabilirea unui plan de activităţi; 

*Întocmirea dosarului catedrei; 

*Întretinerea şi reamenajarea cabinetelor de Ştiinte Socio Umane şi Geografie  

*Procurarea şi recondiţionarea unei părţi a materialului didactic; 

*Realizarea şedinţelor de catedră; 

*Analizarea foii de parcurs şi a rezultatelor înregistrate de către elevii Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”  la testele 

iniţiale; 

*Realizarea de interasistenţe în cadrul catedrei având ca scop îmbunătăţirea procesului de predare învăţare şi cresterea 

importanţei metodelor formative în cadrul acestui proces; 

*Organizarea consultaţiilor pentru recuperarea materiei având în vedere lacunele evidenţiate de către testele iniţiale  

*Participarea catedrei  la manifestările organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă; 

       

Profesor Pop Amalia Rodica pe catedra de istorie în semestrul I:  

- a întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile 

programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- a predat la termen aceste documente şcolare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către responsabilul catedrei; 

- a elaborat fişele de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- a elaborat testele de evaluare iniţială, continuă/formativă şi finală, precum şi baremele de corectare şi notare, adaptînd 

permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecţiona demersul 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;          

 - a organizat activităţi extraşcolare şi extracurriculare:  
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Aria curriculară  

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

ARTE 

Responsabil prof. Nechita Dorel 

Activitate extraşcolară - „1 Dcembrie –Marea Unire” – 2. XII. 2017 - Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare (CDI); 

Activitate extraşcolară – Mica Unire în context european” – 23.I.2018 - Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare 

(CDI); 

 

               Profesor Guseth Marcel  în semetrul I a desfăsurat urmatoarele activităţi: 

 Vizionare documentare despre TERRA clasa a –IX – a C 

 Prezentări PPT despre mediile geografice clasa a – XI – a D 

 Concurs pe teme ecologice; 

 Vizitarea obiectivelor isto-geografice din oraş; 

 Recondiţionarea hărţilor; 

 Vizionari de filme din lumea plantelor şi animalelor; 

 Să ne îngrijim sănătatea.  

 

 Profesor Foriș Aurora a realizat în semestrul I următoarele obiective  generale: 

 Implicarea în activităţile educative extraşcolare; 

 Implicarea unui numar cât mai mare de elevi în viaţa liceului şi a comunităţii; 

 Diversificarea activităţilor extraşcolare pentru a atrage elevii într-un spaţiu educativ adecvat, în defavoarea 

străzii şi a internetului. 

  Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform programului, dintre cele mai reprezentative menționez: 

 

- Realizarea şi prezentarea de afişe având ca tema ,,Drepturile Omului``, - Dezbatere cu tema ,,Rețelele de 

socializare – pro și contra`` - activitate finalizată cu referate care să susţina una dintre cele 2 poziții – clasele a 

IX-a  

- ,,Pot să te conving`` - activitate de exersare a metodelor prin care putem convinge pe cineva – noiembrie 2017 

– clasa a XII-a D; 

- ,,Manipularea prin mass media``- activitate prin care învățăm să ne dăm seama ce este adevarat și ce nu, din 

ceea ce ni se spune la televizor – clasa a IX-a  – ianuarie 2018.  

- Concurs de eseuri- ,,Drepturile omului” – clasele a IX-a – martie 2017. 

 

 Profesor Horje Zamfira –Pe parcursul semestrului I s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

-  “Creştinism versus Halloween- masă rotundă şi “Frumuseţea datinilor de Crăciun” zona Maramureşului. 

-   Poezia închisorilor; 

- Icoana din sufletul copilului; 

- Histos împărtăşit copiilor - împărtăşirea înainte de Paşte; 

- Profesor diriginte la clasa a XII a profesională; 

- Proiect „Dăruind vei dobândi”,  2017 - 2018 

 

Profesor Dragos Ramona a desfășurat următoarele activităti  

- Anchetă pe bază de chestionar pe tema : 

“Organizarea și petrecerea timpului liber de către elevi” 

analiză colectivă si dezbatere clasele a – X – a A,D      28.09.2017 

- Dezbatere colectivă pe tema : 

„Ramurile aplicative ale psihologiei” clasele a – X – a A,D      19.10.2017 

- Joc de rol „Triunghiul comunicării”  - dezvoltarea abilităților de ascultare în cadrul comunicării interpersonale    

clasele a – X – a  A,D      07.12.2017 

 

Profesor Covaciu Liana a desfășurat pe semestrul I activitățile 

    

-Autocunoasterea  

-Comunicare și abilițăți sociale 

-Managementul informațiilor și învățării  

-Planificarea și dezvoltarea carierei 

-Stilul de viață sănătos 

 

Activitatea catedrei s-a desfăşurat cu un colectiv de cadre 

didactice format din: profesorii de educaţie fizică - Nechita Dorel, Onciu 

Ioan, Rusu Cătălin, Fandarac Darius, Tămaş Emil; Mociran Dana - 

educaţie vizuală; Botiş Adriana - educaţie muzicală. 

 

 

 Intreaga activitate de educatie fizica si sport desfasurata de membrii catedrei 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. 
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 Programa scolara elaborate de MEN si parcurgerea temelor planificate pentru fiecare clasa si grupele de fotbal 

din clasele vocationale sportive s-a respectat intocmai. 

 S-a realizat optimizarea cresterii si perfectionarii indicilor morfo-functionali ai organismului,metinand si 

intarind sanatatea organismului. 

 Cunostintele teoretice sportive la clasele vocationale sportive – fotbal au fost parcurse si insusite conform 

tematicii si pregatirea elevilor pentru Olimpiada Nationala la Pregatire Sportiva Teoretica. 

 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 incepetori,avansati si performanta. 

La nivelul catedre,pe semestrul I s-au desfasurat urmatoarele activitati; 

 

1. Campionatul de fotbal pe liceu,la care au participat clasele IX-XII cu profil vocational. 

Rezultate: 

 

LOCUL I     XII D 

LOCUL II    X B 

LOCUL III IX A 

ELEVI REMARCATI: 

1.BOLENIY DENIS –CEL MAI TEHNIC JUCATOR 

2.SASARAN IONUT-CEL MAI BUN PORTAR 

3.SERBAN SORIN –GOLGHETER 

 

PROFESORI: 

1.NECHITA DOREL 

2.ONCIU IOAN 

3.FANDARAC DARIUS 

4.RUSU CATALIN 

 

 

2. Am participat la meciuri de pregatire cu echipele reprezentative ale liceului. 

Fotbal: CT A. VLAICU-LICEUL TRAIAN VUIA TAUTI-MAGHERAUS 

                         10               -                                3 

PROFESORI;  NECHITA DOREL SI RUSU CATALIN 

      

CT A. VLAICU BAIA MARE – A. SALIGNY BAIA MARE 

                             6            -                          4 PROFESORI: NECHITA DOREL SI FANDARAC DARIUS 

 

3. MECIURI DE PREGATIRE FOTBAL FEMININ 

 

CT . VLAICU  -  LPS CSS BAIA MARE          PROFESORI;NECHITA DOREL SI RUSU CATALIN 

 

4. CAMPIONAT TENIS DE MASA     PROFESORI; TAMAS EMIL SI STER FLORIN 

 

5. PARTENERIAT CU LICEUL TEHNOLOGIC  TRAIAN VUIA TAUTI MAGHERAUS 

 

6. CONCURS “TOAMNA BOBOCILOR” 

 

  Elevii de perspectiva la ramura fotbal : 

         

                  Clasa a XII-a D 

1.  TUTUTA CATALIN   Liga a IV-a MINAUR BAIA 

MARE 

2.  HOJDA CRISTIAN     Junior Republican 

3.ONUC CRISTIAN         Junior Republican 

                                         PROF.RUSU CATALIN 

                                                     ONCIU IOAN 

 

Clasa a XI-a C 

1.  SERBAN SORIN       Junior Republican si LOT 

NATIONAL 

2.  METI RICARDO                Junior Republican 

3.MITREA                            Junior republican ELITE 

4.MORAR                             Junior republican ELITE 

                                                PROF. NECHITA DOREL      

                                                      FANDARAC DARIUS 

Clasa a X a 

1.GEREBEN MARIUS       Junior Republican 

 

2.DENUT CLAUDIU           Junior Republican 

3.DOCHITA CATALIN       Junior Republican                                                                             

PROF; FANDARAC DARIUS 

Clasa a IX-a A 

1.BOLENIY DENIS          LOT NATIONAL 

2.JULA ALEXANDRU     LOT NATIONAL        

3.JUCAN CATALIN          Junior Republican 

4.PIROSKA ERIK             Junior Republican 

PROF;NECHITA DOREL 

      

         Elevii de perspective ramura P S T                  

            La pregatire sportiva teoretica elevii: 

1. HOJDA CRISTIAN                cls a-XII-a D 

2. MURESAN DENIS                 cls a-XII-a D  
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Aria curriculară  

TEHNOLOGII 

Responsabil prof. Dorin Sabou 

 

La ramura ARTE s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

1.EXPOZITIE HALLOWEEN 

=DESENE “CULORILE TOAMNEI” 

2.EXPOZITIE CONCURS CU LUCRARILE ELEVILOR REALIZATE LA “TOAMNA BOBOCILOR” 

3.PARTICIPARE LA CONCURSUL “INSPIRED  DESPRE OAMENI CU SI FARA HIV” 

BUCURESTI 

4.EXPOZITIE TEMATICA “1 DECEMBRIE” 

 

PROF;MOCIRAN DANA 

 

5.SCOALA ALTFEL:ACTIVITATE VOLUNTARIAT 

              “CRUCEA ROSIE” 

ACTIVITATE AJOFM 

VIZIONARE FILM “OCTAV” 

VIZITA MUZEE 

6.ACTIVITATE “IARNA BOBOCILOR” 

7.CONCERT DE COLINDE “GRUPUL VOCAL AUREL VLAICU” 

 

                             PROF;BOTIS ADRIANA 

 
 

Aria curriculară tehnologii cuprinde următoarele cadre didactice:  

Horvat Lucian, Kiss Maria Magdalena, Macavei Rodica, 

Ogrean Delia, Petruţiu Sanda, Sabou Dorin, Săsăran Vasile, 

Sarkozi Andreea, Coste Traian, Zegreanu Octavian. 

 

 

În sem I al anului scolar 2017 2018, 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 către aceştia de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi necesare 

în formarea lor.  

1. Proiectarea activităţii 

 Profesorii din A.C.”Tehnologii” au realizat următoarele activităţi: 

- au întocmit planificările calendaristice şi au elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu 

prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către responsabilul 

catedrei 

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

- au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare 

și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa 

demersul didactic; 

- au realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei 

informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel; 

- au elaborat Curriculum adaptat la M3-Circuite electrice şi CDL pentru elevul Kautz Daniel din clasa a IX a C 

(prof. Petruţiu Sanda) 

- au elaborat CDL pt. clasa a IX-a - “Aplicaţii practice de bază în electromecanică”, pregătire practica 

comasată (prof. Petruţiu Sanda) 

- au elaborat CDL pt. clasa a X-a D – “Întretinerea şi repararea aparatelor electrocasnice”, (prof. Sabou 

Dorin); 

 - au fost semnate contractele cu agenţii economici pentru desfăşurarea activităţilor de practică la agenţii 

economici ai claselor de profesională; 

 - au fost elaborate şi distribuite temele pentru proiectele de atestat la clasele terminale; 

2. Realizarea activităţilor didactice 

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

performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ au fost utilizate metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, 

gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

- au fost aplicate constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de specialitate tehnice atât pentru 

dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice; 

- s-au utilizat tehnicile şi mijloacele 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 
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pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi; 

prof. Kiss Maria: 

- în colaborare cu prof. Petruțiu Sanda, excursie la Limpedea (În Groape) cu clasele 11E și 10D; 

- a coordonat activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”: activitatea cu tema 

”Exmatriculăm violența”, activitatea cu tema ”Contracepție, boli cu transmitere sexuală, prevenție” la Spitalul Județean 

de Urgență “Dr. Constantin Opriș”; 

- a participat în cadrul proiectului „Scoala altfel” la vizionarea filmului românesc “Octav” la cinematograful 

Dacia; 

- a organizat cu clasa 11E vizitarea standurilor din cadrul Sărbătorii Castanelor; 

- a mobilizat elevii să se implice în activitățile din cadrul concursului județean ”Învăț, știu și aplic bunele 

maniere” ediția a IV-a, unde s-a obținut: Mențiune II – Brete Răzvan 

- In cadrul activităţii didactice, având în vedere specificul claselor tehnice, al celor de profesională, s-a pus un 

accent mare pe realizarea practică a unor montaje, instalaţii, dispozitive, în cadrul orelor de practică (prof. Sabou 

Dorin, Săsăran Vasile, prof. de instruire practică Coste Traian şi Zegrean Octavian).  

- Cu clasele de profesională XI E si X D, au fost realizate în cadrul orelor de pregătire practică multe activităţi de  

depanare aparate de uz casnic, în vederea pregătirii examenului de obţinere a competentelor (prof. Sabou Dorin, 

Săsăran Vasile, prof. de instruire practică Coste Traian şi Zegrean Octavian). 

- Participare la proiectul International “Uninano”; 

- Participare la concursul “Electrosofting” organizat de UT Cluj CUNBM, la care elevul Tomoiaga Ionut din clasa 

a XI E a primit o mentiune. 

- Prof. Sabou Dorin, a achizitionat din fonduri proprii materiale, componente, aparate pentru desfasurarea in bune 

conditii a unui proces educativ modern 

- prof. Ogrean Delia, a organizat urmatoarele activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

 Concurs organizat cu elevii clasei a IX-a C, cu tema "Politețea și bunele maniere", în scopul educării 

tinerilor pentru un comportament civilizat 

 Activități cu tema "Violența" și "Trafic de persoane", desfășurate în CDI, cu sprijinul consilierului școlar 

Liana Covaciu (clasele IXB și IXC), cu ocazia Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane 

 Vizită la "Cabinetul de planificare familială și contracepție", cu elevii claselor IXC și  XA 

 

Toti profesorii au pregatit elevii pentru participarea la Examenul de certificare a competenţelor profesionale 

Prof. Sarkozi Andreea: 

  - În parteneriat cu Junior Achievement Romania a implementat programul Educație pentru profesie și carieră: 

Succesul profesional la elevii claselor 11 A și 12 H (în calitate de diriginte) 

- a fost profesor organizator și coordonator al evenimentului internațional Hour of Code (Ora de Programare), 

organizat de ADFABER, în perioada 04.12.2017 – 10.12.2017, cu ocazia Computer Science Education Week  

Prof.  Petruţiu Sanda : a coordonat sau participat cu elevii la urmatoarele activitati  extraşcolare - activităţi săptămâna 

"Să ştii mai multe, să fii mai bun!": 

    - " Arii naturale protejate " - Drumeţie/excursie Coloanele de la Limpedea şi Chiuzbaia 

   - “Gândiţi, vă rog!” - jocuri de perspicacitate 

   - “O minte sănătoasă într-un corp sănătos” - educaţie pentru un stil de viaţă sănătos 

  - “Octav” – vizionare film artistic 

  - “ Spune NU drogurilor” – dezbatere 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

Profesorii au: 

- elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi 

sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi 

competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi 

dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

- utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura 

de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, proiecte şi portofolii; 

- realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare; 

- comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și părinților acestora; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 

Profesorii au: 

- realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social 

care este clasa de elevi; 

- monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; 

rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora; 
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Comisia PSI                                         

Responsabil prof.  

                    Crina Sălnicean 

Comisia de organizare a 

       Examenelor de diferenţă 

Responsabil: prof. Ogrean Delia 

 - organizat programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau dificultăți de învățare, 

urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar; 

- am completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor 

 

5. Managementul carierei si a dezvoltarii profesionale 

 

Toti membrii A.c. “Tehnologii” au participat la toate consfătuirile, cercurile pedagogice care au fost 

organizate. D-na prof. Ogrean Delia este responsabilul cerercului pedagogic, domeniul mecanic. 

- Prof. Sarkozi Andreea a participat în data de 20 octombrie 2017 la conferința „Cum s-a făurit România…”, a 

academicianului Ioan-Aurel Pop, rector al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, eveniment organizat în 

parteneriat de Facultatea de Litere a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca CUNBM, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Asociaţia culturală Aesthesis.    

 

6. Contributia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

Atragerea de parteneriate educaţionale: 

- prof Kiss Maria – parteneriat cu Colegiul Tehnic Transilvania 

- prof. Sabou Dorin : Parteneriat cu CT “Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei pentru “Festivalul ideilor creative” 

 
 

 
Comisia are în componenţă următorii profesori: 

Horvat Lucian, Petruţiu Sanda, Pop Diana, 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. 

 

 

Comisia PSI are în următoarea componenţă: prof. 

Sălnicean Crina, prof. Horvat Lucian, administrator Man 

Cristian.                                                       
 

  

 

- reactualizare dosar PSI:- proces-verbal de constituire a comisiei PSI 2017-2018; 

                                              - reactualizare/avizare acte de autoritate; 

                                              - decizii de numire a comisiei PSI; 

                                               - semnarea fiselor PSI; 

 -  instructaj periodic in vederea reactualizarii notiunilor despre comportamentele necesare in situatii de urgenta( 

cutremur, incendiu); 

- constituirea echipajelor de interventie in caz de situatii de urgenta; 

- verificarea stingatoarelor din dotare, a mijloacelor de iluminat , a intrerupatoarelor si a salilor de clasa; 

- participare la sedintele organizate de ISUMM in colaborare cu ISJMM pe tema-Avizare. Autorizatie de securitate la 

incendiu(18 oct.2017, Lic. de Arte din BM); 
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Comisia pentru combaterea 

ABSENTEISMULUI 

 

 Comisia de perfecţionare / formare continuă 

Responsabil  prof. Venczel Diana 

- exercitii de simulare cutremur si incendiu; 

- incheierea unui protocol de colaborare cu ISUMM pt. pregatirea elevilor in caz de situatii de urgenta( responsabil 

plutonier major Temle Florica); 

- avizarea Planului de interventie pe anul scolar 2017-2018. 

 
 
 
 

                 
 

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

(septembrie 2017 – ianuarie 2018), prin elevii de serviciu. Statisticile privind monitorizarea absenţelor au fost realizate 

de către prof. Sarkozi Andrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activitatea comisiei în semestrul I a constat în: 

 Stabilirea planului de activităţi pentru anul şcolar 2017-2018; 

 Completarea fişelor individuale de formare 

 Preluarea dosarelor pentru de  recunoaşterea şi echivalare a creditelor profesionale transferabile ale cadrelor 
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 SECRETARIAT 

Responsabil Pop Corina – secretar şef 

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 

 

Situaţia inspecţiilor efectuate în semestrul I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
a. ZONE DE COMPETENŢĂ: 

 REGISTRATURĂ – RELAŢII CU PUBLICUL 

 PERSONAL – RESURSE UMANE 

 ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ 

 ACTE STUDII – DOCUMENTE ŞCOLARE 

 ELEVI 

b. CATEGORII DE LUCRĂRI 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 2017-2018, (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 INTERINSTITUŢIONALĂ 

 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. 

 Definitivat Gradul II Gradul I 

Inspecţii curente - 1 1 

Inspecţii speciale - - - 
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 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. 

 

 

 

VI. ACTIVITĂŢI PE COMPONENTA PROIECTE ŞI PROGRAME 

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE  
 

Coordonator de proiecte si programe educative: prof. Pop Amalia 
 

a) Consiliere educativă: 

 

- Au fost organizate şedinţe periodice cu diriginţii tuturor claselor de elevi; 

- Au fost organizate alegerile pentru noul Consiliu Şcolar al Elevilor (C.S.E.) şi pentru alegerea reprezentantului 

elevilor în Consiliul de Administraţie (C.A.) specific anului şcolar curent, activitate în care au fost mobilizate 

efectivele claselor de elevi, alături de profesorii asistenţi. 

- Au fost organizate şi mediate periodic întâlnirile  C.S.E. 

- S-a participat cu membri ai C.S.E. la alegerile Consiliului Judeţean al Elevilor, activitate desfăşurată în 

octombrie 2017 la Biblioteca Judeţeană « Petre Dulfu », Maramureş. 

- A fost revizuit colţul metodic al consilierului educativ în sala profesorală. 

- S-a oferit sprijin tuturor cadrelor didactice care au solicitat sprijinul pe probleme educative extraşcolare şi 

extracurriculare; 

- Au fost centralizate propunerile de activitaţi extracurriculare pentru anul şcolar în curs şi s-a redactat ,,Planul 

managerial al programelor, proiectelor şi parteneriatelor". 

      -   A fost reiterat parteneriatului cu American International School of Transylvenia, cu sprijinul şi implicarea 

domnului prof. Mihai Gherasim, în vederea derulării deferitelor programe/proiecte/ acţiuni propuse de Asociaţie pentru 

anul şcolar cur 

 

Proiecte finalizate şi activităţi desfăşurate în semestrul I, an şcolar 2017-2018 

    F.A.R.E.- Antidiscriminare şi antirasism în Europa, în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Emil 

Racoviţă" Baia Mare, MM. – 1-30 octombrie 2017 

 Junior Achievement –JA Romania - anul scolar 2017-2018. Activităţile se desfaşoară pe tot 

parcursul anului şcolar 

 Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii – octombrie - noiembrie 

2017 ; Concurs « Flori de gând ….Împotriva violenţei » -ediţia a XIIa, prof. Marian Gina 

 Concert de Crăciun - decembrie, activitate coordonată de prof. Botiş Adriana; 

 1 Decembrie 1918 – unirea  tuturor romanilor – noiembrie 2017;  

 Proiect „Iarna bobocilor” decembrie 2017 
 

Acţiuni:  

 Să fii mai bun! – activităţi de socializare, caritabile şi de voluntariat 

Profesori coordonatori: Fandarac Darius 

 

 Dăruind vei dobândi , editia a IV-a –Proiect de promovare a educatiei pentru voluntariat iniţiat de bibliotecar 

Lazar Eliza; 

 

 Activitati organizate în cadrul Săptămânii « Să ştii mai multe, să fii mai bun! » 2-6 OCTOMBRIE 2017 

 

Excursii şi vizite: 

 Coloanele de la Limpedea. Chiuzbaia, prof. Petruţiu Sanda şi Kiss Maria ; 

 Muzee şi obiective turistice din Baia Mare, prof. Hendre Elena, Salnicean Crina, Botiş Adriana, 

Fandarac Darius 
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Sport şi sănătate : 

 Cum acordăm primul ajutor ? - Crucea Roşie România – Filiala Baia Bare, coordonator prof. Kristof 

Iuliana; 

 Turneu „Tinere speranţe”, catedra de sport; 

 Vizionare antrenament FC Minerul, categra de sport ; 

 Contracepţie, boli cu transmitere sexuală, Centrul de Planificare Familială, Spitalul Judeţean Baia 

Mare, prof. Kiss Maria, Venczel Diana, Fandarac Darius, Ogrean Delia, Sarkozi Andreea ; 

 O minte sănătoasă într-un corp sănătos, prof. Petruţiu Sanda ; 

 Ce mâncăm, ce bem ! prof. Venczel Diana, Macavei Rodica, Sarkozi Andreea ; 

      

           Comportament, politeţe, socializare 

 Despre politeţe, prof. Olar Mircea, Clubul Copiilor, prof. Sălnicean Crina, Sabou Dorin, 

 Politeţea şi bunele maniere, prof. Ogrean Delia ; 

 Lecturi urbane, prof. Lucian Horvat ; 

 Să fim toleranţi ! - Bianca Tătar, Fundaţia DEIS, prof. Sălnicean Crina, Sabou Dorin 

 Mai există bun simţ ... ?, prof. Kiss Maria ; 

 “Gândiţi, vă rog!” şi « Paza bună trece primejdia rea », prof. Petruţiu Sanda ; 

 

Consiliere şi orientare profesională şi prevenţie consum substanţe interzise 

 Activitate de informare privind riscurile şi consecinţele consumului de droguri în rândul elevilor – 

« Spune Nu drogurilor ! », CPECA, prof. Covaciu Liana, dr. Kiriţescu Victor; 

 Activitate informativă privind perspectivele de angajare şi integrare pe piaţa muncii, AJOFM, prof. 

Covaciu Liana, Bădescu Constantin ; 

 

 

Vizionarea filmului românesc – “Octav”  în avanpremieră, 5 Octombrie- Ziua Educaţiei, OBLIQUE MEDIA 

FILM şi Cinema Dacia 

  

Exemple de activităţi extraşcolare:  
  

 Nu discriminării, da toleranței ( prof. Ciurdaș Camelia) 
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 Ziua limbilor europene 2017 ( prof. Sălnicean Crina și Ciurdaș Camelia) 

 

  
 

 

 Halloween 2017 ( prof. Ciurdaș Camelia, Mociran Dana) 

 

  

 
 Politețea și bunele maniere ( prof. Ogrean Delia) 
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 Violența și trafic de persoane ( prof. Ogrean Delia, psiholog Covaciu Liana) 
 

 

 
  Iarna Bobocilor 
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 Activități la Centrul de planificare familială  ( clasa a X-a C, diriginte Fandarac Darius) 
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 24 ianuarie 2018 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Activități prim ajutor 
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  Consiliu Școlar al elevilor, vot și ședințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CPECA 
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 AJOFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AIST 
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 Vizionare film Octav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Proiect antidiscriminare în fotbal 
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VIII. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL BIBLIOTECII ŞCOLARE 

 
Responsabil: bibliotecar Eliza Lazăr 

 

 

▪ Footbal People Fare Action Weeks, clasele a IX-a B, X-a D, XI-a C, Catedra de Educaţie fizică, prof. Elena Hendre, 

prof. Crina Sălnicean Violenţă vs. Fair Play în sport, oct. 2017; 

 

▪ Despre Toleranţă şi Discriminare, prof. Camelia Ciurdaş, clasa a X-a B, oct. 2017; 

 

▪ Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, oct. 2017, colaborare cu Şcoala Gimnazială Dr. „Victor Babeş” şi Şcoala 

Gimnazială nr. 18 Baia Mare; 

 

▪ Halloween, colaborare prof. Camelia Ciurdaş, clasa a X-a  ; 

 

▪ „Suflet pentru suflet”, voluntariat, partener Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare, 7 Dec. 2017; 

 

▪ Vizită la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, clasa a IX-a B, colaborare prof. Zamfira Horje , 7 Dec. 2017; 

 

▪ Remember Mihai Eminescu, prof. Diana Pop, 15 ian 2018; 

 

▪ „De ce iubim femeile?” 8 Martie 2018, prof. Zamfira Horje, clasa a XII-a B; 

 

▪ Dialoguri între minte şi inimă, clasa a XII-a B, prof. Zamfira Horje, 8 Martie 2018. 

 

 

▪ Gestiune manuale şcolare (comandă manuale şcolare, distribuiri, contabilizare); 

▪ Scriere condici prezenţă profesori; 

▪ Dosare alocaţii elevi peste 18 ani; 

▪ Întocmire pontaje navetişti. 

IX. CONTABILITATE 
 Responsabil: Ec. Păcurar Alina 

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 2017–Ianuarie 2018 precum şi viramentele aferente. 

Reparaţii curente:   

 tavan  hol şcoală intrare profesor 19850,30 lei 

 înlocuire geam spart cu geam termopan sala S2 + 4948 lei 

 Reparaţii capitale: 

 achiziţii componente cetrale şcoala, sală sport şi punerea lor în fucţiune 

85380,11 lei 
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 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. 

X. ACTIVITATEA PRIN CEAC 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost numită în acest an şcolar prin Decizia nr. 369/ 04.09.2017 în 

următoarea componenţă:  

Coordonator – prof. Petruţiu Sanda 

Membri – prof. Kiss Maria Magdalena, prof. Sălnicean Crina, prof. Kristof Iuliana, elev – reprezentant al 

Consiliului elevilor – Brete Anamaria, părinte – reprezentant al Comitetului de părinţi – Keszler Attila, reprezentant 

administaţia locală – Groza Seres Rita 

 

Obiectiv general: creşterea calităţii actului educaţional 

Obiective specifice: 

   O1: Asigurarea cadrului legislativ de funcţionare CEAC 

O2: Optimizarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul CEAC 

O3. Cresterea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale prin propunerea măsurilor de îmbunătaţire 

pentru anul şcolar 2017-2018 

O4.Creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi privind calitatea educaţiei oferite de 

Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” în anul şcolar curent 

Activităţile subordonate acestor obiective au fost următoarele:  

 Stabilirea/alegerea membrilor Comisiei în cadrul CP din 04.09.2017 şi reorganizarea comisiei în urma 

schimbării componenţei acesteia 

 În 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 

 Verificarea şi transmiterea în timp util a Raportului anual de evaluare internă a unităţii şcolare (RAEI) pentru 

anul şcolar 2016 – 2017, format ARACIP, conform prevederilor OMECT 6308 /19.12.2008 privind Asigurarea 

Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar şi Ghidului ARACIP 2011;  

 elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2017 – 2018, pe principiile asigurării 

calităţii şi pe diferite probleme apărute la nivelul unităţii de învăţământ – octombrie 2017; 

  Proiectarea strategiei şi  regulamentului de funcţionare CEAC. 

 Elaborarea Planului operaţional pentru anul şcolar în curs 

 Planificarea activităţilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 Iniţializare RAEI pentru anul şcolar în curs; 

 Elaborarea, aplicarea şi analiza chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor referitoare la cauzele 

absenteismului şcolar (noiembrie – decembrie 2017);  

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

monitorizarea şi centralizarea interasistenţelor (noiembrie – ianuarie 2017); 

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

necesitate a apărut ca urmare a aplicării Legii educaţiei naţionale şi aprobării unor regulamente şi metodologii 

noi specifice învăţământului liceal tehnic şi profesional.  

 S-au inventariat procedurile existente 

 Pe parcursul semestrului s-au realizat de întâlniri de lucru a cadrelor didactice în vederea elaborării şi 

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere. Acestea s-au desfăşurat in cadrul 

catedrelor.  

 Desfăşurarea unor întalniri vizând îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor 

cu elevii, între profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional 

prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât 

şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

 Desfăşurarea de întalniri de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor 

demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică. 

Toate cadrele didactice din componenţa CEAC s-au implicat în derularea proiectelor şi programelor extraşcolare 

desfăşurate în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fi mai bun!” 




