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INFORMAŢII GENERALE 

A.  Date de Identificare 

Denumire unităţii de învăţământ:         

COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD 

Localitate/judeţ:               

ARAD/ ARAD 

Adresa:             

STR. LUCIAN BLAGA NR. 15, ARAD 

Cod poştal: 310023 

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):        

Tel – 0257281547, Fax – 0257281547 

E-mail: ind_alimarad2005@yahoo.com 

Niveluri de învăţământ: LICEAL 

CIF / CUI :   3519860 
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B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2015-2016, sem. I 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr 

de clase 

Număr de  

elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(învăţămân

t secundar 

superior) 

cl. a  IX-a  4 97 ZI ROMÂNĂ 

cl. a X-a 5 103 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 5 119 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 5 97 ZI ROMÂNĂ 

cl. a IX-a  1 35 Fr ROMÂNĂ 

cl. a X-a 1 43 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 2 49 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 2 63 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 1 38 Fr ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 1 27 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 1 19 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XIV-a 1 21 Seral RP ROMÂNĂ 

Total 29 711   

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2015-2016, în funcţie de filieră, profil / 

domeniu, specializare: 

 

Nr. 

Crt 

Nivel Filieră Domeniul Specializare  Număr clase Număr elevi 

1 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a IX-a 2 50 

2 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a IX-a 1 25 

3 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar 

intensiv engleză 

a IX-a 1 22 

4 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a X-a 2 43 

5 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a X-a 1 22 

mailto:ind_alimarad2005@yahoo.com


                            COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD 

                             Str. LUCIAN BLAGA nr. 15 

                             310023 ARAD 

                             Tel  . 40 0257 281547 

                             Fax  40 0257 281547 

                      e-mail: ind_alimarad2005@yahoo.com 

 

3 

 

6 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar  
a X-a 1 19 

7 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a X-a 1 19 

8 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a XI-a 1 23 

9 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a XI-a 2 50 

10 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar  
a XI-a 1 25 

11 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a XI-a 1 21 

12 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a XII-a 1 17 

13 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a XII-a 2 41 

14 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar  
a XII-a 1 21 

15 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Protecția 

mediului 

Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a XII-a 1 18 

16 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

a XI-a 1 27 

17 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare 

a XII-a  1 19 

18 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

industrie 

alimentară 

a XIV-a  1 21 

19 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a IX-a 1 35 

20 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a X-a 2 43 

21 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a XI-a 2 49 

22 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a XII-a 2 63 

23 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a XIII-a 1 38 
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C. Informaţii privind resursele umane 

1. Personal Didactic de Conducere 

 Nume şi prenume director: GHINGA OLGA- IULIA, grad didactic I, profesor de 

chimie, vechime în învăţământ -18 ani. 

 Nume şi prenume director adjunct: POP LAVINIA, grad didactic I, profesor de 

franceză, vechime în învăţământ - 1 ani. 

2. Personal Didactic  

Personal didactic 100% calificat, din care 84,44% titular.  

 

Personal didactic angajat: 

 

total 

Cadre didactice titulare 38 

Cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ 

6 

Cadre didactice asociate 1 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Un procent de 62,22% din cadrele didactice, deține gradul I. 

 

Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

didactic 

Necalificat 

Debutanţi 
Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

4 28 4 6 3 - 3 

3. Personalul Didactic Auxiliar 

 Total personal didactic auxiliar – 6 persoane. Distribuţia personalului didactic auxiliar, 

în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea  (DA sau NU) 

SECRETAR ȘEF 

CONTABIL ȘEF 

ADMINISTRATOR  FINANCIAR II 

BIBLIOTECAR  I 

LABORANT  I 

INFORMATICIAN  II 

1 

1 

1 

1  

1 

1 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar, conform 

normativelor în vigoare: 100%.        
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4. Personalul Nedidactic (Administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 5                   

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea  (DA sau NU) 

MUNCITOR II 

PAZNIC I 

INGRIJITOR I 

1 

2 

2 

DA 

DA 

DA 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în 

vigoare:  

-3579 mp curățenie și două posturi: 2 ocupate;  

-muncitor- 1 post/ 20-25 săli de studiu;      

  

D. Informaţii Privind Spaţiile Şcolare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Săli de clasă  14 

2. Cabinete 15 

3. Laboratoare 8 

4. Sală de educaţie fizică şi sport 1 

5 Ateliere  1 

 

Unitatea  funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs respectiv a 

activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor respectiv a activităţilor recreative  fiind 

de 10 minute. 

 

E. Informaţii Privind Spaţiile Auxiliare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de 

deţinere a spaţiului 

Număr 

spaţii 

1. Bibliotecă şcolară  
1 1 

2. Spaţii sanitare 25 25 

3. Spaţii depozitare 

materiale didactice 
2 2 

4. Cabinet medical 1 1 

5. Sală arhivare 

documente  
1 1 
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TOTAL                                                                  13  

Informaţii Privind Spaţiile Administrative 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Secretariat 1 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 
2 

3. Contabilitate  1 

4. Birou administraţie 1 

I. MANAGEMENTUL  ŞCOLAR  

a) Activitatea personalului de la conducerea liceului 

În anul şcolar 2015/2016 conducerea liceului a fost asigurată de  echipa formată din  

doamna prof. Ghinga Olga- Iulia- director şi doamna prof. Pop Lavinia- director adjunct, care 

împreună cu membrii Consiliului de Administraţie au asigurat buna desfăşurare a procesului 

instructiv – educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial 

prezentat la începutul anului şcolar. Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea 

atribuţiilor care îi revin în calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi 

de ordonator de credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, 

menţinerii şi dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze 

din membrii personalului didactic o adevărată echipă.  

Conducerea liceului a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă 

cu toate cadrele didactice şi restul personalului angajat şi nu au existat probleme de comunicare 

între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin 

lectoratele cu părinţii pe şcoală,  şedinţe semestriale la nivelul claselor şi prin orele de 

Consiliere şi orientare ale părinţilor.  

Atragerea părinţilor spre viaţa şcolii s-a realizat prin constituirea consiliului 

reprezentativ al părinţilor la începutul anului şcolar şi prin consultarea preşedintelui acestui 

Consiliu în diverse probleme. De asemenea comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat 

sistematic prin participarea la şedinţele cu părinţii la diferite clase.  

Directorii liceului au efectuat ore de asistenţă, conform graficului de asistenţă întocmit 

la începutul anului şcolar şi afişat în sala profesorală, au discutat cu profesorii inspectaţi şi cu 

şefii de catedre/comisii metodice urmărind îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare. 

Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea respectând tematica şedinţelor propusă la 

începutul fiecărui semestru, dar a soluţionat în mod operativ toate problemele apărute luând 

hotărârile care se impuneau în fiecare situaţie.   

 

Puncte tari:  

-asigurarea încadrării cu personal didactic încă de la începutul anului şcolar la toate 

disciplinele;   
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-deblocarea celui de aldoilea post de îngrijitor al unităţii şi încadrarea unei persoane 

competente (post blocat în urma demisiei uneia dintre îngrijitoare);  

-rezultate pozitive la nivelul implicării cadrelor didactice în proiecte şi programe;  

-promovarea într-o treaptă superioară de salarizare a domnului administrator; 

-iniţierea unui program mai susţinut de promovare a imaginii şcolii, printre care menţionăm 

elaborarea unor pliante profesionale de prezentare a liceului, realizarea Revistei Şcolii 

„Treptele adolescenţei”, afişarea pe site-ul şcolii a ofertei educaţionale, deplasarea cadrelor 

didactice în şcolile gimnaziale pentru promovarea ofertei educaţionale, participarea  cu stand 

interactiv la Târgul Educaţiei 2016, interviuri acordate de către dna. director şi unii elevi, 

postului de televiziune locală West TV, postului de radio Alt FM, în care a fost promovată 

oferta educaţională pentru anul viitor şi imaginea şcolii. A fost organizată Ziua Porţilor 

deschise, televizată de West TV, eveniment la care au participat şi partenerii noştri: ONG-uri 

(cu voluntari) şi şcolile gimnaziale (cu elevi ai claselor a VIII-a).  

- determinarea părinţilor de a se implica mai mult în viaţa şcolii (colaborarea în realizarea de 

pliante, afişe pentru diverse proiecte, realizarea Festivalului Naţional al şanselor tale, Ziua 

Porţilor deschise, simpozionul internaţional „Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi 

comunicăm” etc.); 

-implicarea şcolii în proiecte şcolare şi extraşcolare, la nivel local, judeţean, regional, naţional 

şi internaţional (se regăsesc în raportul comisiei de Consiliere şi orientare).  

 

Puncte slabe:  

- nevalorificarea la maximum a resurselor umane şi materiale de care dispunem în acest 

moment;  

-unele întârzieri în verificarea documentelor şcolare (condica de prezenţă, cataloage, 

planificări);  

-numărul insuficient de asistenţe la ore si nerespectarea în totalitate a graficului de asistenţe;  

-lipsa activităţii unor membrii în cadrul comisiilor pe probleme și a ariilor curriculare, ceea ce 

încarcă foarte mult activitatea unora. Riscul care apare: unele cadre didactice sunt extrem de 

obosite.  

b) Activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ 

Serviciile de secretariat, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod activ în 

activitatea liceului, lucrările curente solicitate de IS1 fiind realizate la timp. Doamna secretar 

şef Tomşa Adriana, alături de doamna secretar Filimon Felicia, au asigurat buna desfăşurare a 

activităţilor de secretariat, au răspuns prompt tuturor solicitărilor venite de la ISJ (rapoarte, 

statistici etc.).  

Doamna contabil- șef a realizat execuția bugetară s-a realizat corect, există documente de 

încasare, înregistrare, justificare. A efectuat împreună cu membrii comisiei de inventariere și 

casare actele corespunzătoare. 

Doamna informatician a administrat reţeaua de calculatoare, a completat baza de date 

SIIIR, a transmis şi completat, în format electronic toate informaţiile solicitate de ISJ.  

Dna. bibliotecară a desfăşurat activităţi prevăzute în fişa postului şi s-a implicat şi în 

alte activităţi ale şcolii. S-a preocupat de dotarea cu echipament IT, videoproiector, sistem de 
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sunet a sălii de lectură.  A amenajat un spaţiu de depozitare al manualelor, un spaţiu de 

depozitare al bagajelor. S-a preocupat de dotarea şcolii cu manuale şi cărţi de specialitate şi 

beletristică.  

Domnul muncitor de întreținere a asigurat dotarea cu mobilier necesar în funcţie de 

bugetul existent, a efectuat reparaţiile necesare pentru întreţinere a mobilierului şi instalaţiilor 

din instituţie, a efectuat lucrări de renovare şi întreţinere: a sălii 25 (geamuri, lavabil, vopsit, 

parchetat), a sălii 28 (lavabil, montare parchet), a cabinetului profesorilor de biologie, a 

cabinetului consilierului psihopedagogic (pereţi, geamuri, parchet, montare mobilier).  

C). CURRICULUM 

Obiectivele Comisiei pentru curriculum a  Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad pentru anul școlar 2015-2016 au fost: 

-Asigurarea calităţii actului educaţional; 

-Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului 

educaţional; 

-Valorificarea şi valorizarea în procesul educaţional a valenţelor formative şi a 

experienţelor individuale de învăţare- formale, informale, nonconformale; 

-Dezvoltarea competenţelor profesionale, sociale, metodice, personale prin consiliere şi 

sprijin acordat cadrelor didactice de toate specialităţile(colaborare permanentă cu ofertanţii 

de formare continuă); 

-Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii comunității locale; 

-Modernizarea bazei materiale din şcoală; 

-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor 

pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea 

elevilor în pregătirea examenelor de absolvire; 

-Orientarea și consilierea  elevilor. 

 Comisia pentru curriculum  a urmărit  atingerea obiectivelor enumerate mai sus, prin 

aplicarea curriculum-ului național și a curriculum-ului de dezvoltare  locală. 

        Elaborarea CDL-urilor s-a realizat în echipe  formate din cadre didactice membre ale ariei 

curriculare Tehnologii și reprezentanți ai  agenților economici, unde se efectuează și ore de 

instruire practică și cu care școala are convenții de colaborare. 

 S-a urmărit în special realizarea  cerințelor din  Standardele de Pregătire Profesională 

referitoare la CDL-uri  și curriculum național . 

 Propunerile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație și avizate de ISJ Arad. 

         În vederea  realizării ofertei de școlarizare  pentru anul 2016-2017 s-au realizat și aplicat 

sondaje, în rândul elevilor de la clasele terminale. Totodată s-a studiat și raportul CJRAE, în 

urma sondajului efectuat între elevii claselor a VIII-a. Oferta educațională pentru anul școlar 

2016- 2017 a fost dezbătută și la ședințele cu părinții, a fost aprobată de către Consiliul 

Profesoral, Consiliul de Administrație și avizată de către ISJ Arad (în această ordine 

cronologică).   

mailto:ind_alimarad2005@yahoo.com


                            COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD 

                             Str. LUCIAN BLAGA nr. 15 

                             310023 ARAD 

                             Tel  . 40 0257 281547 

                             Fax  40 0257 281547 

                      e-mail: ind_alimarad2005@yahoo.com 

 

9 

 

        De asemenea aceste sondaje au avut și scopul orientării elevilor spre continuarea studiilor 

postliceale, precum și evidențierea celor care urmează să se angajeze pe piața muncii sau să 

urmeze forme de învățământ superior. 

 Resurse materiale și umane 

         S-a realizat un necesar în ceea ce privește materialul didactic și auxiliar și s-au comandat: 

a. suplimentarea manualelor școlare; 

b. videoproiectoare;  

c. stație audio necesară pentru proiectele școlare și extrașcolare; 

 d. echipament IT, videoproiector, sistem audio pentru bibliotecă; 

e. echipament pentru extinderea și îmbunătățirea rețelei de internet wireless; 

f. echipament pentru extinderea supravegherii audio/ video, pentru asigurarea siguranței 

în școală; 

 g. amenajarea și dotarea cabinetului psihopedagogic al școlii; 

 h. repararea, dotarea și amenajarea cabinetului de informatică; 

 i. dotarea cabinetului medical al școlii. 

 S-au realizat dotări în proporție de 80% din ceea ce ne-am propus. 

        S-au intocmit baze de date privind:  

-utilizarea manualelor scolare la toate disciplinele ; 

-pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice ; 

-rezultatele elevilor pe ultimii 3 ani școlari ; 

-activități de orientare și consiliere.  

Comisia pentru întocmirea schemelor orare a avut în vedere, în principal beceficiile 

acestuia pentru elevi  și mai ales s-a ținut cont de faptul că majoritatea elevilor școlii noastre 

sunt navetiști. Totodată s-a respectat, în cea mai mare măsură continuitatea la clasă. 

Menționăm că elevii au beneficiat de cadre didactice calificate, în proporție de 100%. 

Activitățile extrașcolare s-au proiectat astfel încât să fie cuprinși un număr cât mai mare 

de elevi de la toate clasele și un număr cât mai mare de cadre didactice. Activitățile 

extrașcolare au constat în participare sau organizarea de festivaluri, concursuri, proiecte și 

simpozioane locale, județene, interjudețene, naționale și internaționale. 

 Prin reparațiile și amenajările realizate (săli de clasă, cabinete, atelier de industrie 

alimentară, laboratorul de informatică, curțile interioare, biblioteca școlii) s-a creat un ambient 

plăcut, propice studiului. 

 Implicarea elevilor în activități școlare și extrașcolare, precum și crearea unui climat 

care să pună în centrul atenției elevul, a urmărit scăderea absenteismului elevilor, atragerea 

acestora spre viața școlii. 

 

 Măsuri care se impun: 

 -modernizarea celui de al doilea laborator de informatică; 

 -realizarea unui proiect ERASMUS pentru elevi; 

 -diminuarea cu cel puțin 5% a absenteismului școlar; 

 -creșterea cu cel puțin 5% a promovabilității la bacalaureat. 

 

Director, prof. Ghinga Olga- Iulia 
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II. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-

EDUCATIV  
  

A. Promovabilitatea la finalul anului 2015-2016 

Învăţământ Procent 

Liceal     -ZI 

    -SERAL 

    -FRECVENȚĂ REDUSĂ 

75% 

81,82% 

71,89% 

Total 76,24% 

 

B. Situaţia corigenţelor 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a 

1 disciplină 8 

9 

2 discipline - 

3 discipline 1 

mai multe 

discipline 
- 

a X-a 

1 disciplină 8 

12 

2 discipline - 

3 discipline 3 

mai multe 

discipline 
- 

a XI-a  

1 disciplină 20 

24 

2 discipline - 

3 discipline 4 

mai multe 

discipline 
- 

a XII-a  

1 disciplină 8 

16 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal seral a XI-a  1 disciplină - - 
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2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XII-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XIII-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XIV-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a 

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a X-a 

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XI-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XII-a  1 disciplină - - 
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2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

C. Situaţii neîncheiate 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a 11 

40 

a X-a 16 

a XI-a  6 

a XII-a  7 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  - 

6 

a XII-a  6 

a XIII-a  - 

a XIV-a  - 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  6 

49 

a X-a  3 

a XI-a  6 

a XII-a, a XIII-a 36 
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D. Medii scăzute la purtare 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2015-2016 

Ciclu Clasa Sub 7 Între 7,00-9,00 Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a 20 48 

53 239 

a X-a 16 53 

a XI-a  9 69 

a XII-a  8 69 

 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2015-2016 

Ciclu Clasa Sub 7 Între 7,00-9,00 Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  19 2 

48 6 

a XII-a  11 1 

a XIII-a  - - 

a XIV-a  18 3 

 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2015-2016 

Ciclu Clasa Sub 7 Între 7,00-9,00 Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  20 - 

152 4 
a X-a  29 4 

a XI-a  36 - 

a XII-a  67 - 

 

 

Serviciul secretariat 
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Situația absenteismului în anul școlar 2015-2016 la Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 

 
În urma centralizării absențelor elevilor școlii noastre la finalul anului școlar 2015-2016, 

situația frecvenței elevilor este următoarea: 

LUNA TOTAL 

ABSENȚE 

MOTIVATE  NEMOTIVATE  PROCENT 

SEPTEMBRIE 661 293 368 1,43% 
OCTOMBRIE 6008 2764 3244 6,32% 
NOIEMBRIE 7033 3743 3290 3,52% 
DECEMBRIE 2636 1438 1198 2,70% 
IANUARIE 3625 2062 1563 3,78% 

FEBRUARIE 2880 1523 1357 3,39% 
MARTIE 5035 2452 2583 4,68% 
APRILIE  3251 1858 1393 2,69% 

MAI 4964 2696 2268 4,21% 
IUNIE 1629 1152 477 1,92% 

TOTAL 37722 19981 17741 3,46% 

 
      În urma calculării, a rezultat un total de 37722 absențe  pe an școlar, din care 19981 

motivate, iar 17741 nemotivate, un procent de 3,46%. 

     Cauzele identificate, care stau la baza procentului destul de mare , sunt: 

     Cauze social-familiale- familii dezorganizate; stãrile conflictuale dintre pãrinţi, care 

genereazã o atmosferã nefavorabilã pentru copii; indiferenţa unor pãrinţi faţã de situaţia şcolarã 

a copiilor ; lipsa de supraveghere din partea pãrinţilor; starea materialã precară; lipsa 

influenţelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor) 

     O altă cauză majoră este faptul că, învățământul obligatoriu fiind de 10 clase, elevii claselor 

a IX a și a X a nu pot fi exmatriculați și astfel acumulează un număr mare de absențe, care nu 

pot fi motivate de către profesorii diriginți.  

      Ca urmare a numărului mare de absenţe nemotivate, pe parcursul anului școlar 2015-2016, elevii au fost 

sancționați cu mustrări scrise, preavize de exmatriculare și scăderea notei la purtare.                                                                                                                                 

     Măsuri ce se impun: Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor îşi propune să continue 

activitatea de urmărire a frecvenţei, de prevenire abandonului şcolar şi de îmbunătăţire a 

activității cu tot ceea ce implică aceasta.Una dintre măsurile principale pe care şi le propune 

această comisie este aceea de prevenire a absenteismului elevilor, prin câţiva paşi, cum ar fi: 

elaborarea unui                                program de prevenire a absenteismului (program elaborat și 

aplicat și în anul școlar 2015-2016), completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună 

cu profesorii diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care 

absenteismul este ridicat, solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, a 

activităţilor de intervenţie prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat, 

implicarea elevilor în cât mai multe activităţi şcolare şi extraşcolare, proiecte etc. 

                                                                                       

Director adjunct, prof. Pop Lavinia-Diana 

. 
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Rezultate obţinute în anul şcolar 2015- 2016 

Promovabilitatea la bacalaureat 2016 a fost de 27 % în sesiunea iunie- iulie 2016 şi 15% 

în sesiunea august- septembrie 2016.  

- obţinerea certificatelor de competenţe profesionale în procent de 100%; 

Sesiunea iunie-iulie 2016 

Total elevi Elevi 

promovați 

Lb. romana Matematică Biologie  Chimie 

87 23 70 48 42 10 
Procent 27% 80% 55% 57% 71% 

 
Sesiunea august 2016 

Total elevi Elevi 

promovați 

Lb. romana Matematică Biologie  Chimie 

67 10 48 36 24 5 
Procent 15% 71% 53% 39% 83% 

 
Plan de măsuri remediale în vederea susținerii examenului de bacalaureat 

În  urma analizării notelor  obținute la examenul de Bacalaureat - sesiunile iunie-iulie și 

august 2016 s-a impus întocmirea unui plan de măsuri concret de îmbunătățire a rezultatelor la 

clasă, de susținere și optimizare a procesului de învățare.  

S-au stabilit în cadrul Consiliului profesoral următoarele măsuri remediale:  

-consultații după o planificare la începutul anului; 

-monitorizarea prezenței la pregătire;  

-discuții individuale cu părinții, cu diriginții, în vederea motivării și mobilizărilor elevilor; 

-participarea conducerii şi a cadrelor didactice care predau discipline de bacalaureat la 

şedinţele cu părinţii claselor terminale; 

-implicarea tuturor cadrelor didactice în vederea obținerii unor rezultate cat mai bune; 

-recapitulări sistematice pentru recuperarea materiei ale noţiunilor de ortografie şi de 

punctuaţie, a noţiunilor de bază de: matematică, biologie, chimie; 

-evaluarea elevilor claselor terminale, pe tot parcursul anului şcolar, după modelul evaluării de 

la bacalaureat; 

-lucrările semestriale vor fi susţinute ca simulări ale examenului de bacalureat; 

-intensificarea pregătirii pentru BAC în săptămana “Școala altfel”;  

La limba şi literatura română: 

 -reluarea sistematică a unor noţiuni însuşite anterior şi aplicarea lor în diferite situaţii de 

comunicare (figuri de stil, specii literare, instanţe ale comunicării narative / poetice, tipuri de 

discurs liric; elemente de vocabular etc.) 
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-întocmirea portofoliilor (acestea vor cuprinde, pe lângă eseurile tematice de la finalul fiecărei 

unităţi de învăţare, şi fişe de lectură din bibliografia suplimentară primită la începutul anului 

şcolar);  

-activităţi în care elevii să susţină, argumentat, un punct de vedere, redactarea unor texte 

argumentative pornind de la o cerinţă indicată de profesor (exprimarea opiniei ţinând cont de o 

afirmaţie-ancoră etc.) e) diversificarea lexicului prin activitatea de explicare, la începutul 

fiecărei ore, a unui neologism / cuvânt necunoscut lor, selectat dintr-o situaţie de comunicare 

concretă. În mod obligatoriu, elevii vor integra cuvântul nou în enunţuri proprii. 

 

    Certificarea competenţelor prin rutele directă şi progresivă cu rezultate foarte bune şi în 

procent de 100%; 

      

Olimpiade școlare la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” : 

 Etapa Națională : 
   Diplomă de participare: Chirilă Alexandra cls. a XI -a A 

 Etapa județeană: 

 Tehnician analize produse alimentare: 

    Premiul I: Chirilă Alexandra, cls. a XI- a A 

    Premiul II:  Andreica Ana - Maria, cls. a XI- a A 

    Premiul III: Uncruț Rebeca,  cls. a XI -a A 

               Prof. coord.Șiclovan Laura, Stanciu Mihaela, Giurgiu Mihaela 

   Premiul I : Marcu Bianca, cls. a XII- a A 

   Premiul II: Crișan Cristian Ioan, cls. a XII -a A 

              Prof. coord.: Stanciu Mihaela, Giurgiu Mihaela, Sauliuc Anda, Carțiș Crina 

Tehnician în agricultură ecologică: 
   Premiul I: Neamciuc Andreea,  cls. a XI -a E 

   Premiul II::Gurban Talia Andreea,  cls. a XI -a E 

   Premiul III: Gal Sonia, cls. a XI-a E 

             Prof. coord. : Barbură Aurel, Vlad Gheorghina, Simedru Viorela 

   Premiul I: Bolboș Rodica Mihaela, cls. a XII- a E 

   Premiul II: Abrudan Gabriel, cls. a XII-a E  

   Premiul III: Bold Cristina Erika, cls. a XII- a E 

          Prof. coord.: Barbură Aurel, Bereneanț Ana, Vlad Gheorghina, Țurlea Ovidiu 

Tehnician veterinar: 

     Premiul I: Mârnea Ioan Lucian, cls. a XI- a D 

     Premiul II: Bărbuța Mariana Lidia, cls. a XI- a D 

     Premiul III: Țârlea Daniel Iulian, cls. a XI- a D 

     Mențiunea I: Comșea Flavius, cls. a XI- a D 

               Prof. coord.: Hotăran Floarea, Bereneanț Ana, Nagy Nicoleta 

     Premiul I: Neagu Roxana Miruna, cls. a XII- a D 

     Premiul II: Suciu Andrei Marius, cls. a XII- a D 

                Prof. coord. : Hotăran Floare, Bereneanț Ana, Vlad  Gheorghina 

 

Olimpiade sportive: 
Premiul I- Olimpiada națională a sportului școlar- fotbal băieți- etapa județeană  

Premiul III- Olimpiada națională a sportului școlar- fotbal băieți- etapa interjudețeană 
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Concursuri  Școlare: 

Etapa Națională : 
    Diplomă de participare: Dologa Casian, cls. a X-a D, Concursul Național de chimie “Petru 

Poni”, Slatina, 2016, prof. coord. Ghinga Olga- Iulia 

Etapa județeană: 
    Premiul III: Dologa Casian, cls. a X-a D, Concursul Național de chimie “Petru Poni”, prof. 

coord. Ghinga Olga- Iulia 

     

 Concursuri  Școlare și Extrașcolare: 
   Premiul I: Satmari Ștefania,  cls. a X -a D, Concursul național ,,Chimia- Știință sau Magie?,, 

prof. coord. Ghinga Olga Iulia, laborant ing. Majar Mircea 

   Premiul I: Cioară Monica, cls. a XI- a A ,Concurs național „Plurilingvism și 

multiculturalitate în sec XXI”,  prof. coord. Pop Lavinia 

   Premiul I: Miucin Adriana,  cls. a XII -a A, Concurs județean ,,Hristos în școală,, prof. 

coord. Pop Lavinia 

   Premiul I: Dema Diana, cls. a X -a B, Concurs național ,,Scrisoare pentru prietenul meu, 

prof. coord. Carțiș Crina 

    Premiul I : Popa Ștefan , cls. a X- a D, Concursul Județean „Educația rutieră – Educația 

pentru viață”, proba - Arbitraj, prof. coord.  Pattus Ilie 

    Premiul II: Gligor Radu , cls.a X -a E, Concursul din  cadrul Proiectului educativ „Familia 

mea”, prof. coord. Țolea Florina 

   Premiul III: Andreica Ana Maria, cls. a XI -a A, Concurs  național „Alege! Este dreptul 

tău”, prof. coord. Stanciu Mihaela 

   Premiul III: Ciucifara Natalia, cls. a X -a E, Concursul din cadrul Proiectului educativ 

„Familia mea” prof. coord. Țolea Florina 

   Premiul III:  Gligor Radu, cls. a X -a E, Concursul Internațional „Călător în Europa”, prof. 

coord. Țolea Florina    

   Mențiune III: Ardelean Timotei, cls. a XI -a A, Niculie Lorena, cls. a XI -a C, Concursul 

interjudețean „STEPS TO MY FUTURE” 

  Diplomă: Colegiului de Industrie Alimentară - Cea mai mare cantitate de baterii din cadrul 

Proiectului educațional ,,Patrula de Reciclare 2016, prof. coord.: Funar Mihaela, Ghinga Iulia 

Diplomă de merit: Boca Bogdan, cls. a XI -a D, Petri Oana, cls. a X–a B, Andreica Ana-

Maria, cls. a XI-a A, activități de voluntariat în cadrul SNAC 

Premiul special- elevii Ardelean Paul, Demian Alexandru, cls. A XI-a A- secțiunea film- 

Concursul –festival Internațional de artă- THEATRUM MUNDI 

Locul I- Crosul liceelor, etapa județeană, băieți 

Locul I- fete liceu, băieți liceu- Crosul “Olimpic day” 

    Diplomă: Colegiului de Industrie Alimentară - Cea mai mare cantitate de baterii din cadrul 

Proiectului educațional ,,Patrula de Reciclare 2016,, prof. coord.: Funar Mihaela 

    Diplomă de excelență: Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară pentru sprijinirea 

proiectului „De ce să fiu voluntar?”  

   Certificat de apreciere: Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară pentru implicarea în 

calitate de partener local SNV 

   Diplomă: Colegiului de Industrie Alimentară pentru implicarea activă și susținerea 

programului de practică „Raftul cu experiențe”. 
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III. CONSILERE ȘI ORIENTARE ȘI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE / 

EXTRACURRICULARE  
 

Responsabilii comisiei “CONSILIERE ŞI ORIENTARE” ŞI “ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE” au fost desemnaţi prin vot în Consiliul Profesoral de la începutul 

anului şcolar 2015-2016. 

 În anul şcolar 2015- 2016 s-au realizat majoritatea  activităţilor incluse în graficul de 

activităţi. 

 Majoritatea profesorilor diriginţi au prezentat la începutul semestrului I planificările 

anuale pentru orele de Consiliere şi Orientare. 

 Toţi profesorii diriginţi au prelucrat elevilor Regulamentul de Ordine Interioară, 

precum şi toate materialele primite de la ISJ Arad. Totodată au realizat periodic şedinţe cu 

părinţii pe clasă, precum şi lectorate. Pentru toate aceste activităţi s-au întocmit procese 

verbale. 

 Conducerea şcolii, împreună cu Consilierul Educativ au realizat lectoratele cu părinţii 

pe şcoală, conform graficului întocmit de Consilierul educativ. 

 Lunar Comisia de Consiliere şi Orientare s-a întâlnit, în cadrul şedinţelor de arie 

curriculară, discutând şi dezbătând problemele curente, după cum reiese din procesele verbale 

întocmite. 

 Lunar diriginţii au monitorizat situaţia absenţelor elevilor, au ţinut legătura cu părinţii 

elevilor pentru a preveni absenteismul şcolar. Pe întreg parcursul anului şcolar s-a derulat 

proiectul pentru „Prevenirea absenteismului şcolar”, iniţiat de către conducerea şcolii.  

 S-au desfăşurat alegerile pentru desemnarea preşedintelui şi vicepreşedintelui 

Consiliului Reprezentativ al Elevilor pe Şcoală, precum şi şefii de departamente. Astfel 

preşedinte al CŞE a fost ales elevul Dologa Casian, clasa a X-a D. 

 Au avut loc şedinţe ale Consiliului Reprezentativ al Elevilor cu ocazia iniţierii unor 

proiecte şi a implicării şcolii noastre în diverse activităţi şi ori de câte ori au solicitat 

reprezentanţii Consiliului, şedinţe la care au participat alături de membrii consiliului, fie 

Consilierul Educativ al şcolii, fie alţi membri ai Comisiei “Consiliere şi Orientare” şi 

“Activităţi Extracurriculare”. 
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 Consilierul educativ a efectuat asistenţe la orele de consiliere ale profesorilor diriginţi 

coform graficului stabilit la începutul anului şcolar. 

S-au dezvoltat PARTENERIATE: 

-Şcoala noastră este centru de testare Cambridge, în cadrul parteneriatului cu British Council, 

fiind partener de bronz; 

-Şcoala noastră este centru de atestare ECDL și CISCO 

-Parteneriate judeţene cu I.S.J. Arad şi Primăria Municipiului Arad, derulate cu ocazia 

întâmpinării sărbătorilor de iarnă, prin participarea elevilor şcolii noastre cu programe artistice; 

-Parteneriate cu universitățile arădene (U.A.V. Arad și U.V.V.G. Arad) și Universitatea de 

Științe Agricole și  Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare, Timişoara; 

-Parteneriat educațional cu POLIŢIA LOCALĂ  ARAD și INSPECTORATUL JUDEȚEAN 

DE POLIȚIE ARAD  în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar, precum şi 

în vederea reducerii absenteismului şi abandonului şcolar 

-Parteneriat educaţional cu Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad- elevii noştri vizionând mai 

multe piese de teatru susţinute pe scena Teatrului Clasic; 

-Parteneriat educaţional cu Biblioteca Județeană A.D. Xenopol Arad; 

-Parteneriat educaţional cu Asociația Studenților Mediciniști Arădeni; 

-Parteneriat cu Asociația Cetatea Voluntarilor Arad; 

-Parteneriat cuAsociația Școala de Valori; 

-Parteneriat cu Asociația Activ pentru Comunitate, proiectele „Ora de nutriţie” şi „Ştiinţa în 

viaţa de zi cu zi”; 4 elevi au beneficiat în perioada 17-19.06.2015 de o tabără de ştiinţe; 

-Parteneriat cu Asociația Experiența Multisport Arad; 

-Proiectul internaţional dedicat zilei UE “Noi în Europa- Unitate în diversitate”; 

-Proiectul ERASMUS+ în cadrul căruia profesori ai liceului  s-au deplasat, pentru o perioadă 

de 10 zile, în Barcelos, Portugalia; 

-Parteneriat cu Eduexpert Craiova pentru cursuri de formare în management educaţional; 

-Parteneriat cu Penitenciarul Arad 

 

Activităţi extracurriculare realizate în anul școlar 2015-2016: 

- participare la “FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE”; 

 -organizarea expoziției cu scop caritabil INDALIM 2016 

 -FESTIVALUL ŞTIINŢEI organizat la nivel judeţean de către ISJ Arad; 

-participarea la competiții sportive organizate în parteneriat cu ISJ Arad 

   - Participarea la programul național de mediu  Patrula de reciclare”; 

 -  implicarea în proiectul „Educație medicală în școli ” 

            - implicarea în proiectul ,, Ora de nutriție ,, 

 - participarea, în cadrul parteneriatului cu Palatul Copiilor Mediaş, la concursul naţional 

„Chimia- Ştiinţă sau magie?” obţinând premii importante; 

          -  participarea cu stand la proiectul ,, Ziua Europei,, 

-anual, membrii comisiei activităţi extracurriculare, participă cu un stand la Târgul 

Educaţiei, organizat de către ISJ Arad; 

- participarea la acțiuni de voluntariat, atât în cadrul SNAC, cât și în parteneriat cu 

asociația ,,Cetatea voluntarilor,, 

- vizionare de piese de teatru la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad 
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 -alte acţiuni dedicate Zilei Educaţiei, Zilei Naţionale a României, Comemorării 

Holocaustului, Sărbătorilor de iarnă, Sărbătorilor Pascale, zilei de 8 Martie,  

 -Maratonul și semimaratonul Aradului, Duatlonul Aradului, Triatlonul Aradului- în 

parteneriat cu Asociația Experiența Multisport Arad. 

Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,  

prof. Trofin Claudia 

 

PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 

 

PARTENERI ECONOMICI Obiectul relaţiilor de parteneriat  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC Casa 
Dulce SRL 
 

Arad X       X 
        

X 

SC Angelia 
SRL 
 

Arad X   X   X 

        

X 

SC Minu Pan 
Impex SRL 
 

Arad X       X 

          
SC Cibarom 
2000 SRL 
 

Arad X X X  X X 

          

SC Special  
SRL 
 

Arad X       X 

        

X 

SC Agricola 
Brandușan 
SRL 

Zimandul 
Nou 

X       X 

          

Agenţia pt 
Protecţia 
Mediului  

Arad X       X 

          

Sc 
Gospodăria 
Comunală  
 

Arad X   X   
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SC Prodalim 
SRL 
 

Arad X       X 

          

SCDVV  Miniș Ghioroc X   X               

SC Dacrivet  
SRL 
 

Arad X        X 

  

    

    

CMV 
Dr.Hotaran 
Gheorghe 

 X    X 

 

  

  

 

IV. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  
Formarea continuă a cadrelor didactice – redenumită din ce în ce mai frecvent 

„dezvoltare profesională continuă” pentru a exprima continuitatea şi coerenţa dintre diferitele 

etape ale carierei didactice, în contextul învatarii pe tot parcursul vietii – are statut diferit de la 

o tara la alta: este întotdeauna considerata un drept, dar variaza între obligativitate si optiune. 

Studiul formarii continue a cadrelor didactice realizat in Uniunea Europeana a ajuns la 

concluzia ca obiectivele formarii continue se pot structura in jurul a trei poli strategici: 

a) dezvoltarea personala si profesionala a educatorilor care vizeaza ameliorarea competentelor 

profesionale prin: 

- actualizarea competentelor de baza, a cunostintelor didactice si a celor din domeniul 

disciplinei predate; 

- insusirea de noi competente; 

- didactica disciplinelor; 

- initiere in utilizarea de noi metode si materiale 

b) ameliorarea calitatii sistemelor de educatie, a cursurilor oferite, a insitutiilor de invatamant 

si a practicilor pedagogice ale educatorilor prin: 

- favorizarea interdisciplinaritatii si dezvoltarea lucrului in echipa; 

- incurajarea inovatiei; 

- formarea pentru managementul scolii si al clasei si pentru rezolvarea de probleme; 

- punerea in actiune a unor prioritati pedagogice; 

- dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relatiilor umane. 

c) cunoasterea mediului social si environmental prin: 

- favorizarea relatiilor cu intreprinderile; 

- apropierea sistemelor educativ si economic; 

- incitarea la studierea factorilor economici si sociali care influenteaza comportamenul 

tinerilor; 

- adaptarea la schimbarea sociala si culturala.  

Obiectivele formarii continue a cadrelor didactice vizeaza asadar atat ameliorari in 

domeniul larg al sistemului educativ interconectat cu sistemele societatii in care este integrat 

cat si schimbari concrete la nivelul personalitatii cadrului didactic ce se concretizeaza in 

dobandirea unor cunostinte si comportamente specifice. In cadrul unui stagiu de formare 

fiecare din obiectivele mentionate mai sus da posibilitatea formularii obiectivelor operationale 

ale stagiului concretizate in operatii si comportamente specifice situate la diferite niveluri de 

exigenta. 
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ANALIZA ACTIVITĂŢII DIN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
 

 Titulari Suplinitori 

Număr de cadre didactice in anul scolar 2015-

2016 

37 6 

Doctorat 4  Doctorat 1 

Gradul I 30 Gradul I  

Gradul II 4 Gradul II 1 

Definitivat 3 Definitivat 2 

Debutanţi - Debutanţi 3 

Număr de cadre didactice înscrise la perfecţionări 

prin grade didactice în anul scolar 2014-2015 

Doctorat - Doctorat 1 

Gradul I 2 Gradul I - 

Gradul II - Gradul II - 

Definitivat - Definitivat 1 

Număr de cadre didactice care s-au perfecţionat 

prin grade didactice în anul şcolar 2013-2014 

Doctorat 1 Doctorat - 

Gradul I 1 Gradul I - 

Gradul II - Gradul II - 

Definitivat - Definitivat - 

Numar de cadre didactice înscrise intr-un 

program educaţional 

20 2 

Numar de cadre didactice care au lucrat în  

program educaţional(parteneriate) 

18 - 

Numar de cadre didactice înscrise la MASTER în 

anul scolar 2015-2016 

- - 

Număr de cadre didactice care au absolvit forma 

de înv Master în anul şcolar 2014-2015 

1 - 

Număr de cadre didactice care au urmat un curs 

de formare oferit de CCD sau DPPD în anul 

scolar 2014-2015 

13 - 

Număr de cadre didactice înscrise la o facultate 

într-o nouă specializare 

- - 

Numar cadre didactice care au aplicat pentru o 

bursa oferită de programul sectorial 

Comenius,Leonardo, Erasmus +, 

2 - 

Numar cadre didactice care au obţinut o 

bursa (individuală) oferită de programul 

sectorial Comenius, Leonardo,Erasmus +, 

10 - 

RESPONSBILUL COMISIEI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE,  

PROF. GIURGIU MIHAELA 
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V. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-

FINANCIARI PE ANUL 2015-2016 
 

 La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate  la 31 decembrie 2015.   

a) Reparaţii curente 

 În anul 2015-2016 s-au efectuat lucrări de reparaţii constând în: 

 Igienizarea sălilor de clasă, grupuri sanitare, holuri, scări și subsol; 

 Acțiune de deratizare; 

 Verificare şi remedierea tâmplăriei PVC (geam, uşi);  

 Remedierea instalaţiei sanitare; 

 Îmbunătățirea rețelei de internet wireles; 

 Extinderea supravegherii audio- video, prin suplimentarea cu noi camere. 

 S-au renovat: un laborator de informatică, sala 25- a devenit atelierul de industrie 

alimentară, cabinetul psihopedagogic, sălile 27, 28, 29, cabinetul profesorilor de 

biologie, o parte a holului de la parter.  

 S-a schimbat și montat parchet în sălile 40 și 46.  

 S-a construit cabina personalului de pază.  

 S-au montat uși termopan la intrarea în clădirea școlii- din spate și la intrarea la subsol. 

 S-au amenajat curțile interioare ale școlii. 

 S-au montat indicatoare pentru Exit-uri și s-a verificat instalația electrică a școlii. 

 S-au efectuat reparații și s-au dotat cele două laboratoare de informatică cu calculatoare 

și monitoare în vederea desfășurării în bune condiții a examenelor de competență 

digitale. 

 S-a îmbogățit fondul de carte al bibliotecii. 

 S-a dotat biblioteca cu videoproiector și aparatură IT, amenajându-se sala de lectură și 

spațiul pentru depozitarea bagajelor. 

 S-a dotat cu mobilier nou, cabinetul medical. 

 Sala festivă s-a dotat cu videoproiector și calculator, precum și cu sistem audio. 

 S-a montat sistem audio în curțile interioare ale liceului. 

 Sala profesorală a fost dotată cu multifuncțională; 

 S-a amenajat un spațiu pentru consilierea părinților, de către cadrele diadactice; 

 S-a reparat o parte din holul de la etaj (în fața sălii profesorale, cel cu birourile); 

 S-au achiziționat plăcuțe pentru identificarea numărului sălilor de clasă și a destinației 

laboratoarelor și cabinetelor. 

b) Alte cheltuieli – burse elevi, transport elevi, transport cadre didactice 

În ceea ce priveşte Bursele de elevi în anul şcolar precedent situaţia a fost următoarea:  

Numărul beneficiarilor de burse plătite de la bugetul local a fost: 

 2 elevi – burse sociale;  

 4  elev – burse de merit;  

 7 elev – burse de studiu;  

 16 elevi- beneficiari BANI DE LICEU 

 

Numărul beneficiarilor- transport cadre didactice: 
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 2 cadre didactice 

                   -transport elevi: 

-118- abonamente municipiu; 

-198- abonamente județ. 

Conducerea, 

Compartimentul contabilitate 

VI. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE  
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- clădirea şcolii funcţională şi autorizată 
sanitar 
- unele calificări profesionale –unice în 
judeţ 
- legătura şcolii cu diverşi parteneri 
economici, sociali şi comitetul de părinţi 
- resurse umane calificate  
- includerea cadrelor didactice în programe 
de formare continuă 
- baza materială bună pentru un 
învăţământ de calitate 
- deschidere spre parteneriat intern si 
european 
-deschiderea spre dezvoltarea de proiecte 
şi programe curriculare, extracurriculare si 
de loisir 
-capacitarea unor colective de cadre 
didactice în elaborarea şi editarea de 
manuale, culegeri  şi cursuri care vin în 
ajutorul elevilor şcolii 
-  facilităţi pentru elevi şi cadre didactice: 
Internet, bibliotecă, sală de sport, 
laboratoare, sală festivă, cabinet medical 
- premii şi menţiuni la concursurile pe 
meserii şi olimpiadele naţionale 
-relaţii bune cu comunitatea  
- eficienţa echipei manageriale  
- existenţa resurselor proprii de finanţare  

-  nefolosirea la potenţial optim a  
tuturor laboratoarelor şi cabinetelor 
- lipsa unor ateliere dotate la 
standardele europene 
- domiciliul elevilor situat în zone rurale, 
limitrofe municipiului Arad şi problemele 
create de navetă 
- lipsă aparatură audio-video şi mijloace 
de proiecţie în toate cabinetele 
-rata abandonului şcolar este de 1% 
-clădirea şcolii necesită reabilitare în 
ceea ce priveşte o parte a tâmplăriei, 
pereţii exteriori 
- insuficienţa numerică a manualelor la 
anumite discipline 

 

OPORTUNITĂŢI DIN 
MEDIUL ŞCOLII 

AMENINŢĂRI CU CARE S-AR PUTEA 
CONFRUNTA ŞCOALA 

-spectrul larg de calificări 
profesionale 
- competenţa corpului profesoral în 

- reducerea populaţiei şcolare pe seama 
situaţiei economice şi a abandonului şcolar 
cauzat de plecarea părinţilor în străinătate 
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redactarea proiectelor educaţionale 
locale şi internaţionale 
-valorificarea eficientă a bazei 
didactice şcolare 
- accesul la informaţie şi la noile 
tehnologii din domeniu 
- adaptarea curriculumului local la 
cerinţele pieţei muncii 
-perfecţionarea continuă a 
personalului didactic pe principiul că 
într-o şcoală învaţă deopotrivă elevii 
şi profesorii. 
- atragerea de noi surse de finanţare 
- dezvoltarea învăţământului seral şi 
a celui cu frecvenţă redusă pentru 
sprijinirea elevilor care depăşesc 
vârsta normală a şcolarizării  

- finanţare slabă de la buget  
 

 

VII. RAPOARTE COMISII  CATEDRE 

Comisia pentru programe şi proiecte educative 

În anul şcolar 2015 – 2016  Comisia pentru programe şi proiecte educative are 

următoarea componenţă: 

Responsabil: prof. Sauliuc Anda 

Membri: prof. Bereneanţ Ana 

Prof. Pop Lavinia – dir.adj. 

Prof. Cordovan Raluca 

Prof. Simedru Viorela 

Prof. Trofin Claudia 

Prof. Călinescu Carmen 

Prof. Dobindă Monica 

Prof. Vlad Gheorghina 

 

 În semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016, Comisia a efectuat următoarele activităţi: 

1. Octombrie 2015 - Participare la Consfătuirea responsabililor comisiilor pentru 

proiecte internaţionale organizată de ISJ Arad prin inspector prof. ing. Lupei Anca. 

Diseminarea aspectelor discutate la consfătuiri în cadrul comisiei din şcoală. 

2. Octombrie – întocmirea planului managerial al comisiei 

3. Octombrie – incheierea contractului de finanţare pentru proiectul Erasmus între 

ANPCDEFP şi şcoală. 

4. Oferirea de asistenţă conducerii şcolii în vederea întocmirii deciziilor, documentelor 

specifice în vederea implementării proiectului Erasmus+. 

5. Octombrie - Stabilirea responsabilităţilor în cadrul echipei de gestiune a proiectului 
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6. Noiembrie – stabilirea perioadei de mobilitate, negocierea bugetului şi stabilirea 

programului cultural împreună cu AIAM Barcelos. 

7. Completarea platformei URF cu datele actualizate ale şcolii (schimbare director). 

8. Decembrie – stabilirea perioadei, obiectivelor şi scopului vizitei de monitorizare în 

cadrul proiectului Erasmus+. 

9. În luna decembrie 2015 a fost realizată o sesiune de informare privind „Programul 

Erasmus+ Oportunităţi de finanţare” în cadrul Consiliului profesoral de către prof. 

Sauliuc Anda. 

10. Ianuarie 2016 – operaţiuni legate de logistica proiectului: deschidere conturi 

beneficiari, achiziţionare bilete de avion,etc. 

11. Stabilirea programului de pregătire a participanţilor la proiect. 

12. Introducerea participanţilor la proiect în Mobility Tool+. 

13. Participarea la reuniunea de Informare organizată la Timişoara în data de 

17.02.2016 de către ANPCDEFP cu tema „Parteneriate strategice”. Au participat: 

prof. Pop Lavinia, prof. Simedru Viorela, prof. Sauliuc Anda. 

14. Semestrul I–colaborare online cu Associacao International Amigos da Mobilidade, 

Barcelos, Portugalia în vederea derulării proiectului  Erasmus+KA1, 014380 cu 

titlul  <Triada "Formal - Non-formal - Informal" în abordarea europeană a 

învățământului tehnologic> 

15.  Colaborare online cu ANPCDEFP, respectiv cu responsabilul de proiect, dna Anca 

Constantinescu şi întocmirea documentelor solicitate de AN. 

16.  Colaborarea cu S.C. ANGELIA S.R.L., oferirea de asistenţă în vederea creării 

codului PIC pentru a participa în calitate de partener al şcolii noastre în cadrul unui 

proiect de parteneriat strategic depus de ISJ Arad. 

17. Colaborare cu ANPCDEFP – în vederea stabilirii programului de lucru al 

participanţilor la proiectul Erasmus+ şi traducerea programului de lucru în limba 

engleză. 

18.  Renegocierea şi actualizarea „Memorandum of Understanding”, document anexă al 

proiectului – cu partenerul de proiect AIAM Barcelos. 

Semestrul II 

- Organizarea propriu-zisă a mobilităţii, întocmirea documentelor administrative 

- Verificarea existenţei tuturor documentelor solicitate de AN înainte de plecarea în 

mobilitate 

- Întocmirea dosarului către ISJ Arad, în vederea obţinerii avizelor necesare 

deplasării 

- Verificarea intocmirii Europass-urilor 

- La întoarcerea din mobilitate: verificarea corectitudinii întocmirii tuturor 

documentelor legate de proiect 

- Supravegherea întocmirii rapoartelor individuale ale participanţilor la mobilitate. 

- Publicarea unui articol despre proiectele Erasmus în revista şcolii „treptele 

adolescenţei”. 
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- Martie 2016 – publicarea unui articol pe www.specialarad.ro legat de proiectul de 

mobilitate 

- 9 mai 2016 – participarea membrilor comisiei la „Ziua Europei”, activitate la care 

am reprezentat Portugalia. 

- 16 iunie 2016 – participare la Sesiunea de informare şi diseminare a exemplelor de 

bună practică şi rezultatelor din cadrul proiectelor europene organizată de către ISJ 

Arad şi Liceul Tehnologic Francisc Neumann. 

- 13 Iulie 2016 – publicarea unui articol pe www.aradon.ro şi în „Jurnal arădean” 

legat de modul de derulare a proiectului din Portugalia. 

- Întocmirea materialelor de diseminare a proiectului: pliante, afişe, portofolii 

Responsabil comisie: prof. Sauliuc Anda - Flavia 

 

ARIE CURRICULARĂ    MATEMATICA –ŞTIINŢE  
 

În  semestrul I anul şcolar 2015-2016,  profesorii ariei  

- au respectat programa şcolară, normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile grupei / clasei (elevi navetişti, cu o situaţie materială mai 

precară, părinţi despărţiţi sau plecaţi) 

- s-au implicat în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

- au utilizat  strategii didactice şi metode activ-participative care asigură caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea competenţelor specifice. 

- au promovat rezultatele elevilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi la nivelul comisiei 

metodice 

- au îndrumat elevii pentru formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea 

formării / dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”. 

- În activitatea de evaluare a rezultatelor învăţării toti profesorii ariei au prezentat şi discutat  

criteriile de evaluare cu elevii si părinţii. Au justificat notele pe baza baremelor de evaluare 

- au discutat la nivelul clasei rezultatele evaluării 

- au aplicat cele trei forme de  evaluare: iniţială, continuă şi sumativă. 

- au utilizat  instrumente diverse de evaluare: teste, teze,  portofolii / referate / proiecte, precum 

şi instrumente care să permită şi o evaluare orală / practică. 

- au monitorizat şi intervenit pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor elevilor. 

- au ţinut permanent legătura cu părinţii claselor unde au fost diriginti prin întâlniri programate 

cu aceştia, prin şedinţele cu părinţii, prin avertismentele scrise, prin legături telefonice  

 - au informat părinţii despre absenteism, progresul şcolar al elevilor, despre normele care 

trebuie respectate în timpul orelor de curs . 

- au intervenit pentru ameliorarea  situaţiilor conflictuale / monitorizarea comportamentului 

elevilor ,,problemă”. 

- au respectat particularităţile elevilor: de vârstă, caracter, temperament, cunoaştere, condiţii 

sociale, etnie. 

- profesorii au organizat şi corectat Simularea de Bacalaureat la nivelul şcolii. 

- profesorii ariei au participat în perioada octombrie - noiembrie la promovarea şcolii în rândul 

elevilor de clasa a-VIII-a în municipiu şi judeţ. 

- profesorii ariei au realizat două parteneriate cu ONG-ul "Activ pentru societate", cu avizul 

ISJ Arad: "Ora de nutriţie" şi "Ştiinţa în viaţa de zi cu zi". 
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MATEMATICĂ 

- Prof. Călinescu Carmen , prof. Crişan Ioan , prof. Mercea Ioan, prof. Mercea Claudia   au 

participat la Consfătuirile profesorilor de matematică  septembrie 2015 si la şedinţele comisiei 

metodice de matematică. 

- Profesorii de matematică din cadrul ariei au participat Cercul pedagogic al prof. de 

matematica organizat la  Colegiul "A. Vlaicu"Arad , coordonat de d-na prof. Potoceanu 

Octavia  

- Profesorii catedrei au întocmit planificările conform programelor şcolare în vigoare, au 

elaborat, aplicat şi analizat testele iniţiale pentru toate clasele la care predau, au elaborat , fişe 

individuale de lucru,  fişe de evaluare pe care le-au utilizat pe parcursul procesului instructiv-

educativ; 

 - Prof. de matematică sunt prof . evaluatori în cadrul concursurilor şcolare şi olimpiadelor. 

- Profesorii au  efectuat programul de pregatire  al elevilor cu lacune şi pentru bacalaureat 

conform graficului consultaţiilor . 

- Profesorii au organizat pregătire cu elevii claselor a - XI - a și a - XII -a în vederea participării 

la Simularea de Bacalaureat din Martie 2015. 

- Propuneri de subiecte pentru concursul “ Caius Iacob “ organizat de Universitatea 

 "Aurel Vlaicu" din Arad . 

 

FIZICĂ , CHIMIE  

- În semestrul I al anului şcolar 2015-2016 ,  profesorii  catedrei de fizică şi a catedrei de 

chimie au participat la consfătuirile cadrelor didactice şi la toate activităţile metodice 

organizate de ISJ Arad. 

- Profesorii catedrei de chimie, fizică şi biologie au organizat şi participat cu lucrări în cadrul 

Festivalului Ştiinţei 2015 , organizat in 6 noiembrie 2015 .  

- D-na prof Ghinga Iulia şi d-na prof Pleş Titiana au participat, în calitate de profesori 

corectori, la Olimpiada de Chimie, etapa locală în decembrie 2015. 

- D-na prof Ghinga Iulia şi d-na prof Pleş Titiana pregătesc elevii cu lacune, elevii care opteaza 

pentru Chimie la examenul de Bacalaureat. 

- D-na prof Ghinga Iulia şi d-na prof Pleş Titiana pregătesc elevii care participă la concursul de 

chimie "Petru Poni". 

- D-na prof Ghinga Iulia pregăteşte elevi pentru concursul "Ştiinţă şi Magie". 

- D-na prof Ghinga Iulia împreună cu elevul Bibarţ Alexandru din clasa a-XII-a D au primit 

diplome de merit, acordate de ISJ Arad, pentru calificarea la etapa naţională 

- D-na prof. Pleş Titiana a participat la cursuri de formare CCD :” Metode interactive de 

predare-învățare”şi  “ Management și mediere în grupul educațional” 

BIOLOGIE  

 -D-na prof . Funar Mihaela  şi d-na prof. Dobândă Monica au urmărit în semestru I al anului 

şcolar următoarele: 

             -Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului; 

             -Elaborarea de materiale didactice (fişe de lucru, fişe de observare, fişe de evaluare, 

portofoliu, prezentări PPT,  filme educationale, etc.)  

             -La întocmirea proiectelor pe unităţi de învăţare au urmărit să realizeze corelarea 

conţinuturilor cu obiectivele vizate precum şi alocarea resurselor de timp şi a modalităţilor de 

predare şi evaluare pentru a asigura ritmicitate în parcurgerea materiilor predate; 

                 -Au realizat pregatirea elevilor din clasele terminale pentru bacalaureat; 
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                 -În  septembrie au organizat împreună cu ISJ consfătuirile cadrelor didactice în Sala 

Festivă a liceului nostru . 

                  -Au realizat la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea 

anuală, semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare;  

- D-na prof. Funar Mihaela a coordonat şi coordonează în continuare proiectul naţional CAEN, 

„Patrula de reciclare”, desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2015- 2016. 

    

 În  semestrul al -II-lea al anului şcolar 2015-2016,  profesorii ariei  

- au respectat programa şcolară, normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile grupei / clasei (elevi navetişti, cu o situaţie materială mai 

precară, părinţi despărţiţi sau plecaţi) 

- s-au implicat în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

- au utilizat  strategii didactice şi metode activ-participative care asigură caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea competenţelor specifice. 

- au promovat rezultatele elevilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi la nivelul comisiei 

metodice 

- au îndrumat elevii pentru formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea 

formării / dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”. 

- În activitatea de evaluare a rezultatelor învăţării toti profesorii ariei au prezentat şi discutat  

criteriile de evaluare cu elevii si părinţii. Au justificat notele pe baza baremelor de evaluare 

- au discutat la nivelul clasei rezultatele evaluării 

- au aplicat cele trei forme de  evaluare: iniţială, continuă şi sumativă. 

- au utilizat  instrumente diverse de evaluare: teste, teze,  portofolii / referate / proiecte, precum 

şi instrumente care să permită şi o evaluare orală / practică. 

- au monitorizat şi intervenit pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor elevilor. 

- au ţinut permanent legătura cu părinţii claselor unde au fost diriginti prin întâlniri programate 

cu aceştia, prin şedinţele cu părinţii, prin avertismentele scrise, prin legături telefonice  

 - au informat părinţii despre absenteism, progresul şcolar al elevilor, despre normele care 

trebuie respectate în timpul orelor de curs . 

- au intervenit pentru ameliorarea  situaţiilor conflictuale / monitorizarea comportamentului 

elevilor ,,problemă”. 

- au respectat particularităţile elevilor: de vârstă, caracter, temperament, cunoaştere, condiţii 

sociale, etnie. 

-Profesorii ariei curriculare au participat activ la promovarea Colegiului atât în cadrul 

„Târgului educaţiei”, mai 2016, Sala Polivalentă cât și în cadrul activității „Ziua Porţilor 

deschise” din cadrul săptămânii Scoala Altfel. 

 

MATEMATICĂ 

 

 

Prof. IOAN CRIŞAN 

 

1. 1. în organizarea activitătii metodice pe municipiu si judeţ in şcoală , în februarie 2016 

cu participarea  profesorilor de matematică . 

  

2.  Comisie de organizare   ,  " Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică “ Caius 
Iacob „ Ediţia VII  –a Arad 2016 ,   
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      Prof.evaluator –clasa a XI-a , Secţiunea  Raţionament Matematic 
3.Participare la vizita  lui Stefan Hell ,premiat cu Nobel in chimie , la Santana in mai 2016 . 

4. Prof.evaluator –Olimpiada Judeţeană de matematică , martie 2016 , clasa a XII a  

5. Prof.evaluator- examen de simulare Bacalaureat ,  matematică , aprilie 2016 

6. REZULTATE OBŢINUTE : 
Mentiune  obtinută de Tufenk Iasmin clasa a XII-a B ,   la Concursul Internaţional de 
Matematică şi Informatică “ Caius Iacob „ Ediţia VIII –Arad 2016 ,Sectiunea Tehnica 

Matematica  
 

 
7.Activităţi cu elevii : 
Concurs de tenis de câmp : elevi din clasele XIB, IX -A , participări la meciuri de footbal cu 
elevii clasei a XI-a B. 
8. Prezentarea ofertei liceului la şcoli din judeţ (Livada ,Santana, Zimand )  
9.Organizarea de consultaţii pentru elevii din şcoală , conform graficului 
10.Targul Educatiei 2016, Sala Expo Arad. 
 

Prof.  CĂLINESCU CARMEN 
 

1.Proiectarea activităţii 
- a întocmit planificările şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu 

prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor  în vigoare; 

- a predat la termen aceste documente școlare 

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

- a 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; 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și 
Power Point; 

- a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale. 

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 am utilizat și metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea 

prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

-a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de Matematică atât 

pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor 

practice.  

- a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări PowerPoint), atât pentru proiectarea şi 

derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către 

elevi ; 

- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate; 
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- a mobilizat elevii să se implice în acțiunile de voluntariat derulate în şcoală ( acţiuni de 

caritate, acţiuni de curăţenie). 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

- a 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, gradul în care au 

fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv-educativ; 

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

metode moderne: evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii.  

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

aflate în vigoare; 

- a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor; 

- a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

-a participat in calitate de profesor evaluator la Simularea examenului de Bacalaureat din 

martie 2016 

-va participa la Examenul de Bacalaureat, în calitate de profesor evaluator la Matematică.  

4.Managementul clasei de elevi 

-a fost diriginta a clasei a XII-a C si a stabilit un cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor 

scolare 

- a realizat consilierea permanentă a elevilor tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

- a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi 

adaptarea socială 

- in calitate de profesor de matematica la clasele a-XII-a A, C si D pe tot parcursul anului 

scolar a desfasurat consultatii in vederea promovarii examenului de Bacalaureat, organizand 

simulari inclusiv la nivelul scolii. 

5.Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

- a participat în aprilie 2016 la activitatea metodică desfăşurată în cadrul Cercului Pedagogic al 

Profesorilor de Matematică din Arad  la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad ( 

semestrul II ) 

-a participat la consiliile profesorale, consiliile claselor la care am predat  şi la şedinţele de 

comisie metodică organizate în şcoală; 

- a avut o relaţie de bună colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii  şi părinţii acestora, fiind deschisă și la 

dispoziția acestora ori de câte ori a fost nevoie; 

-a  realizat şi actualizat portofoliul profesional, ori de câte ori au apărut modificări şi noi 

achiziţii profesionale. 

-a participat cu lucrare la Simpozionul International de Comunicari Stiintifice ,,Cercetam, 

analizam, experimentam si comunicam” desfasurat la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentara Arad in 2016 

-s-a preocupat de dezvoltarea profesionala prin cursurile de perfectionare organizate de CCD 

Arad  - Învăţarea autentică în mediul nonformal 

 6.Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii scolii 

-a participat la programe / activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor 

nesanatoase in mediul scolar, familie si societate 
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-a respectat normele si procedurile de SSM, PSI si ISU pentru toate activitatile desfasurate 

7.Conduita profesionala 
-a manifestat atitudini morale si civice prin limbaj, tinuta, comportament in relatiile cu elevii, 

parintii, colegii si conducerea scolii 

-a  respectat si a promovat deontologia profesionala 

 

Prof. MERCEA IOAN 

 

1.Proiectarea activităţii 

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

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor  în vigoare; 

- a predat la termen aceste documente școlare 

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

- a 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; 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și 
Power Point; 

- a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale 

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 am utilizat și metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea 

prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

- a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de Matematică atât 

pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor 

practice.  

- a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări PowerPoint), atât pentru proiectarea şi 

derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către 

elevi ; 

- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate; 

- a mobilizat elevii să se implice în acțiunile de voluntariat derulate în şcoală ( acţiuni de 

caritate, acţiuni de curăţenie). 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

- a 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, gradul în care au 

fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv-educativ; 

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

metode moderne: evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii.  
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- a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 

aflate în vigoare; 

- a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor; 

- a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

-a participat in calitate de profesor evaluator la Simularea examenului de Bacalaureat din 

martie 2016 

- va participa la Examenul de Bacalaureat, în calitate de profesor evaluator la Matematică.  

4.Managementul clasei de elevi 

-a fost diriginte al clasei a IX-a D si am stabilit un cadru adecvat pentru desfasurarea 

activitatilor scolare 

-a realizat consilierea permanentă a elevilor , tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

- a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor  care interferau cu învăţarea 

şi adaptarea socială 

5.Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

- a participat în aprilie 2016 la activitatea metodică desfăşurată în cadrul Cercului Pedagogic al 

Profesorilor de Matematică din Arad  la  Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad( 

semestrul II ) 

-a participat la consiliile profesorale, consiliile claselor la care am predat (IXB,IXD, XIA, XID, 

XIE, XIIG fr, XIIF fr, XI H s ) şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

- a avut o relaţie de bună colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii  şi părinţii acestora, fiind deschis și la 

dispoziția acestora ori de câte ori a fost nevoie; 

- a realizat şi actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări şi noi 

achiziţii profesionale 

-a participat cu lucrare la Simpozionul International de Comunicari Stiintifice ,,Cercetam, 

analizam, experimentam si comunicam” desfasurat la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentara Arad in 2016 

-in mai 2016 a participat cu lucrare la Simpozionul National “Plurilingvism  și 

Multiculturalitate în secolul XXI” de la Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Arad  

6.Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii scolii 

-a promovat oferta educationala a Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad 

pentru anul scolar 2015-2016 la scoli generale din municipiu 

-a participat la programe / activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor 

nesanatoase in mediul scolar, familie si societate 

-a respectat normele si procedurile de SSM, PSI si ISU pentru toate activitatile desfasurate 

7.Conduita profesionala 

-a manifestat atitudini morale si civice prin limbaj, tinuta, comportament in relatiile cu elevii, 

parintii, colegii si conducerea scolii 

-a respectat si a promovat deontologia profesionala 

 

Prof. MERCEA CLAUDIA 

 

1.Proiectarea activităţii 

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

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor  în vigoare; 
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- a predat la termen aceste documente școlare 

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

- a 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; 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și 
Power Point; 

- a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale. 

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 am utilizat și metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea 

prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

- a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de Matematică atât 

pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor 

practice.  

- a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări PowerPoint), atât pentru proiectarea şi 

derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către 

elevi ; 

- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate; 

- a mobilizat elevii să se implice în acțiunile de voluntariat derulate în şcoală ( acţiuni de 

caritate, acţiuni de curăţenie). 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

- a 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 gradul în care au 

fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv-educativ; 

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

metode moderne: evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii.  

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

aflate în vigoare; 

- a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor; 

- a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

-a participat in calitate de profesor evaluator la Simularea examenului de Bacalaureat din 

martie 2016 

- va participa la Examenul de Bacalaureat, în calitate de profesor evaluator la Matematică.  

4.Managementul clasei de elevi 

-a fost diriginta a clasei a XII-a F fr si am stabilit un cadru adecvat pentru desfasurarea 

activitatilor scolare 
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-a realizat consilierea permanentă a elevilor tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

-a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor  care interferau cu învăţarea şi 

adaptarea socială 

5.Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

- am participat în aprilie 2016 la activitatea metodică desfăşurată în cadrul Cercului Pedagogic 

al Profesorilor de Matematică din Arad  la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad ( 

semestrul II ) 

-a participat la consiliile profesorale, consiliile claselor la care am predat (XB, XE, XIVrp,) şi 

la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

-a avut o relaţie de bună colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora, fiind deschisă și la 

dispoziția acestora ori de câte ori a fost nevoie; 

- a realizat şi actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări şi noi 

achiziţii profesionale. 

-a participat cu lucrare la Simpozionul International de Comunicari Stiintifice ,,Cercetam, 

analizam, experimentam si comunicam” desfasurat la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentara Arad in 2016 

-in mai 2016 a participat cu lucrare la Simpozionul National “Plurilingvism  Și 

Multiculturalitate În Secolul XXI” de la Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Arad  

6.Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii scolii 

-a participat la programe / activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor 

nesanatoase in mediul scolar, familie si societate 

-a respectat normele si procedurile de SSM, PSI si ISU pentru toate activitatile desfasurate 

7.Conduita profesionala 

-a manifestat atitudini morale si civice prin limbaj, tinuta, comportament in relatiile cu elevii, 

parintii, colegii si conducerea scolii 

-a respectat si a promovat deontologia profesionala 

  

CHIMIE  

 

Prof.  PLEȘ TITIANA 

- a  participat la olimpiada județeană de chimie în calitate de profesor corector 

- a  participat la concursul de chimie „ Petru Poni” ]n calitate de profesor corector 

- a participarea la ședințele ariei curriculare 

- participarea la organizarea activităților în laboratorul de chimie cu ocazia “ Zilei 

porților deschise”, elevii din clasa a XII-a A, Crișan Cristian și Gherlea Cosmin au 

obținut premiu 

- pregătirea elevilor claselor a XII-a , în vederea susținerii examenului de bacalaureat. 

- participarea la Simpozionul internațional cu lucrare. 

 

Prof. GHINGA IULIA 
 

1. Curriculum: 

-a elaborat, aplicat şi analizat teste de progres şi finale  pentru toate clasele la care preda; 
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-a elaborat prezentări ppt, fişe individuale de lucru, fişe experimentale, fişe de evaluare pe care 

le-a utilizat pe parcursul procesului instructiv-educativ; 

-a respectat încadrarea, orarul, programa şcolară, planificările realizate la începutul anului 

şcolar, precum şi proiectele unităţilor de învăţare, elaborate. 

Pregătirea suplimentară a elevilor: 

 -a pregătit, săptămânal, pe elevii Dologa Casian şi Satmari Ştefania din clasa a X-a, respectiv 

Bota Ioana din clasa a IX-a pentru Concursul de chimie Petru Poni, etapa judeţeană, aprilie 

2016, obţinând următoarele rezultate: 

 -PREMIUL III- elevul Dologa Casian, clasa a X-a D. Acesta s-a calificat la etapa 

naţională, obţinând cea mai mare notă la acest concurs, etapa judeţeană; 

 -diplome de participare Satmari Ştefania, Bota Ioana; 

 A continuat să îl pregătesc pe elevul Dologa Casian pentru etapa naţională, etapă 

care s-a desfăşurat la Slatina, Olt, acesta fiind singurul reprezentant al Aradului. 

-a coordonat două grupe de elevi pentru participarea la concursul naţional „Chimia ştiinşă 

sau magie?”, CAEN 28269/11.03.2016, A12, poziţia 19, ediţia a V-a, 20.04.2016, organizat 

de Clubul Copiilor Mediaş, jud. Sibiu, în cadrul parteneriatului încheiat între CTIA şi această 

instituţie, obţinând următoarele rezultate: 

 -LOCUL I- eleva Satmari Ştefania, clasa a X-a D cu lucrarea „Pasta de dinți pentru 

elefant”; 

 -diplomă de participare- elevul Dologa Casian, clasa a X-a D cu lucrarea „Mingi 

săltărețe”; 

-a pregătit, săptămânal, pe elevii Bibarţ Alexandru, Neagu Miruna, Văsălaş Valentin, Crişan 

Decinel, din clasa a XII-a D pentru examenul de bacalaureat 2016; 

 

2.Proiecte, parteneriate, simpozioane:  

  -ştiinţifice: 

-a coordonat şi organizat simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice „CERCETĂM, 

ANALIZĂM, EXPERIMENTĂM, APLICĂM ŞI COMUNICĂM”, cuprins în calendarul 

activităţilor educative judeţene, 2016, poziţia 4, implicându-se în mod activ. A coordonat 

grupe de elevi pentru participarea la concursul dedicat acestora, în cadrul simpozionului, 

obţinând PREMIUL II- lucrarea „Experimente chimice spectaculoase” , la secţiunea 

aplicaţii practice; 

-s-a implicat activ, în parteneriatele realizate cu Asociaţia „Activ pentru comunitate”, în care 

CTIA este partener: „Ora de nutriţie”, 2016 şi „Ştiinţa în viaţa de zi cu zi”, coordonând 

elevii care au participat la work-shop-uri, cât şi la „Tabăra de ştiinţe”, 2016.  

-a coordonat, în calitate de director, buna desfăşurare a proiectului ERASMUS+, nr. 2015-1-

RO01-KA102-014380, numit „Triada- „formal- non-formal- informal” în abordarea 

europeană a învăţământului tehnologic” şi a făcut parte din echipa de proiect, în calitate de 

monitor. 

 -educaţie pentru sănătate: 

-a coordonat activităţile din cadrul parteneriatului cu Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni 

privind educaţia pentru sănătate în cadrul proiectului „Educaţie medicală în şcoli”; 

-a coordonat activităţile din cadrul parteneriatului cu Fundaţia Ecologică Green, sesiunea 

naţională de comunicări a elevilor „Mens sana in corpore sano”, 2016; 

-a participat la evenimentul Ziua Internaţională a bolilor rare 2016 (Inima Umană), februarie 

2016, organizat de Asociaţia Cetatea Voluntarilor, Primăria Mun. Arad, CMCA, IPJ Arad, 

DSP Arad ; 
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-a participat la Conferinţa „Consumatorii europeni informaţi- ziua mondială a drepturilor 

consumatorului” organizată de Universitatea „Aurel Vlaicu”Arad, martie 2016; 

 -cultural- artistice: 

-a coordonat o grupă de elevi pentru elaborarea filmului „Cunoaşterea sportului”, film 

prezentat în cadrul Festivalului internaţional Theatrum Mundi, 2016, obţinând PREMIUL 

SPECIAL, la secţiunea film.  

-a coordonat activităţile din cadrul parteneriatului cu Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, 

numit Concursul- Simpozion Naţional „Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI”, 

ediţia II, cu tema „Iniţiative didactice în sprijinul dezvoltării abilităţilor de viaţă” şi „Bucuriile 

primăverii”. Elevii Ardelean Paul şi Demian Alexandru, clasa a XI-a, coordonaţi de mine, au 

obţinut la secţiunea film- PREMIUL I, cu lucrarea „Primăvara- bucurie, mişcare, sport şi 

sănătate”. 

 

-a participat la întâlniri din cadrul proiectului „Personalităţi arădene”, organizate de Biblioteca 

judeţeană „A.D. Xenopol” Arad, martie 2016, în cadrul parteneriatului încheiat între CTIA şi 

Biblioteca Judeţeană. 

 -orientarea carierei: 

-a coordonat activităţile din cadrul parteneriatului cu Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad cu 

tema “Vizite de studiu, schimb de experienţă, consiliere pentru carieră”, semestrul II ; 

-a realizat parteneriate, în cadrul cărora s-au derulat întâlniri cu reprezentanţi ai : Universităţii 

«Aurel Vlaicu» Arad, Universităţii «Vasile Goldiş» Arad, Universităţii de Ştiinţe agricole şi 

medicină veterinară a Banatului din Timişoara, ai AJOFM Arad, Kaufland Arad etc. 

 -educație ecologică: 

-s-a implicat în acţiunile de protejare a mediului din cadrul Campaniei de mediu realizată de 

Primărie în parteneriat cu Asociaţia Română de Reciclare- RoRec, «Patrula de reciclare», ediţia 

2016, CTIA obţinând premiul pentru «Cea mai mare cantitate de baterii». 

 -voluntariat : 

-a participat şi s-a implicat în desfăşurarea activităţilor prilejuite de aniversarea Zilei Europei, 

Arad, 9 mai 2016 iniţiate de Centrul Judeţean de Voluntariat Arad, CMCA, ISJ Arad, Poliţia 

Locală Arad- platoul Primăriei; 

-a participat la evenimentul organizat de Cetatea Voluntarilor, «Coşul iepuraşului», aprilie 

2016, în cadrul parteneriatului cu Asociaţia Cetatea Voluntarilor Arad ; 

 -sportive: 

-a coordonat şi s-a implicat activ în activităţile din cadrul parteneriatului internaţional cu 

Asociaţia Experienţa Multisport Arad, “Maratonul, semimaratonul şi crosul Aradului”, iunie 

2016 , atât în calitate de voluntar, cât şi de îndrumător al elevilor şi de alergător. CTIA a 

ocupat LOCUL 5 în topurile :”număr de km parcurși de alergători” și “număr de 

alergători”; 

-s-a implicat activ în derularea crosului «Ziua olimpică», organizat de Comitetul olimpic şi 

sportiv Român, Academia Olimpică Română, competiţie în cadrul căreia elevii colegiului au 

obţinut: în competiţia masculină- LOCUL I şi LOCUL II, iar în cea feminină- LOCUL I şi 

LOCUL III. 

-promovarea imaginii școlii: 

-a coordonat, a organizat  şi a participat activ la activitatea „Ziua Porţilor deschise”, martie 

2016, activitate de care s-a îngrijit să fie promovată atât în presa scrisă, cât TV, fiind transmisă 

de postul WEST TV; s-a implicat totodată şi în pregătirea elevilor pentru realizarea unor 

experimente chimice, prezentate vizitatorilor; 

mailto:ind_alimarad2005@yahoo.com


                            COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD 

                             Str. LUCIAN BLAGA nr. 15 

                             310023 ARAD 

                             Tel  . 40 0257 281547 

                             Fax  40 0257 281547 

                      e-mail: ind_alimarad2005@yahoo.com 

 

38 

 

-a coordonat şi s-a implicat activ în prezentarea şi promovarea şcolii din cadrul „Târgului 

educaţiei”, mai 2016, Sala Polivalentă; 

-a iniţiat, a coordonat şi s-a implicat activ în promovarea ofertei de şcolarizare şi implicit a 

şcolii, prin deplasări în şcolile gimnaziale din municipiu şi din judeţ; 

-a promovat şcoala în boşura editată de IŞJ Arad „Oferta educaţională 2016-2017 pentru 

viitorii elevi de liceu”, Ed. Şcoala Vremii, Arad, 2016; 

-a promovat școala prin publicarea unei descrieri a acesteia la nivel național, școala fiind astfel 

inclusă în categoria “Școli relevante românești”; 

-a promovat școala și oferta educațională în cadrul unei emisiuni radiofonice (la postul de radio 

Alt FM), în cadrul unei emisiuni televizate (la postul WEST TV) și în presa scrisă (Special 

Arad, Aradon). 

 

3.Membru în comisii: 

-a participat, în calitate de preşedinte a comisiei pentru simularea examenelor pentru 

bacalaureat 2016; 

-a participat, în calitate de preşedinte, în comisia de examene de certificare a calificării 

absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, nivel 4, iunie 2016; 

-a participat, în calitate de preşedinte, la activităţile desfăşurate de Comisia de admitere în 

învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 2016; 

-a participat în calitate de profesor organizator, la faza judeţeană a olimpiadei din aria 

curriculară „Tehnologii”, domeniul Industrie alimentară- agricultură, februarie, 2016; 

 

4.Evaluator: 

-a participat, în calitate de profesor corector, la Olimpiada de Chimie, etapele locală şi 

judeţeană, februarie 2016; 

 

5.Publicații: 

-a realizat o lucrare ştiinţifică pentru simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice 

„CERCETĂM, ANALIZĂM, EXPERIMENTĂM, APLICĂM ŞI COMUNICĂM”, cu 

participare directă „Dopajul  în sport- din punctul de vedere al chimistului” Aceasta va fi 

publicată în cartea simpozionului; 

-a plublicat, în cartea „Ştiinţa în viaţa de zi cu zi”, articolul „Chimia ciocolatei”, în cadrul 

parteneriatului cu Asociaţia „Activ pentru comunitate”. 

-a coordonat, fiind membru al colectivului de redacţie, editarea şi publicarea revistei şcolii, 

„Treptele adolescenţei” nr. 4-2016, ISSN: 2068-2131; 

  

6.Formare și perfecționare: 

-a participat, în calitate de profesor de chimie, la toate consfătuirile profesorilor de chimie 

organizate la nivel judeţean, iar, în calitate de director, la toate şedinţele cu directorii 

organizate de IŞJ Arad.    

-a participat la programul de formare continuă „Învăţare autentică în mediul nonformal”, 

organizat de CCD „Alexandru Gavra” Arad, 2016, 10 credite transferabile; 

-a participat la seminarul de dezvoltare personală cu tema „Sistemul naţional de raportare:  

algoritmul şi abordarea concretă a operaţiunilor”, cu durata de 12 ore, aprilie 2016, organizat 

de Hera Software SRL; 

-a participat la cursul de formare “Management educațional”, organizat de Eduexpert, Craiova, 

urmând ca în luna iulie să susțină examenul pentru obținerea certificatului. 
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7.Altele: 

- În calitate de director s-a implicat și a coordonat activitățile de management, încadrare, 

investiții, reparații, CA, CP etc., tot ceea cuprinde portofoliul și fișa postului directorului.  

- A comunicat corect, la timp, eficient cu cadrele didactice, promovând respectul și toleranța. 

 

Prof. BODESCU ADINA-MARIA 

 

    1.Proiectarea activității didactice: 
- proiectarea didactică; 

- întocmirea documentelor şcolare la timp, cu respectarea programelor şcolare în vigoare; 

- parcurgerea în mod corespunzător a materiei prevăzute în programa şcolară; 

- evaluarea ritmică a elevilor; 

- respectarea criteriilor de dificultate în trasarea temelor pentru acasă; 

- realizarea unui program de pregătire suplimentară în scopul obținerii progresului şi creşterii 

performanţei şcolare. 

 

2.Realizarea activităţii didactice:  

- folosirea unor strategii didactice cu caracter aplicativ la disciplinele de specialitate care să 

ajute la formarea competenţelor specifice acestor discipline: operarea cu sistemul 

conceptual şi metodologic specific ştiinţelor, utilizarea terminologiei ştiinţifice şi 

disciplinare specifice - concepte, noţiuni - pentru prezentarea unei informaţii pertinente, 

argumentarea unui demers explicativ, operarea cu simboluri, şi formule, construirea unui 

eseu structurat utilizând o informaţie; 

- formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă pentru a dezvolta competenţele 

specifice mai sus mentionate; 

- utilizarea cât mai eficientă a resurselor materiale existente în şcoală. 

 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării: 

- aplicarea testelor iniţiale în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor; 

- evaluarea ritmică a elevilor, pe baza criteriilor de evaluare specifice disciplinei chimie; 

- aplicarea testelor de evaluare sumativă, la sfârşit de unitate de învăţare/capitol şi finale, cu 

interpretarea şi comunicarea rezultatelor; 

-  evaluarea formativă, continuă şi regulată implicită demersului pedagogic curent în orele de 

chimie, care îmi permite să cunosc nivelul de dobândire a competenţelor şi a cunoştinţelor, 

să identific lacunele şi cauzele lor, să fac remedierile care se impun în vederea reglării 

procesului de predare/învăţare; 

-  utilizarea diverselor instrumente de evaluare: teste, miniproiecte, proiecte, referate, 

portofolii. 

 

4.Managementul clasei 

- stabilirea unui cadru adecvat, bazat pe respectarea Regulamentului de Ordine Interioară, 

în vederea desfăşurării procesului instructiv-educativ în condiţii de respect reciproc şi 

în conformitate cu particularităţile fiecărei clase de elevi; 

- monitorizarea permanentă a absenţelor şi a comportamentului elevilor fiecărei clase la 

disciplina chimie;   

- consilierea elevilor din clasele IXC, XE, XIIE pe parcursul orelor desfășurate; 
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- implicarea activă a elevilor din clasele IXC, XE, XIIE în activitățile școlare.  

 

5.Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale: 

- Participarea la întrunirile cercului pedagogic județean; 

- Participarea la cursul de formare ”MANAGEMENT ŞI MEDIERE ÎN GRUPUL 

EDUCAŢIONAL”, organizat de CCD Arad în perioada 13 noiembrie- 10 decembrie 

2015; 

- Participarea la cursul de formare ”METODE INTERACTIVE DE PREDARE-

ÎNVĂȚARE”, organizat de CCD Arad în perioada 20 noiembrie- 16 decembrie 2015; 

- Participarea la cursul de formare ”Învățarea autentică în mediul nonformal”, 

organizat de CCD Arad în perioada 8 – 18 februarie 2016; 

- Participarea, ca profesor evaluator, la faza locală a olimpiadei de chimie – ianuarie 

2016; 

- Participarea în calitate de profesor supraveghetor la examenul de simulare 

Bacalaureat – martie 2016; 

- Participarea în calitate de profesor evaluator la examenul de simulare Bacalaureat – 

martie 2016; 

- Comunicarea lucrării ”PE URMELE STRĂMOŞILOR...ÎN DESCOPERIREA 

ZĂCĂMINTELOR DE SARE” în cadrul Simpozionului internațional de 

comunicări științifice ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și 

comunicăm” – 31 martie 2016; 

 

6.Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare: 

 

- Participarea la activitățile organizate cu prilejul Zilei Porților Deschise – 31 martie 2016; 

- Participarea la activitățile organizate cu prilejul Zilei Porților Deschise de la 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (profesor însoțitor al grupului de elevi)– aprilie 

2016; 

- Pe parcursul anului școlar 2015-2016 am respectat programul de lucru și am efectuat 

serviciu pe școală ( lunea între orele 8-11); 

- Am elaborat matrice de specificații pentru toate testele aplicate elevilor din clasele IXC, 

XE, XIIE pe parcursul acestui an școlar; 

 

7.Conduita profesională:  

- Pe parcursul anului școlar 2015-2016 am respectat normele de comportament specifice 

profesiei, a codului de etică, dar și a procedurilor și normelor care s-au aplicat în această 

unitate de învățământ; 

 

FIZICA 

 

Prof. ŞERPAR DOCHIA 

 

-  a întocmit planificările pe semestrul al II-lea, conform recomandărilor MECTS, la termenul 

stabilit de Consiliul de administrație, respectând programa școlară 

- a elaborat proiectele unităților de învățare și proiectarea didactică pe baza rezultatelor 

evaluării inițiale, adaptându-le la particularutățile fiecărei clase la care predau.  

- a folosit mijloacele TIC în întreaga activitate  de proiectare și instructiv-educativă.  
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- a elaborat planificarea orelor din programul ”Să știi mai mult, să fii mai bun”. 

- a realizat o concordanță între competențele specifice disciplinei, obiectivele operaționale, 

conținuturi și activități de învățare, folosind metode didactice interactive, diferențiate în raport 

cu particularitățile psiho-intelectuale ale elevilor. 

-a utilizat manualele școlare de la biblioteca școlii și am realizat materiale auxiliare cum ar fi 

Suport de curs fizică, clasa a IX-a, care sunt găzduite pe site-ul 

http://lectura.bibliotecadigitala.ro de unde elevii îl pot accesa și descărca. 

-a utilizat în cadrul orelor,  materialele existente în dotarea laboratorului de fizică, colaborând 

foarte bine cu domnul laborant Majar Mircea.  

a  realizat  unele lecții din perspectivă transdisciplinară (acolo unde unitatea de învățare o 

permitea). De asemenea a elaborat și aplicat evaluarea continuă și sumativă la toate clasele la 

care a predat. A realizat valorizarea activităților prin întocmirea unor portofolii pentru elevi. 

- a desfășurat următoarele activități extracurriculare: 

 participarea la simpozionul internațional de comunicări științifice ”Certcetăm, 

analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”, prezentând o serie de ”Experimente 

distractive de fizică” cu un număr de 8 elevi din clasa a IX-a A, cu care a ocupat locul al II-lea, 

 participarea la acțiunea ”Porți deschise” din cadrul liceului, 

 susținerea unei ședințe de diseminare a rezultatelor obținute la simpozionul 

internațional de comunicări științifice ”Certcetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și 

comunicăm” în cadrul programului ”Să știi mai mult să fii mai bun”, împreună cu elevi din 

clasa a IX-a B și a X-a D, coordonați de domnul profesor Pattus Ilie, 

  la olimpiada de fizică faza pe județ, care s-a desfășurat la Liceul Tehnologic de 

Electronică și Automatizări ”Caius Iacob” a participat în calitate de supraveghetor. 

- a promovat studiul individual și studiul în echipă  în rezolvarea unor sarcini de lucru. 

- a utilizat instrumente alternative de evaluare, precum: referate, proiecte, portofolii, lucrări de  

laborator și am realizat notarea ritmică a elevilor. A folosit fișele de pregătire suplimentară, 

fișele de lucru, fișele pentru lucrările de laborator și a aplicat metoda muncii diferențiate. 

-a  tratat diferențiat elevii, în funcție de capacitatea și dezvoltarea lor psiho-intelectuală și a 

urmărit implicarea elevilor în activități extracurriculare și i-a responsabilizat. 

- a participat la toate activitățile metodice ale Cercului profesorilor de fizică din municipiu și 

județ și s-a implicat în cadrul proiectului ”Metode eficiente de predare a fizicii”.  

- a absolvit cursul ”MEDPRO- Managementul profesional și dezvoltarea profesională”, 

acreditat prin Ordinul MECS 3150/2015.  

- a publicat suportul de curs pentru clasele de seral a IX-a și a X-a (ISBN 978-606-30-0486-5 și 

ISBN 978-606-30-0487-2) și lucrarea științifică „Particularitățile fizicii în liceele cu profil 

forestier” ,ISBN 978-606-30-0516-9. 

-a participat la acțiuni de educație pentru sănatate, realizate la nivelul școlii, cu clasele a IX-a. 

Am participat la desfășurarea simulărilor de examene naționale la nivelul școlii. 

-a  susținut orele deschise cu titlul ”Legea atracției universale a lui Newton”, în data de 22 feb. 

2016 (la care a asistat doamna director Ghinga Iulia) și ”Legea conservării energiei”, în data de 

8 apr. 2016 (la care a asistat comisia de mobilitate).    

- a manifestat atitudini morale și civice, având un comportament, limbaj și ținută adecvată unui 

profesor. 

 

Prof. Pattus Ilie 

 

- a participat la cercul metodic al profesorilor de fizică din data de 18.05.2016 cu tematica : 
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„METODE EFICIENTE DE PREDAREA FIZICII”. 

- a condus activitățile în cadrul programului „ȘCOALA  ALTFEL”  la clasele  10.C ; 10.D 

și 10.E . Tematica activităților a fost „FIZICĂ DISTRACTIVĂ”. 

-a fost membru în comisia simulării examenului de bacaleaurat. 

-a participat la concursul „EDUCAȚIE RUTIERĂ-EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”  faza  

municipală și județeană. A ocupat locul unu la faza municipală , iar locul doi la faza 

județeană . La concurs au participat elevii : Popa Sergiu din clasa a 10.D și Boca Bogdan 

din clasa a 11.D . 

-a  participat la o excursie tematică la Hódmezővásárhely-Ungaria bazat pe problematica 

agriculturii actuale . 

BIOLOGIE  

 

Prof. FUNAR MIHAELA 

             

1.Proiectarea activitatii 

     Organizarea si realizarea activitatilor de invatare la clasele a XI-a si a XII-a ,dupa cum 

urmeaza:  

   - proiectarea didactica 

   - intocmirea documentelor scolare la timp,cu respectarea programei scolare 

 -parcurgerea in mod corespunzator a materiei prevazute in programele scolare 

 -evaluarea ritmica a elevilor 

 -respectarea criteriilor de dificultate in trasarea temelor pentru acasa 

 -proiectarea unor activitati extracurriculare in saptamana “Scoala altfel” corelate cu 

nevoile elevilor.  

 

2.Realizarea activităţii didactice 

 -folosirea unor strategii didactice cu caracter aplicativ la disciplina biologie care sa 

ajute la formarea competentelor specifice acestei discipline: operarea cu sistemul conceptual şi 

metodologic specific ştiinţelor,formalizarea informaţiilor,analiza interacţiunilor dintre elementele 

naturale,utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice -concepte, noţiuni- pentru 

prezentarea unei informaţii pertinente,argumentarea unui demers explicativ , formarea 

deprinderilor de studiu individual si in echipa pentru a dezvolta competentele specifice mai sus 

mentionate  

 -utilizarea cat mai eficienta a  resurselor  materiale existente in scoala(pentru disciplina 

biologie). 

 

3. Evaluarea rezultatelor invatarii 

            -evaluarea ritmica a elevilor,pe baza criteriilor de evaluare specifice fiecarei  discipline  

aplicarea testelor de evaluare sumativa,la sfarsit de capitol, si finale,cu interpretarea si 

comunicarea rezultatelor 

 -evaluarea formativa,continua si regulata, implicita demersului pedagogic curent ,care 

imi permite să cunosc nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor, să identific 

lacunele şi cauzele lor, să fac remedierile care se impun în vederea reglării procesului de 

predare / învăţare 

 -utilizarea diverselor instrumente de evaluare: teste,referate,portofolii 
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 -Pregatirea elevilor din clasele terminale pentru examenul de bacalaureat 

 

4.Managementul clasei de elevi: 

 - stabilirea unui cadru adecvat,bazat pe respectarea Regulamentului de Ordine 

Interioara,in vederea desfasurarii procesului instructiv-educativ in conditii de respect reciproc 

si in conformitate cu particulariatile clasei de elevi(XI-C) 

 -monitorizarea permanenta a comportamentului elevilor     

 -consilierea si tratarea diferentiata a elevilor din scoala. 

 

5.Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale: 

 -participarea la sedintele Ariei curriculare ,,Matematica si stiinte” din scoala  

 -participarea la sedintele Cercului pedagogic de la nivelul judetean 

 -manifestarea unei atitudini morale si civice adecvate cadrului educational,cu 

respectarea si promovarea deontologiei profesionale. 

 -Participarea la Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice a Elevilor,,Mens sana in 

corpore sano” 

 -Participarea la Simpozionul International de comunicari stiintifice 

,,Cercetam,analizam,experimentam,aplicam si comunicam” 

 -Obtinerea premiului de 150 euro in cadrul parteneriatului cu Patrula de Reciclare 

RoRec. 

                     

Prof. DOBÎNDĂ MONICA           

 

1.Proiectarea activităţii 

- a elaborat subiectele și baremele necesare unei bune desfăşurări a simulării de bacalaureat 

- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și 

Excel; 

- a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale  

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elev 

2.Realizarea activităţilor didactice 

- în procesul instructiv-educativ a utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin 

proiecte, investigația sau portofoliile; 

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

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

- a utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

platforme educaţionale, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului 

instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii; 

- a organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului 

“Şcoala altfel” 
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- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de 

către elevii  pe parcursul anului şcolar; 

- a mobilizat elevii să se implice în acțiunile de voluntariat derulate în şcoală (de ex. strângerea 

unor bunuri şi produse destinate unor case de copii și case de bătrâni) . 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

- a elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, 

aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor , gradul în care au fost realizate 

competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă 

a procesului instructiv-educativ; 

- a 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.  

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

aflate în vigoare; 

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

-a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

- a pregătit suplimentar elevii de colasele a XII în vederea susținerii examenului de bacalaureat; 

4.Managementul clasei de elevi 

- a realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

- a 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 

- a realizat programul de pregătire suplimentară cu elevii  clasei a XII  privind susținerea 

bacalaureatului 

- a organizat programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau 

dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar; 

5.Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

- a participat la cursul de formare organizate de CCD Arad; 

- a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

- a participat la Consfătuirile organizate de către ISJ Arad cu inspectorii de specialitate; 

- a colaborat activ cu ISJ Arad, ca membru al Comisiei pentru desfășurarea Olimpiadei de 

Biologie etapa locală  și a celei județene în calitate de supraveghetor și evaluator.; 

 - a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ 

- a realizat şi actualizat portofoliului  profesional, ori de câte ori au apărut modificări şi noi 

achiziţii profesionale.   

-a finalizat un material de specialitate în vederea publicării unei cărți. 

6.Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare   
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- a participat la simpozionul organizat de Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară ; 

-a participat la Ziua porților Deschise organizat de Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentară  

- a participat la Sesiunea de Comunicări Științifice organizată de FEG 

-a participat ca membru în Comisia pentru Simulare BAC  

- a încheiat parteneriate de colaborare și derulez activități specifice acestora cu  

Societatea de Cruce Roșie Arad 

- a încheiat parteneriate de colaborare și derulez activități specifice acestora cu  

Școala Postliceală FEG  Arad 

- a respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul 

şcolii noastre. 

In ceea ce privește conduita profesională, a manifestat și manifesta atitudine morală și 

civică,respect si promovez deontologia profesională,cu drag si entuziasm,nu din obligație                        

Coordonator Arie curriculară Matematică și Științe, 

Prof. Călinescu Carmen 

 

                       

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

Pe parcursul semestrului întâi, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost 

complexă şi s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate 

şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din cadrul Catedrei de Limba  şi literatura 

romana, desfăşurată pe parcursul semestrului întâi al anului şcolar 2015-2016, a urmărit în 

primul rând dezvoltarea personalităţii elevilor, în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe 

care să le sigure o integrare eficientă  în grup şi în viaţa comunităţii. Aceast obiectiv s-a realizat 

prin organizarea raţională a timpului liber al elevilor şi prin menţinerea capacităţii de muncă a 

acestora. 

 La începutul semestrului întâi s-au realizat documentele specifice de planificare a 

activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare  şi 

Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, asfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 
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- implicarea cadrelor didactice din Catedra de Limba si literatura romanae în activităţi 

educative extraşcolare (spectacole, concursuri  etc.) şi valorificarea acestora din punct de 

vedere educativ; 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor 

educative. 

Analiza SWOT  a departamentului educativ 

Puncte tari 

 

- Experienţă în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare; 

- Personal didactic calificat, cu competenţe 

necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative; 

- Diversitatea programului de activităţi 

educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

- Vizibilitatea actului educaţional în 

comunitate prin mediatizarea activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare (participarea 

elevilor la un spectacol al Teatrului Clasic 

Ioan Slavici, întâlnirea elevilor cu actorul, 

poetul şi revoluţionarul Valentin Voicilă, 

intervenţii în presa locală etc.); 

- Existenţa parteneriatului educaţional cu 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, 

Consiliul local în vederea responsabilizării 

acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional; 

- Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, 

conducere-diriginţi, profesori-părinţi, 

profesori-profesori etc.) care favorizează 

Puncte slabe 

 

- Neimplicarea în proiecte internaţionale 

Comenius 1; 

- Neimplicarea niciunui cadru didactic în proiecte  

Comenius 2.2C 
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crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

- Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu 

reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile; 

- Contactele cu diverse instituţii pentru 

realizarea unor activităţi extracurriculare  

(vizionări de spectacole, acţiuni caritabile la 

căminele de bătrâni, orfelinate etc.) introduc 

elevii în mediul comunitar şi contribuie la 

socializarea lor. 

 

Oportunităţi: 

 

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor 

prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri; 

- Biblioteca liceului şi Sala festivă au fost 

dotate cu câteva calculatoare care au 

conexiune la internet, ceea ce permite 

desfăşurarea unor lecţii moderne şi vizionarea 

filmelor şi materialelor realizate după operele 

literare prevăzute în Programa şcolară şi în 

Programa Examenului de Bacalaureat; 

-deschiderea activităţii educative spre 

implicare şi responsabilizare  în viaţa 

comunităţii. 

Ameninţări 

 

- unii elevi sunt angajaţi sau în căutarea unui loc 

de muncă, ceea ce scade interesul lor pentru 

şcoală; 

- dintre elevi, unii sunt interesaţi doar de aspectul 

financiar şi nu percep educaţia ca pe un factor 

care să le asigure prosperitatea; 

- dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative. 

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

1. Proiectarea activităţii 
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- la nivelul Catedrei de Limba şi literatura română s-au întocmit planificărilor calendaristice 

după modelul oferit de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, planificări 

realizate până la termenul stabilit de conducerea unităţii şcolare; 

- evaluarea iniţială la începutul anului şcolar şi pe baza particularităţilor de nevoi ale elevilor, 

ţinându-se seama de posibilităţile acestora, de capacitatea lor de înţelegere, de ritmul de lucru 

propriu unor grupuri de elevi sau chiar a fiecărui elev în parte a fost realizată de toate cadrele 

didactice din catedră; 

- întâlniri şi discuţii cu părinţii elevilor au urmărit optimizarea rezultatelor.. 

2. Realizarea activităţilor didactice 

- pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, pentru a obţine rezultate cât mai bune 

la Examenul de Bacalaureat; 

- utilizarea unor strategii care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice; 

- alegerea conţinuturilor în funcţie de accesibilitate, relevanţă, grad de dificultate, corelate cu 

nevoile elevilor; 

- structurarea logică şi echilibrată a conţinuturilor lecţiilor; 

- proiectarea unor situaţii de învăţare variate ca forme de organizare, corelate cu specificul 

clasei de elevi, cu conţinuturile şi cu competenţele vizate; 

- alcătuirea unor fişe de lucru în funcţie de nivelul clasei; 

- alternarea activităţilor în grup cu munca individuală; 

- asigurarea unui demers interactiv în actul de predare – învăţare – evaluare; 

- valorificarea şi stimularea creativităţii şi imaginaţiei copiilor; 

- dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; 

- crearea cadrului favorabil pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite; 

- utilizarea unor metode moderne în învăţare, care să alterneze cu cele tradiţionale; 

- realizarea unor lecţii din perspectivă transdisciplinară. 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

- elevii au fost informaţi cu privire la obiectivele şi criteriile de evluare; 

- recapitularea conţinuturilor a fost realizată înainte de testarea elevilor; 

- formularea itemilor a fost în concordnţă cu obiectivele evaluării şi standardelor de 

performanţă; 
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- s-a realizat monitorizarea comportamentului elevilor, gestionarea şi ameliorarea situaţiilor 

conflictuale apărute pe parcursul anului şcolar; 

- elevii au fost consiliaţi permanentă; 

- valorizarea exemplelor de bună practică a dus la motivarea elevilor la o conduită bună 

- au fost stabilite  responsabilităţi pentru fiecare elev al clasei; 

- doamnele prof. Dana Şandru, Henriette Tonţa şi Adriana Bulc au participat în calitate de 

evaluator la Examenul de Simulare a Examenului de Bacalaureat, desfăşurat la începutul lunii 

februarie la decizia consiliului profesoral şi a conducerii Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentară 

4. Managementul carierei şi dezvoltării profesionale 

- portofoliile profesorilor din Catedra de Limba şi literatura română au fost actualizate în 

permanenţă; 

- respectarea Regulamentului de ordine interioară şi a normelor de funcţionare a instituţiilor; 

5. Managementul carierei şi dezvoltării profesionale 

- a fost asigurată colaborarea cu părinţii în vederea realizării corespunzătoare a demersului 

didactic şi a activităţilor extracurriculare, în special cu elevii la care doamnele profesoare din 

Catedra de Limba şi literatura română sunt diriginte. 

6. Realizarea unor schimburi de experienţe şi cursuri de perfecţionare 

- Doamnele profesor Adriana Bulc şi Henriette Tonţa au participat în calitate de 

profesor evaluator la Olimpiada de Limba şi literatura română, faza locală, care s-a 

desfăşurat la Liceul Pedagogic Dimitrie Ţichindeal în data de 3 februarie 2015; 

- doamnele profesor Adriana Bulc şi Henriette Tonţa au participat la actrivitatea 

metodică a profesorilor de limba şi literatura română privitoare la evaluarea textului 

argumentativ, activitate desfăşurată în luna octombrie 2015 la CCD Arad; 

 Henriette Tonţa a participat în luna decembrie în calitate de profesor evaluator la 

Concursul de Lingvistică desfăşurat la Şcoala Generală Aron Cotruş; 

- în perioada noiembrie – decembrie, Doamnele prof. Adriana Bulc şi Henriette 

Tonţa au participat la Cursul de perfecţionare Management şi mediere în grupul 

educaţional, organizat de CCD Arad, curs finalizat prin obţinerea a 25 de credite şi 

a unui certificat 

7. Realizarea unor activităţi extraşcolare 
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- în data de 29 octombrie, doamna prof. Adriana Bulc a publicat în ziarul local 

Aradon şi în Jurnalul Arădean articolul Periplu educaţional prin artă şi prin destin, 

sintetizând activitatea desfăşurată la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară la 

care a participat actorul, poetul şi liderul Revolutiei arădene din Decembrie 1989; 

- în noiembrie doamna prof. Adriana Bulc, însoţită de elevii Beatrice David, Olariu 

Denis, Sneider Arpad şi Denis Tăşedan din clasa a IX-a B a promovat imaginea 

şcolii noastre, prezentând C.T.I.A. elevilor din clasele a VIII-a de la Şcoala 

Generală Nicolae Bălcescu şi Şcoala Generală Aurel Vlaicu; 

- în 8 decembrie doamna profesor Adriana Bulc a publicat în Aradon şi în Jurnalul 

Arădean articolul Emoţionante lecţii de viaţă, articol în care a prezentat participarea 

a 120 de elevi din şcoala noastră la spectacolul Caragiale. Spectacolul a fost 

urmărit d elevi la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad şi s-a bucurat de aprecierea 

elevilor; 

- în 16 decembrie 2015 doamna prof. Adriana Bulc a publicat în Aradon articolul 

Bunătăţi pregătim, bucurii dăruim. Această intervenţie în presă a promovat 

imaginea şcolii, prezentând o activitate cu caracter umanitar, organizată de Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară; 

- în decembrie 2015 prof. Adriana Bulc a publicat în revista culturală Gutenberg 

interviul Valentin Voicilă – o personalitate care deschide ferestre spre Dumnezeu, 

iar în 23 decembrie 2015 în Jurnalul Arădean  a apărut interviul Valentin Voicilă 

despre arta de a trăi prin adevăr; 

- “ Mihai Eminescu – medalion literar” , activitatea  desfășurată în data de 

15.01.2015 în sala de clasă, cu elevii claselor a IX-a B şi a IX-a C, sub îndrumarea 

doamnei profesor Adriana .  Activitatea a urmărit dezvoltarea gândurii critice a 

elevilor şi cultivarea gustului pentru citit. Au fost ascultate poezii din lirica 

eminesciană, recitate de mari actori, iar în a doua parte a activităţii, câţiva elevi au 

recitat şi au fost încurajaţi să participe la Concursul Theatrum Mundi, organizat de 

Colegiul Naţional Moise Nicoară  la începutul lunii mai.  

- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, activitate desfășurată în data de 

01.12.2015, în Parcul Eminescu, unde elevii Beatrice David şi Elias Olariu din clasa 

a IX-a B, însoţiţi de doamna profesor Adriana Bulc au urmărit cu interes 
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discursurile unor oficialităţi din oraşul nostru pe tema Marii Uniri şi elevii au asistat 

la depuneri de coroane.  

Responsabil, prof. Bulc Adriana 

 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

Semestrul I  

 

         Profesorii din cadrul ariei curriculare  Om şi Societate , au susţinut pe parcursul  

semestrului I din anul şcolar 2015 – 2016 , o paletă variată de activităţi , după cum urmează : 

- Participarea la consfătuiri; 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conforme cu precizările MECTS; 

- Dezbatere, măsuri şi analiza situaţiei şcolare  în cadrul ariei curriculare 

I Activităţi de perfecţionare continuă  :                                 

Prof socio- umane Ciucur Diana , înscrisă la gradul didactic I; 

Pof .educație- fizică Mutică Dorel înscris la gradul didactic definitivat. 

           

II Organizarea de activităţi extracurriculare  

   

   Prof . geografie Ioncu Monica  
 - s-a implicat alături de clasa a XIa E în activităţile de voluntariat SNAC prin colectarea de 

fructe și legume,precum și cu exponate la Expoziția culinară desfășurată la noi în școală;  

 - a participat la serbarea de Crăciun desfășurată în sala festivă a școlii. 

           

    Prof . istorie Nicolau Gabriela  
    -  a coordonat activitățile dedicate Holocaustului și Zilei Naționale a României desfîșurate în 

parteneriat cu Muzeul de Istorie; 

     -  a participat la serbarea de Crăciun desfășurată în sala festivă a școlii. 

     

  Prof. religie ortodoxă Ţolea Florina   

   -  responsabil al ariei curriculare Om şi societate  a organizat diferite activităţi şi dezbateri  în 

cadrul ariei curriculare;  -  a participat la activitățile dedicate Holocaustului și Zilei Naționale a 

României desfîșurate în parteneriat cu Muzeul de Istorie;         

   - s-a implicat alături de clasa a Xa E la activităţile de voluntariat SNAC prin colectarea de 

fructe și legume și exponate la ECOMED; 

   - a coordonat serbarea de Crăciun la Primăria Arad cu tema Deschide ușa creștine , la 

Festivalul iernii și sala festivă a școlii: 

  - a coordonat eleva Alexandru Larisa la concursul Hristos în școală ,care a obținut premiul I la 

secțiunea Felicitări. 

 

     Prof. socio- umane Coman Lenţica , 

  - s-a implicat în activităţile de voluntariat SNAC prin colectarea de fructe și legume,precum și 

cu exponate la Expoziția culinară desfășurată la noi în școală;  

  - a participat la serbarea de Crăciun desfășurată în sala festivă a școlii. 

       

     Prof. socio- umane Ciucur Diana ,  
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    -  a participat la dezbaterile ce au avut loc în cadrul ariei curriculare Om şi societate , a 

participat la serbarea de Crăciun. 

 

    Prof. geografie Hărduţ Toma 
  - a participat la dezbaterile ce au avut loc în cadrul ariei curriculare Om şi societate , a 

participat la serbarea de Crăciun. 

 . 

Prof . educație fizică Mutică Dorel 

- a participat la diferite activități și concursuri :  

  Festivalul iernii 

  Faza I județeană, fotbal ONSS –băieți locul I 

  Faza a IIa județeană fotbal ONSS băieți  locul I 

  

III Rezultate obținute    

 

 Prof. Mutică Dorel  

A pregătit echipa școlii de fotbal obținând : 

 Faza I județeană, fotbal ONSS –băieți locul I 

 Faza a IIa județeană fotbal ONSS băieți  locul I 

 

 Prof. Țolea Florina 

a coordonat eleva Alexandru Larisa din clasa a X a B  la concursul Hristos în școală ,care a 

obținut premiul I la secțiunea Felicitări 

 

Semestrul II   

         Profesorii din cadrul ariei curriculare  Om şi Societate , au susţinut pe parcursul  

semestrului II din anul şcolar 2015 – 2016, o paletă variată de activităţi , după cum urmeaz 

- Participarea la  concursuri școlare și extrașcolare , la activităţile desfăşurate în săptămâna 

Şcoala altfel 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conforme cu precizările MECTS; 

- Dezbatere, măsuri şi analiza situaţiei şcolare  în cadrul ariei curriculare 

I Activităţi de perfecţionare continuă  :                                 

     Prof Mutică Dorel , educație fizică înscris la gradul didactic definitivat 

            

 II Organizarea de activităţi extracurriculare  

 

  Prof . Ioncu Monica , a organizat excursie pe tema Cunoaşterea mediului înconjurător, 

dezbatere despre violenţa în şcoli prelucrată elevilor în sala festivă a şcolii ,a coordonat şi 

participat la activităţile desfăşurate în săptămâna Şcoala altfel  cu lucrare practică coordonând 

elevii clasei aXIa E in cadrul simpozionului international  Experimentăm, cercetăm, analizăm, 
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aplicăm şi comunicăm care a obtinut tmențiune, vizionare de film documentar , vizită în centru 

istoric, activități de voluntariat în cadrul SNAC. 

        

      Prof . Nicolau Gabriela a participat și pregătit activitățile dedicată Zilei de  24 Ianuarie , 

elevii au făcut  prezentări  Power Point , au susţinut  referate dedicate vieţii şi activităţii  

marilor personalităţi istorice ,  a participat şi coordonat  activităţile desfăşurate în săptămâna 

Şcoala altfel  Vizită în centrul istoric , Vizionarea unei piese de teatru. 

         

    Prof  .Ţolea Florina,  responsabil al ariei curriculare Om şi societate  a organizat diferite 

activităţişi dezbateri  în cadrul ariei curriculare Om şi Societate implicându- se în  coordonarea  

activităţii   Zilei  de 24 Ianuarie  prin prezentări Power Point , referate  ,a coordonat eleva  

Alexandru Larisa la concursul Hristos în școală secțiunea felicitări , care a obținut locul I; a 

coordonat clasa a X a E   la concursul din cadrul Simpozionului international  Experimentăm, 

cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm obtinând  mențiune  martie , pe elevii Gligor Radu 

,Scripcariu Vlad și Ciucifara Natalia în cadrul proiectului Familia mea Galați la secțiunea 

poezie și desen , pe elevul Cojocaru Bogdan la concursul din cadrul Simpozionului 

international Sf  Brâncoveni, care a obținut premiul  I la secțiunea colaje , pe elevul  Gligor 

Radu  la concursul international Călător în Europa  cu fillm de surt metraj despre Italia ,care a 

obținut premiul III  , acțiuni de voluntariat în cadrul SNAC ,a participat în calitate de evaluator 

la Olimpiada de Religie ortodoxă   faza locală şi judeţeană. 

   

     Prof. Coman Lenţica 

       a participat la concursul din cadrul Simpozionului international Experimentăm, cercetăm, 

analizăm, aplicăm şi comunicăm,membru în cadrul  proiectului ERASMUS PLUS ,la activități 

de voluntariat in cadrul SNAC. 

    Prof. Ciucur Diana   

-    a participat la dezbaterile ce au avut loc în cadrul ariei curriculare Om şi societate , a 

participat la activităţile desfăşurate în cadrul săptămânii Şcoala altfel Aproape de Dumnezeu, 

vizionarea unei piese de teatru. 

 

     Prof. Hărduţ Toma 
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- a participat la activităţile desfăşurate în cadrul săptămânii Şcoala altfel Aproape de 

Dumnezeu ,Vizită în centrul istoric,Vizionarea unei piese de teatru.. . 

 

     Prof. Mutică Dorel,  

     -    a participat cu echipa de fotbal–baieți faza judeteană- națională Timișoara  

        - olimpic day , cross fete – băieți  

  III Rezultate obtinute in anul  scolar 2015-2016 

Prof. Ioncu Monica 

          -  a  coordonat clasa a XIa E la concursul din cadrul Simpozionului international  

Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm  obținând  mențiune.. 

  Prof. Ţolea Florina 

   -a coordonat eleva  Alexandru Larisa la concursul Hristos în școală secțiunea felicitări , care 

a obținut locul I; 

 -  a coordonat clasa a X a E   la concursul din cadrul Simpozionului international  

Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm obtinand  mențiune  martie , 

   -  pe elevii Gligor Radu ,Scripcariu Vlad și Ciucifara Natalia în cadrul proiectului Familia 

mea Galați la secțiunea poezie și desen……. 

 -     elevul Cojocaru Bogdan la concursul din cadrul Simpozionului international Sf 

Brâncoveni, care a obținut premiul  I , secțiunea colaje . , 

-      elevul    Gligor Radu    la concursul international Călător în Europa  cu fillm de surt metraj 

despre Italia ,care a obținut  locul III  ,   

   Prof. Mutică Dorel 

  -  Echipa fotbal băieți locul III; 

    -cross fete –băieți locul I Văsălaș Valentin, locul II Bucătaru Adelina , locul I Ileană Adina                                                                                     

 IV  Direcţii prioritare de acţiune  

- diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare , teste iniţiale , portofoliu ,referate ,proiecte. 

 -  implicarea  elevilor în procesul de predare - învăţare  - evaluare.                                                                                                      

                                                                                                Responsabil, Prof. Ţolea Florina 

 

ARIA CURRICULARĂ ,, TEHNOLOGII ’’ 

I. Prezentarea ariei curriculare ,, Tehnologii ” 

 Aria curriculară ,, Tehnologii ” sau catedra tehnică este formată dintr-un  număr de 17 

specialişti (15 titulari și 2 suplinitori), dintre care: 
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 14 ingineri de specialităţi ca : industrie alimentară, zootehnie, mecanică, agronomie, 

horticultură, TIC (majoritatea având  de fapt dublă specializare).  

 1 medic veterinar 

 2 maiştri instructori (din care 1 cu studii superioare:inginer)  

şi 2 specialişti/suplinitori: specialiști în agricultură. 

T
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te

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Cadre didactice 

,,Titular” 

Cadre didactice 

,,Suplinitor” 

15 2 

1. Barbură Aurel 

2. Berenenţ Ana 

3. Carţiş Crina 

4. Coman Lențica 

5. Gaga Loghin-TIC 

6. Giurgiu Mihaela 

7. Hotăran Floarea 

8. Sauliuc Anda Flavia 

9. Simedru Viorela 

10. Stanciu Mihaela 

11. Szakacs Adriana 

12. Şiclovan Laura 

13. Trofin Claudia 

14. Ţurlea Ovidiu 

15. Vlad 

Gheorghina 

1. Nagy Nicoleta 

2. Vlad Codrin 

Dacian_TIC 

 

 

 

 

 

 

 

II. Formarea profesională 

Membrii ariei curriculare ,, Tehnologii ” sunt mereu preocupaţi de formarea 

profesională , după cum arată şi datele statistice de mai jos: 

Total 

cadre  

Teh-

nice 

Profesori cu  

gradul  

didactic 

 I 

Profesori 

cu  

gradul 

didactic 

 II 

Profesori 

cu  

gradul 

,,Definivat”/fă

ră grad 

Profesori 

 înscrişi la  

gradul  

didactic  

I sau Master 

Profesori  

cu titlul de 

 ,, Doctor” 

17 1. Berenenţ 

A. 

2. Carţiş C 

3. Coman 

Lențica 

4. Hotăran F. 

5. Sauliuc A. 

6. Simedru 

V.  

7. Stanciu 

Mihaela 

8. Trofin C. 

9.Ţurlea O. 

10.Vlad G. 

1. Giurg

iu M. 

2. Szaka

cs A. 

 

 1.Nagy 

Nicoleta-Def, 

suplinitor 

 

2. Vlad Codrin 

Dacian, fără 

grad didactic, 

suplinitor 

 

 Giurgiu M..-grd.I 

 

1. Barbură 

Aurel-  

2. Gaga L- 

Anul ? 

3. Şiclovan L-

2011 
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În acelaşi contest, membrii catedrei de specialitate participă la cursuri organizate de 

instituţii de învăţământ superior, fie la cursuri de formare profesională organizate de CCD Arad 

sau de alte instituţii abilitate, fie la obţinerea gradelor didactice.  

Dintre aceste programe, amintesc:  

- „Învățarea autentică în mediul nonformal” –CCD Arad -  10 credite – februarie-martie 

2016, prof. ing. Simedru Viorela, prof. Ec. Coman Lențica, prof. ing. Carțiș Crina, prof. 

ing. Sauliuc Anda-Flavia, prof. ing. Trofin Claudia Laura, prof. ing. Stanciu Mihaela, prof. 

Szakacs Adriana,  

S-au desfăşurat interasistenţe la ore în scopul formării şi autoformării membrilor comisiei. 

 

A. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 

 

1. Structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare. 

Managementul activităţii comisiei metodice 

 

 În semestru II din anul şcolar 2015 – 2016 s-au realizat toate activităţile incluse 

în ,, Planul de activitate ” pe aceasta perioadă  şi s-au realizat obiectivele propuse, amintind: 

 asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; 

 Realizarea SSP conform programelor școlare CDL avizate de către CA al CTIA 

Arad și inspectorul de specialitate al ISJ Arad; 

 parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activ-participative; 

 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup 

 susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 organizarea de activităţi extracurriculare; 

 participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea 

accesului la informaţia de specialitate , favorizarea schimbului de experienţă; 

 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, 

teste; 

 colaborarea şcoală-familie. 

 Toţi membrii catedrei au întocmit şi au predat la începutul semestrului/anului şcolar 

planificările semestriale/anuale pentru disciplinele şi modulele la care au fost încadraţi, 

planificări care se regăsesc în dosarul catedrei tehnice, precum şi planificările semestriale .  

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului liceal de zi, seral, frecvenţă redusă, s-a 

realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării 

transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a 

ţinut cont de noile reglementări elaborate de MENCS, precum şi de recomandările primite din 

partea inspectorului de specialitate. 

                 Toate cadrele didactice de specialitate au parcurs materia ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de specialitate/modul, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la 

nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există 

între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi 
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evaluare precum şi standardele de competenţă. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea 

acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină/modul de învăţământ pentru ca 

activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

 Toţi profesorii şi maiştrii instructori au participat la acţiunile planificate , la şedinţele 

de arie curriculară care au fost organizate. În cadrul acestora s-au discutat problemele curente 

, după cum reiese din procesele verbale întocmite.  

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, cadrele didactice de specialitate au aplicat tehnici de 

implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au 

condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 

capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în 

echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a 

iniţiativei. 

Toate cadrele didactice au stabilit graficul de  pregătire suplimentară a elevilor 

pentru asigurarea progresului şi performanţei şcolare, în vederea promovării examenele de 

absolvire: certificare a competenţelor profesionale și bacalaureat . 

 S-au dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, în vederea desfăşurării  activităţilor 

de pregătire practică de specialitate.  

Coordonatorii de lucrări de certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii 

promoţiei 2015-2016, au respectat termenele prevăzute în Fișa de monitorizare a proiectelor și 

au supravegheat elaborarea, redactarea lucrărilor conform cerințelor.  

Deasemenea, cadrele didactice au facut parte din Comisia examenului de certificarea 

calificării, nivel 4, în calitate de evaluatori/îndrumători coordonare proiecte. 

Preocupaţi de performanţele elevilor şi de promovarea imaginii şcolii, cadrele 

tehnice şi maiştrii instructori care predau disciplinele ( modulele ) de specialitate au stabilit un 

program de consultaţii suplimentare (existent în portofoliul ariei curriculare tehnologii şi 

afişat la avizier) pentru elevii cu dificultăţi. 

S-a organizat și desfășurat Olimpiada disciplinelor din aria curricularăTehnologii 

2016- faza județeană la care au participat elevii cu performanţe şcolare remarcabile, pregătiți 

de cadrele didactice de specialitate. 

O mare parte din membrii catedrei au participat la activităţi de perfecţionare, 

specializare și cursuri de formare.  

Derularea proiectului 2015-1-RO01-KA102-014380 cu titlul” Triada-Formal-Non –

formal-Informal în abordarea europeană a învățământului tehnologic” din cadrul 

Programului Erasmus + , concretizat prin participarea a 10 cadre didactice la mobilitatea în 

Portugalia. 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare de parteneriat 

internaţional, naţional local şi regional, sau de voluntariat acţiunea pedagogică s-a centrat 

în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele elevilor. 

Astfel,  
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REALIZĂRI ȘI REZULTATE ALE MEMBRILOR CATEDREI TEHNICE:  

 Domnul prof. Dr. ing Barbură Aurel 

o Comisii din care face parte:  

 Comisiei de burse - responsabilul 

 Comisia de mobilitate la nivelul unităţii şcolare 

 Comisia de recepţie,inventariere şi casare 

 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

o A elaborat documentele de proiectare a activității, respectând programele școlare și 

adaptându-le la particularitățile elevilor.  

o A utilizat unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al 

învățării,formarea și dezvoltarea competențelor generale, cheie și tehnice 

specializate.  

o A aplicat instrumente de evaluare, utilizând metode scrise, orale și probe practice.  

o A aplicat regulile bunei conduite și a motivat elevii prin valorizarea exemplelor de 

bună practică.  

o A participat la activitățile comisiei metodice și de cerc pedagogic pentru 

managementul carierei și al dezvoltării personale.  

o A întreprins demersuri pentru proiectul claselor de învățământ profesional.  

o A participat ca evaluator la Examenul de certificarea calificării, nivel 4, la CTIA 

Arad, Miniș, Gurahonț și Chișineu Criș.  

 Doamna prof. ing. Carțiș Crina Mariana 

o Comisii din care face parte:  

 Comisia de Verificare a Documentelor Școlare și Comisia de Prevenire a 

Actelor de Corupție în Educație, Responsabil  

 Comisia de Consiliere și Orientare și Activități Extrașcolare,  

 Comisia de Paritate,  

 Comisia de Disciplină și  

 Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Promovarea 

Interculturalității 

o A participat la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii 

și la Consiliile Profesorale 

o A coordonat activitățile caritabile de voluntariat de la Casa Vera și SOS 7 din 

Sântana; 

o Realizarea unor activități de voluntariat în cadrul SNAC, de sărbătorile Pascale  

o Manifestă o atitudine morală și civică adecvată cadrului educațional, cu respectarea 

și promovarea deontologiei profesionale. 

o parcurgerea în mod corespunzător a materiei prevăzute în programele şcolare 

o evaluarea ritmică a elevilor 

o respectarea criteriilor de dificultate în trasarea temelor pentru acasă 

o pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină probleme în învăţarea disciplinelor 

tehnologice 

o pregătire suplimentară cu elevii cu elevii claselor a XII-a B, pentru redactarea 

lucrărilor teoretice și pregătirea lucrărilor practice, în vederea susținerii 

Examenelor de Certificare a Calificării Profesionale 

o Proiectarea și desfășurarea lectoratelor cu părinții 
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o dirigintă clasei a X-a B, ruta directă, zi – clasa a avut, la începutul anului școlar, un 

efectiv de 24 elevi înscriși, la sfârșitul semestrului II rămânând 24.  

o Menținerea în permanență a unui dialog cu parinții elevilor prin: discuţii personale 

și telefonice, scrisori oficiale, lectorate și sedințe cu parinții. 

o Finalizarea programului de formare continuă ”Învățarea autentică în mediuul 

nonformal” – furnizor Asociația Educatio Arad 

o Am participat la evenimentul ”Ziua Porților Deschise”, prin organizarea unui 

atelier cu tematica”Alege un stil de viață sănătos”;  

o Am participat la Simpozionul Internațional ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm și comunicăm” cu lucrarea”Voluntariatul – educație pentru viață”; 

o Premiul I la Simpozionul Internațional ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm și comunicăm”, în calitate de coordonator a lucrării elevilor din clasa a-X-

a B, ”Magia semințelor”; 

o Participarea în calitate de membru la Proiectul Erasmus+: ”Triada:formal, non-

formal și informal”, în abordarea europeană a învățământului tehnologic; 

o Participarea la Ziua Europei, prin organizarea unui stand ce a 

reprezentat”Portugalia”, în cadrul parteneriatului cu Centrul de Voluntariat Arad; 

o Organizarea și pregătirea elevilor pentru un moment artistic cu care am participat la 

Ziua Porților Deschise la Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, 

18.05.2015. 

o În data de 1 Iunie 2016 participat cu 20 de elevi voluntari la activitățile desfășurate 

în Centrul de Zi ”Curcubeu Arad”; 

o Pregătirea și organizarea elevilor voluntari pentru participarea la Special Olympics 

Romania; 

o Premiul I la Concursul Național ”Scrisoare Prietenului Meu” cu eleva Dema 

Diana Bianca din clasa X B, în calitate de profesor coordonator SNAC; 

o Premiul I la Concursul Național ”Dincolo de Cuvinte Rostite” cu eleva beneficiar 

Sîrbu Ionela de la casa de copii ”Vera” din Santana, în calitate de profesor 

coordonator SNAC; 

o Realizarea unor activități de voluntariat în cadrul SNAC: Atelier de creație 

”Figurine, pentru tine” și ”Învățăm, să dăm culoare viselor”,cu elevii voluntari ai 

clasei a X-a B și beneficiari: copii de la Casele de Copii SOS 7 și Casa Vera din 

Sântana. 

 Doamna prof. ec. Coman Lențica 
o A desfășurat acțiuni de promovare/popularizare a ofertei educaționale școlare 

pentru anul școlar 2016-2017  

o Participarea la toate ședințele Consiliului profesoral  

o Participarea la întrunirile/şedinţele ariei curriculare Tehnologii din școală; 

o Participarea la întrunirile cercului pedagogic județean; 

o voluntar SNAC: activități caritabile în preajma sărbătorilor pascale 

o A monitorizat frecvența eleviilor și am ținut permanent legătura cu aceștia. 

o A îndeplinit cu responsabilitate și profesionalism sarcinile și atribuțiile repartizate. 

o Coordonator și evaluator la Examenul de certificarea calificării, nivel 4, clasa a 

XIV-a Gs-rp.  

o Diriginte al clasei a XIV-a Gs-rp: a întocmit documentele de participare a elevilor la 

Examenul de certificarea calificării, nivel 4. 

 Domnul prof dr. ing Gaga Loghin 
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o Consultații la: 

 Tehnologia Informației și Comunicațiilor, pentru bacalaureat 2016, conform 

programului afișat; 

 Matematică pentru bacalaureat 2016, conform programului afișat; 

o Consultații pentru copii cu probleme de învățare: 

 Tehnologia Informației și Comunicațiilor, conform programului afișat; 

 Matematică, conform programului afișat; 

o Alte activități: 

 Repararea și întreținerea sistemelor IT, Internet, supraveghere video, etc  

 Instalări de soft pe mașinile școlii; 

o Activități de formator și instructor: 

o Activități la nivel de Comisii metodice: 

 Activități obișnuite în comisii 

o Activități științifice: autor de cărți în domeniul TIC, matematică 

o Participări la Simpozioane, cu articole științifice: 

 Doamna prof. ing. Giurgiu Mihaela:  

o Face prte din comisiile:  

 Comisiei de perfecţionare şi formare continuă a CTIA Arad, responsabila 

 Comisiei de mobilitate la nivelul unităţii şcolare, preşedinta  

 Comisia de recepţie,inventariere şi casare, membru 

 Comisia pentru curriculum, membru 

 Comisia de monitorizare, coordonare şi încadrare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial intern, membru  

 Comisia pentru frecvenţa, combaterea absenteismului şi a abandonului 

şcolar, membru 

 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare, membru  

 Comisia pentru organizarea examenelor, membru  

 Comisia de elaborare şi actualizare PAS, membru  

 Comisia de selecţionare a documentelor din arhivă, membru 

 a elaborat subiecte pentru faza judeţeană la olimpiada – ”Discipline 

tehnologice” pentru calificarea - „Tehnician analize produse  alimentare 

",  a XI-a- , a XII-a. 

 participare la faza judeţeană a olimpiadei din aria curriculară 

„Tehnologii”, domeniul Industrie alimentară, 27.02. 2016 în calitate de 

membru-prof. Evaluator 

 membru in comisia de simulare bacalaureat martie 2016-Colegiul 

Tehnologic de Industrie alimentară Arad 

 profesor coordonator – proiect de specialitate  pentru examen certificare,  

competenţe profesionale nivelul 4 

 profesor evaluator extern-pentru obținerea certificatului de competențe 

profesionale de nivel 3 , sesiunea mai 2016-învățământ special-Liceul 

Special “Sfânta Maria”Arad 

 profesor evaluator extern pentru obţinerea Certificatului de competenţe 

profesionale nivel 4, sesiunea iunie 2016 la Colegiul Tehnic de 

Construcţii şi Protecţia Mediului Arad 
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 profesor membru în Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor 

lingvistice şi digitale prima sesiune iunie-iulie 2016. 

 participare în cadrul evenimentului „Ziua Internațională a Bolilor Rare 

2016” (Inima Umană)-26,02,2016 Arad 

 participare cu elevii claselor a XII-a - in data de 15 martie 2016, la Hotel 

Continental Arad, Conferinţa interactivă "Orientare în Carieră"-

Organizaţia "QUO VADIS JUVENTUTE" 

 participare in data de 18.03.2016 , la sediul rectoratului UAV, 

la Conferinţa „Consumatorii europeni informați- ziua mondială a 

drepturilor consumatorului”. 

 adeveriță nr. 531/12/06,04,2016-coordonarea, organizarea și 

desfășurarea evenimentului –Ziua Porților Deschise- 31,03,2016, 

activitate dedicată dezvoltării și promovării instituționale. 

 Simpozionul Internațional de Comunicări Științifice –Cercetăm, 

analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm- CTI Arad 31,03,2016, 

cu lucrarea –Alimente funcționale- 

 Diplomă de participare la Simpozionul Național “Eficiență și calitate în 

didactica predării disciplinelor de specialitate” organizat la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum“ Sibiu 19,04,2016.    

 profesor însoțitor la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară Sibiu 

18-22 Aprilie 2016 

 Simpozionul Internațional de Comunicări Științifice –Cercetăm, 

analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm- CTI Arad 31,03,2016, 

premiul I  -Sculpturi în fructe- elevii claselor a X-a C și a XII-a A. 

 Simpozionul Internațional de Comunicări Științifice –Cercetăm, 

analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm- CTI Arad 31,03,2016, 

premiul III  -Origami-Picturi pe sticlă- elevii clasei  a XII-a A. 

 Concursul Interjudețean “ STEPS TO MY FUTURE“ 2016-mențiune 

III-elevii Ardelean P, Demian A, Kadar A, Niculie L, Szoke D- clasa a 

XI-a. 

 în calitate de dirigintă  a clasei a XII – a A  - preocupată în permanenţă 

de situaţia şcolară a elevilor, de situaţia absenţelor şi a 

comportamentului şcolar 

 participare la Târgul Educaţiei 2016 

 Doamna prof.dr.vet. Hotăran Floarea:  
o Este lider de sindicat (SDI) al  CTIA Arad 

o Este membru în diferite comisii ale CTIA Arad  

o profesor evaluator și coordonator proiect pentru obţinerea Certificatului de 

competenţe profesionale nivel 4, sesiunea iunie 2016 

o Colaborează cu CNFA în activități de formare a adulților, 

monitorizare,autorizare 

 Doamna prof. ing. Nagy Nicoleta 
o profesor evaluator și coordonator proiect pentru obţinerea Certificatului de 

competenţe profesionale nivel 4, sesiunea iunie 2016 

 Doamna prof. ing. Sauliuc Anda: 

o Comisii din care face parte:  
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 Comisia pentru proiecte europene, responsabil 

 Comisia pentru situaţii de urgenţă, responsabil 

 Comisia de verificare a cataloagelor şi a ritmicităţii notării, membru 

 Comisia de mobilitate, membru 

o A organizart activitatea de instruire a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic precum şi a elevilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă precum 

şi în domeniul prevenirii apariţiei situaţiilor de urgenţă 

o Responsabil proiect, în cadrul proiectului Erasmus+ „Triada formal – non – 

formal – informal în învăţământul tehnologic”, pregătirea contractului cu AN, a 

programului de lucru, realizarea corespondenţei cu partenerul extern şi cu 

ANPCDEFP, completarea bazei Mobility Tool, aranjamente organizatorice legate 

de călătorie. 

o A promovat imaginii şcolii prin prezentarea proiectului Erasmus+ în cadrul 

activităților de diseminare 

 Doamna prof. ing. Simedru Viorela  

o Responsabilă arie curriculară ,, Tehnologii ” 
o Metodist ISJ Arad, CA ISJ Arad: inspecție prof. ing. Giurgiu Mihaela, 6.04.2016  

o Membru în comisiile: Comisia de perfecționare și formare continuă Comisia 

paritară, Comisia pentru control managerial intern, Comitetul de securitate și 

sănătate în muncă, Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a 

abandonului școlar, Comisia pentru programe și proiecte educative, membru, 

Comisia pentru organizarea examenelor, Comisia Consiliere, orientare și activități 

extrașcolare, Comisia de mentorat, Comisia SNAC, Comisia de elaborare și/sau 

actualizare PAS, Comisia paritară, Comisia de examinare pentru Examenele de 

diferență  

o membru în echipa de implementare a proiect Erasmus+ 

o A participat mobilitate în Portugalia în proiectul 2015-1-RO01-KA102-014380 cu 

titlul ,, Triada-Formal-Non-Formal-Informal în abordarea europeană a 

învățământului tehnologic” din cadrul Programului ,, Erasmus +”- calificându-se ,, 

participant în grupul țintă”- în urma procesului de selecție.  

o a promovat și popularizat oferta educațională școlară a CTIA Arad pentru anul 

școlar 2016-2017  

o a atras sponsorizare externă pentru igienizarea sălii de curs nr. 29 împreună cu 

elevii clasei a IX-aB: zugrăvit, faianțat pervaz ferestre, parchetat (manopera). 

o a elaborat subiecte și am fost profesor evaluator pentru  ,,CONCURSUL DE 

TITULARIZARE- agricultură 
o a participat la toate ședințele Consiliului profesoral, la întrunirile/şedinţele ariei 

curriculare Tehnologii din școală; întrunirile cercului pedagogic județean; 

o este Formator și membru în Comisia de examinare a programului de formare 

profesională ,, Formator”, și Comisia de Autorizare de Formare Profesională a 

Adulţilor Arad. 

o a coordonat/îndrumat elevii care au participat la diferite concursuri și 

simpozioane:  

o Coordonator SNAC- a organizat şi a participat la diverse activităţi caritabile de 

voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad 

o Publicații: 
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o Am ținut legătura cu instituții abilitate privind protecția copilului, pentru elevii 

clasei a IX-a B a cărui diriginte sunt 

o Am promovat acțiuni de reducere a absenteismului școlar prin:  

o Corespondență Post Poliție Secusigiu,  

 Adresa nr. 388/10.03.2016 – solicit aducerea la școală a minorei 

Sicală Melinda Larisa,  

 Adresa nr. 333592/5.04.2016/ Poliție Secusigiu 

o Corespondență cu Postul de Poliție Vladimirescu 

 Adresa nr. 338/10.03.2016 - solicit aducerea la școală a minorei Doja 

Alina 

 Adresa nr. 330620/29.03.2016/ Poliție Vladimirescu 

o monitorizarea permanentă a absenţelor şi a comportamentului elevilor ;   

o consilierea elevilor din clasă;  

o legătură permanentă cu părinţii; 

o organizarea periodică a şedinţelor cu părinţii elevilor clasei a IX-a B; 

o am participat la Târgul Educației Arad 

o am realizat înscrierea elevilor promovați la Examenul de Certificare a calificării , 

nivel 4 

o Cursuri de specializare  

o Curs ,, Evaluator de furnizori și programe de formare”- cod COR 

242408, SC ,,Euro Personal” Iași, Adeverința nr. 10064/01.02.2016/ 

SC Euro Personal SRL, Certificat de absolvire- seria I, nr. 00273457, 

eliberat la data de 03.03.2016, Supliment descriptiv al certificatului 

o Curs ,, Învățare autentică în mediu nonformal”- CCD Arad- 10 

credite 

o Workshop tematic avizat MECȘ: ,, Fii profesor ,,COOL”! Rolul 

cadrelor didactice și al părinților în educarea tinerilor privind 

comportamentul on-line”- Adeverința nr 102/21 din 23.02.2016/Curs 

CCD Arad, Contract de voluntariat nr. 566/13.10.2015 

o ,, Alimentație sănătoasă și activitate fizică în rândul copiilor și 

adolescenților în școală și comunitate”- Proiect Național RO 19.04 ,, 

Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenirea bolilor 

netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România”, proiect 

finanțat prin Granturi Norvegiene 2009-2014, și cofinanțat de Ministerul 

Sănătății , desfășurat în cadrul programului RO 19 ,, Inițiative în 

sănătătatea publică”, Certificat de participare- Simedru Viorela 

o Metodist ISJ Arad: am efectuat: Inspecție specială grad II- Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, dnei prof. Giurgiu Mihaela, 

06.04.2016, desfășurând activitate de îndrumare, verificare, evaluare a 

personalului didactic. 

o Instruire proiect Erasmus+ la Timișoara, delegație nr 227/16.02.2016 

o Activități extrașcolare de voluntariat 

o Ziua Internațională a bolilor rare 2016 (Inima pe stadion Gloria), 

Diplomă/ Cetatea voluntarilor 

o Ziua Europei, stand Portugalia la Primăria Arad 

o Lucrări și publicații  
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o Revista Simpozionului- Nr. 1/2016, Editura Editgraph, ISSN 2501-7454, 

ISSN-L  

o 2501-7454- articol la pag. 128-132,, Tradiții transmise din generație în 

generație” 
o Revista ,, Treptele adolescenței” nr. 4 , Articol ,, Proiectele Erasmus+, 

fereastră deschisă spre perfecționarea cadrelor didactice de specialitate”- 

(pag. 6)- ISSN 2068-2131 

o Am fost membru în:  

o Simulare Examen de Bacalaureat 2016, Asistent- Decizia 

11/12.02.2016/CTIA Arad 

o Examen de Certificare a calificării absolvenților învățământului liceal , 

filiera tehnologică, nivel 4- Comisia de examinare nr. 94/19 din 

31.05.2016 ( Liceul ,, Ioan Buteanu” Gurahonț), Decizia nr. 94/19 din 

31.05.2016/ ISJ Arad, Adeverința nr.405/06.06.2016- evaluator extern, 7 

candidați 

o Examen de Certificare a calificării absolvenților învățământului liceal , 

filiera tehnologică, nivel 4- Comisia de examinare nr.13 ( Liceul 

Tehnologic Chișineu Criș), Decizia nr. 94/13 din 31.05.2016/ ISJ Arad, 

Adeverința nr.457/08.06.2016- evaluator extern, 10 candidați 

o Examen de Certificare a calificării absolvenților învățământului liceal , 

filiera tehnologică, nivel 4- Comisia de examinare nr.21 ( Liceul 

Tehnologic ,, Vasile Mincu” Miniș), Decizia nr. 94/21 din 31.05.2016/ ISJ 

Arad, Adeverința nr.392/8.06.2016- evaluator extern, 11 candidați 

o Examen de Certificare a calificării absolvenților învățământului liceal , 

filiera tehnologică, nivel 4- Comisia de examinare nr. 7 
- Decizia nr. 94/7- Secretar + profesoor evaluator + coordonator proiecte 

- Adeverința nr. 850/10.06.2016- Secretar 

- Adeverința nr. 850/10.06.2016- evaluator subcomisia 3 (18 elevi) 

- Adeverința nr. 850/10.06.2016- evaluator subcomisia 2 (31 elevi) 

- Adeverința nr. 850/10.06.2016- coordonator proiecte, subcomisia 2 (4 

elevi) 

o Comisia de Bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și 

digitale, prima sesiune 2016, Adeverința nr. 863/1/22.06.2016- profesor 

asistent 2 zile 

o Am coordonat/îndrumat elevii care au participat la diferite concursuri:  

 CONCURS INTERJUDEŢEAN EDIŢIA I , 2016, BUZĂU „BUCURIA 

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ- Dăruind vei dobândi”, LICEUL 

SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU 

 Concurs de economie ,, Virgil Madgearu”, Universitatea ,,Aurel Vlaicu” 

Arad 

 Diplomă de participare- elev Chirilă Alexandra + Cioara Monica(clasa a 

XI-a) 

o Am participat cu lucrări proprii și a coordonat elevii la diverite simpozioane   

ca:  

o SIMPOZION INTERJUDEŢEAN „NAŞTEREA DOMNULUI IISUS 

HRISTOS - O primăvară înnoitoare pentru întreg neamul omenesc”, 

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU 
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o Simpozion CTIA Arad, inclus în CAEJ, poziția 4/2016, Premiul III- 

Diplomă acordată clasei a IX-a B, corrdonator Prof. Simedru Viorela 

o Coordonator SNAC 
 am organizat şi a participat la diverse activităţi caritabile de 

voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad, a 

participat la Gala SNAC 2016 primind Diplomă de merit-

coordonator an școlar 2015-2016 și Diplomă de merit- Voluntariat= 

20 elevi ai clasei a IX-a B 

o Am desfășurat activități de voluntariat: programul ,,Sigur Info”, promovând în 

rândul elevilor principiile siguranței pe internet. 

o Am desfășurat activități de formare profesională a adulților, fiind formator în 

Comisia de examinare a absolvenților programului de formare profesională ,, 

Formator”, Decizia nr. _______ CAFFPA Arad- membru 

o Am promovat imaginea școlii prin participarea la organizarea și desfășurarea:  

 Târgul educației pentru învățământul preuniversitar 

o Am participat la organizarea și desfășurarea Olimpiadei din aria curriculară ,, 

Tehnologii”, etapa județeană, februarie 2016. 

o Am fost membru în comisii de examinare:  

 Examen de Certificare a competențelor profesionale pentru SPP, 

învățământ special, nivel 3, sesiunea 2016- președinte, Decizia nr. 

82/2 din 10.05.2016/ ISJ Arad- președinte comisie Simedru Viorela 

o Am elaborat acte normative de ux intern:  

 Procedura de admitere a elevilor în ÎTP de stat cu durata de 3 

ani 
o Sunt membru  în Asociația Generală a Învățătorilor din România, adeverința 

nr. 819/30.06.2015/ AGIRo 

o Am elaborat subiecte și am fost profesor evaluator pentru  ,,CONCURSUL DE 

OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 

DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, -AGRICULTURA- 

HORTICULTURA, Profesori 

o Membru în comisia TITULARIZARE 2016- Inspecții speciale pentru 

domeniul ,,Agricultură” 

o Am achiziționat scaune pentru sala de curs 29- clasa a IX-a B, prin susținerea 

financiară a comitetului de părinți al clasei a IX-a B 

o Am parchetat sala de clasă nr. 29, prin susținerea financiară a comitetului de 

părinți al clasei a IX-a B și a conducerii CTIA Arad 

o Proiecte Europene:  

 Am fost membru în echipa proiectului de mobilitate europeană în 

domeniul Învăţământ profesional şi tehnic ,, Triada ,,Formal ‐ 
Nonformal- Informal" în abordarea europeană a învățământului 

tehnologic, identificat 2015-1-RO01-KA102-014380, depus la 

ANPCDEFP. 

 Am participat la mobilitatea în  Portugalia- Proiect 2015-1-RO01-

KA102 – 014380 cu titlul „Triada <Formal – Non-formal- Informal> 

în abordarea europeană a învăţământului tehnologic” din cadrul 

Programului Programului Erasmus+, proiecte de mobilitate în 
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domeniului Învăţământ Profesional şi Tehnic Acţiunea Cheie 1 

Mobilităţi pentru Învăţare derulat prin Agenţia Natională pentru 

programe comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

 Sesiune de informare și diseminare a exemplelor de bună practică 

din cadrul proiectelor europene  
 Diplomă de participare/ Inspector ISJ Arad, Anca Lupei 

 

 Doamna prof. ing. Stanciu Mihaela:  

o Face parte din comisiile:  

 Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii ( CEAC ) din cadrul şcolii, 

secretar 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii, membru 

 Comsia pentru prevenirea actelor de corupţie în educaţie din cadrul unităţii de 

învăţământ; consilier pentru integritate 

o a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină probleme în 

învăţarea disciplinelor tehnologice 

o a participat la simularea examenului de bacalaureat, sesiunea februarie 2016,în 

calitate de asistent; 

o a participat la faza judeţeană a Olimpiadei din aria curriculară ,,Tehnologii,, clasele 

a XI a, a XII a,domeniul Industrie alimentară,elaborând subiecte, precum şi în 

calitate de profesor corector; 

o coordonator elaborare proiecte precum şi membru-profesor evaluator în cadrul 

examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal,filiera 

tehnologică,nivel 3, 4; 

o a participat şi am prezentat oferta educaţională la Standul unităţii de învăţământ a 

Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară în cadrul "Târgului educaţiei" 

organizat la Sala Polivalentă Arad ; 

o participare la Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice 

’’Cercetăm,analizăm, experimentăm aplicăm şi comunicăm’’, desfăşurat în cadrul 

Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, 31.03. 2016; 

o participare la Simpozionul naţional ’’Plurilingvism şi Multiculturalitate în secolul 

XXI. Iniţiative didactice în sprijinul abilităţilor de viaţă’’, Ediţia II, organizat la 

Colegiul Tehnic ’’ Aurel Vlaicu ’’Arad, 18.03. 2016; 

o participare la Simpozionul naţional ’’Eficienţă şi calitate în didactica predării 

disciplinelor de specialitate’’, organizat  la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

’’Terezianum’’ Sibiu, 19.04. 2016; 

REZULTATELE doamnei prof. ing. Stanciu Mihaela sunt: 

o premiul I,II – clasa a XI a, Olimpiada din aria curriculară ’’Tehnologii’’,etapa 

judeţeană – februarie 2016,Calificarea profesională: Tehnician analize produse 

alimentare; 

o premiul I,II – clasa a XII a, Olimpiada din aria curriculară ’’Tehnologii’’,etapa 

judeţeană – februarie 2015,Calificarea profesională: Tehnician analize produse 

alimentare; 

o premiul II – secţiunea elevi, clasa a X a B,în calitate de profesor coordonator, 

pentru participarea la concursul de aplicaţii practice din cadrul Simpozionului 
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Internaţional de Comunicări Ştiinţifice  ’’Cercetăm,analizăm, experimentăm 

aplicăm şi comunicăm’’, cu tema ’’Cromatografia cu bomboane.Stil de viaţă 

sănătos’’. 

o premiul III – în calitate de profesor coordonator, pentru participarea la Concursul 

naţional ’’Alege ! Este dreptul tău’’,etapa judeţeană, martie 2016. 

 Doamna Szakacs Adriana 

o Secretar al consiliilor profesorale (întocmește procese verbale) 

o Participarea la cursurile de formare continuă organizate de ISJ, CCD sau alte 

instituţii de specialitate  

o Tratarea diferenţiată a elevilor. în funcţie de nevoi  

o Îndrumarea şi coordonarea elevilor în cadrul activităţii şcolare şi extraşcolare 

o Coordonator elaborare proiecte Certificarea calificării, nivel 4 

o Profesor evaluator la Examenul de certificarea calificării, nivel 4 

o Implicarea în realizarea de parteneriate/ proiecte/ programe/ activităţi/ contracte de 

colaborare cu alte instituţii  

o Implicarea în programe şi proiecte europene  

o Participare la proiectul Erasmus+, Portugalia, 10-20.04.2016 

o Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale  

o Implicarea în organizarea activității Târgul educației 

 Doamna prof. dr. Șiclovan Laura: 

o coordonator  operativ- Comisia de evaluare și asigurare a calității 

o  membru al : Comisia de verificare și notare ritmică, Comisia de mobilitate la 

nivelul unității școlare, Comisia pentru perfecționare și formare continuă,  

o  Rezultate/ realizări:  

 curs de perfecționare - Metode interactive de predare - învățare și Management 

și mediere în grupul educațional -  prin obținerea unui atestat. 

 Participarea în cadrul evenimentului Ziua Internațională a Bolilor Rare (Inima 

Umană) 

 Participarea  în cadrul proiectului „Personalități arădene” organizat de 

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad 

 Participarea la conferința „Consumatorii europeni informați” organizată de 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

 Coordonarea și organizarea Simpozionului Internațional de Comunicări 

Științifice „Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm” 

oraganizat de Inspectoratul Județean Arad, Casa Corpului Didactic, Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

 Participarea la ” Simpozionul internațional de comunicări stiințifice „Cercetăm, 

analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm” cu lucrarea - “Alimente 

funcționale” - oraganizat de Inspectoratul Județean Arad, Casa Corpului 

Didactic, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

 Am participat împreună cu prof. Giurgiu Mihaela cu elevii claselor a X- a C și a 

XII A– a la concursul de aplicații practice din cadrul Simpozionului 

Internațional de Comunicări Științifice „Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm și comunicăm” cu lucrarea –„Sculpturi în fructe”–Premiul I.  

 Am participat împreună cu prof. Giurgiu Mihaela cu elevii clasei a XII A– a la 

concursul de aplicații practice din cadrul Simpozionului Internațional de 
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Comunicări Științifice „Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și 

comunicăm” cu lucrarea –„Origami. Picturi pe sticlă”–Premiul III  

 Participarea la Concursul Interjudețean „Steps to my future”  -  Mențiune III. 

 Doamna prof. ing. Trofin Claudia Laura: 

o Membru în consilii și comisii: 

 Consiliul de administrație 

 Consiliul pentru curriculum 

 Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 Comisia de consiliere și orientare școlară 

 Comisia de elaborare a proiectelor 

 Comisia de întocmire a orarului și a serviciului pe școală; 

 Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării/dezvoltării sistemului de control 

managerial 

o a participart la ședințele Consiliului de administrație al școlii și ale celorlalte 

comisii din care face parte; 

o a participat la întrunirile/şedinţele ariei curriculare Tehnologii din școală; 

o a participat la întrunirile cercului pedagogic județean; 

 Domnul prof. ing. Țurlea Ovidiu 

o Face parte din comisiile  

 Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar 

 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

 Comisia pentru situații de urgență 

 Comisia pentru cerceratarea dișciplinară 

o A realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină probleme în 

învăţarea disciplinelor tehnologice 

o A încheiat convenţie cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică – 

SC XEMAR SRL, SC FILIP SRL, SC CRIMONA SRL, SC PRODALIM SRL 

o A realizat graficul de consultaţii pentru anul şcolar 2015-2016 

o A participat la Târgul Educației  

 Doamna prof. ing. Vlad Gheorghina: 

o este mentor/formator – coordonator cerc metodic judetean  

o a participat la Targul educație in calitate de organizator 

o  coordonator SNAC- a organizat şi a participat la diverse activităţi caritabile de 

voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad.   

 

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern ( întâlniri de lucru, relatia 

elev-profesor/maistru instructor, profesor-profesor, relaţia profesori-maiştri 

instructori, profesor/maiştri - echipa managerială, comunicarea din cadrul 

catedrei) 

 

Relaţiile cadru didactic-elev: 

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

afectivitate 

 elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, 

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală 
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 cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de 

afirmare şi autodepăşire 

  Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din 

clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin 

atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Din acest motiv, fiecare cadru 

didactic a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situaţii diverse. Acest lucru 

a condus la menţinerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, 

aprecieri sincere, familiaritate), precum şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, 

cunoştinţelor , nivel ridicat de profesionalism şi de cerinţe- realizarea unor portofolii). 

 s-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare cadru didactic a încercat 

construirea unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor 

câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe 

grupe şi echipe de elevi. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa 

managerială. 

În cadrul comisiei metodice-aria curriculară ,, Tehnologii”, colaborarea a fost eficientă , 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. 

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu 

care au fost organizate activităţi extracurriculare. 

Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 

curriculare 

 S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi 

la resursele de învăţare. 

 Fiecare cadru didactic a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. 

 Au fost utilizate suporturi de curs elaborate de cadrele didactice şi auxiliarele 

curriculare la diferite module/discipline.  

 Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. 

 Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice, ştiinţifice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

 

1. Proiectarea şi promovarea  CDL  

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a stabilit ca materia 

propusă care va fi apoi planificată la disciplinele CDL să fie  parcursă ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite.  

S-au întocmit programe şcolare pentru CDL, în care s-au precizat clar şi concret 

conţinuturile unităţilor de învăţare precum şi obiectivele şi rezultatele învățării/competenţele 

vizate.  

 

2. Sistemul de evaluare.  

Strategii/criterii de evaluare utilizate 
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S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea 

pentru propriul proces de învăţământ. 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor.  

Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an 

şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: portofoliul elevului (mostre scrise : lucrări finale, 

fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, portofolii tematice, referate, lucrări 

practice); portofoliu de evaluare cadru didactic-elev ( lucrări ale elevilor,teste redactate de 

profesor/maistru instructor, fişe de observaţie, caietul profesorului, sondaje de opinie); teste 

scrise; întâlniri profesor-elev. 

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în 

legătură cu progresul realizat. 

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

I. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de 

evaluare a cadrelordidactice, întâlniri de lucru) 

 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect 

obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

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

didactice. 

 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 

 s-a creat un climat favorabil învăţării 

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor;  

 stimularea elevilor pentru a reuşi 

 s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în 

sensul construirii de relaţii bune în şcoală. 

 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor 

 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul 

de învăţământ 

 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru 

elevi 

 s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

 s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare. 
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 În calitate de membră a comisiei CEAC a liceului, doamna prof. dr. ing. Şiclovan 

Laura a încărcat  pe platformă Documentele şcolii şi a completat Baza de date, 

conform metodologiei în vigoare.  

 

II. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 

 s-a stabilizat un sistem de apreciere şi încurajare pentru elevi 

 s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele ( 

întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de 

specificul fiecărui colectiv şcolar) 

 s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 

unitare de evaluare 

 

CONCLUZII 

S-a constatat că: 

 profesorii ingineri/maiştrii instructori stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii 

disciplinelor predate, 

 profesorii ingineri/maiştrii instructori folosesc strategii didactice moderne şi 

adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale elevilor, 

 că demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat . 

 
Responsabil arie curriculară, Prof. Ing. Simedru Viorela 

 

COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Comisia pentru protecţia muncii şi situaţii de urgenţă a fost aprobată în Consiliul 

profesoral din septembrie 2015, prin Decizia  directorului nr. 39 din 18.09.2015. 

Comisia are următoarea componenţă: 

Responsabil – prof. Sauliuc Anda Flavia 

Membri:  

o prof. Bereneanţ Ana 

o prof. Ţurlea Ovidiu 

o prof. Gaga Loghin 

o prof. Simedru Viorela 

o prof. Barbură Aurel 

o laborant Majar Mircea 

o muncitor de întreţinere Bulzan Ioan 

I. P.S.I. şi S.U. 

În periaoada noiembrie – decembrie am participat la cursul de perfecţionare „Cadru 

tehnic PSI” organizat de Best Prodserv Arad. 

Instruirea personalului în anul şcolar 2015-2016 s-a efectuat după cum urmează: 

- Instructaj introductiv general : 8 ore , la angajare 

- Instructaj la locul de muncă : 8 ore 

- Instructaj  periodic : 2 ore    
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 la 1 lună pentru personalul cu funcţii operative care sprijină 

serviciile de urgenţă (muncitor de întreţinere, portari, bibliotecar, laborant, ingrijitor 

curatenie) 

 la 6 luni pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Organizarea activităţii de instruire a personalului CTIA, tematica şi graficul de instruire 

au fost aprobate nr. de înregistrare 1108/1/17.09.2015.  

În data de 27.01.2016 s-a desfăşurat exerciţiul de simulare a incendiului cu participarea: 

reprezentanţilor ISU „Vasile Goldiş”Arad, Poliţiei Locale şi a Primăriei Arad cu tema 

„Evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de situaţii de urgenţă: incendiu în laboratorul de 

chimie”. 

Înainte de desfăşurarea exerciţiului am înaintat o adresă oficială către toate instituţiile 

implicate în acest exerciţiu şi am participat la şedinţa Comisiei de sistematizare a circulaţiei  la 

nivelul municipiului Arad prin care am solicitat oprirea circulaţiei pe strada Dr. Ion Suciu. În 

cadrul şedinţelor de pregătire  s-a dezbătut Planul de evacuare în caz de urgenţă al instituţiei şi 

s-au studiat fluxurile de evacuare în caz de urgenţă. Profesorii de la clasă împreună cu membrii 

comisiei , au prelucrat acest plan, alături de regulile de comportament în cazul unui incendiu în 

fiecare clasă. La ora 11.20 a sunt alarma iar întreg efectivul şcolii: elevi, cadre didactice, 

personal auxiliar didactic şi nedidactic au evacuat clădirea. Poliţia Locală Arad ne-a sprijinit 

prin restricţionarea circulaţiei pe strada Dr. Ion Suciu. 

La locul de adunare persoane şi bunuri, profesorii de la fiecare clasă au făcut prezenţa şi 

au anunţat-o cadrului tehnic PSI pe şcoală, care, la rândul său, a raportat numărul de persoane 

evacuate către reprezenantul ISU Arad. De asemenea, s-au comunicat posibilele locuri în care 

ar mai putea exista elevi, precum şi locul de amplasare a substanţelor chimice periculoase din 

şcoală. În stradă, pompierii au realzat demonstraţii practice de utilizare a stingătoarelor cu 

pulbere existente în şcoală. 

Un al doilea exerciţiu de simulare a incendiului s-a realizat în semestrul II, în data de 

26.05.2016, exercitiu la care au participat elevii, profesorii, personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic al CTIA Arad. 

 

S-a întocmit/reactualizat următoarele documente: 

 Planul de activitate al comisiei – nr.1236/05.10.2015 

 Decizia privind modul de organizare a activităţii de PSI la nivelul CTIA. 

 Reactualizarea procedurii:Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor 

 Lista substanţelor periculoase 

 Fişa obiectivului 

 Planurile de evacuare a instituţiei (parter şi etaj) 

 Organizarea activităţii în cazul situaţiilor de urgenţă 

 Traseele , fluxurile de evacuare a persoanelor/bunurilor în cazul SU 

 Normele proprii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul LTIA 
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 Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor cu foc 

deschis 

 Registrul pentru lucrul cu foc deschis 

S-au verificat stingătoarele şi s-a înaintat conducerii referatul de necesitate în vederea 

încărcării acelor stingătoarelor care vor expira. 

Stingătoarele au fost verificate şi încărcate în data de 30.03.2016, de către SC 

TOPSTING din Timişoara. Am solicitat mai multe oferte de preţ, dar această firmă a fost 

singura care a răspuns favorabil solicitării noastre. O mare parte din stingătoare au fost 

înlocuite pentru a corespunde reglementărilor în vigoare. Astfel, au fost achizitionate 18 

stingătoare cu pulbere P6 Şi 3 stingătoare cu CO2 cu factura 1120/30.03.2016 şi certificatul de 

conformitate 5842/30.06.2016. 

De asemenea, prin grija conducerii şcolii, în semestrul I s-a realizat semnalizarea 

luminoasă a ieşirilor de urgenţă, semnalizare care funcţionează şi pe timp de noapte şi în cazul 

penelor de curent. O echipă a Primărie Arad a verificat instalaţia electrică a clădirii. 

Conducerea şcolii a asigurat necesarul de materiale pentru buna desfăşurare a activităţii 

comisiei şi a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. 

II. Sănătatea şi securitatea muncii 

S-a întocmit planul managerial al comisiei, aprobat de director şi înregistrat cu 

nr. 1236/05.10.2015 

Instruirea în domeniul protecţiei muncii s-a realizat în următoarele condiţii: 

 8 ore pentru instructajul introductiv general 

 8 ore pentru instructajul la locul de munca 

 30 minute pentru instruirea periodică 

 8 ore pentru instruirea periodica suplimentară 

În conformitate cu prevederile art. 96 (2) din HG 1425/2006 intervalul dintre două 

instruiri periodice a fost de: 

 12 luni pentru directori 

 6 luni pentru profesori 

 12 luni pentru personalul auxiliar didactic: secretar-sef, secretar, economist, 

bibliotecar 

 6 luni pentru maistri instructori 

 6 luni pentru personal auxiliar didactic: laborant, informatician  

 6 luni pentru personalul auxiliar nedidactic: ingrijitori, portari, muncitori 

intretinere. 

Tematica şi graficul de instruire au fost aprobate de către director şi inregistrate cu 

nr.1041/08.09.2015. În luna septembrie, după efectuarea instructajului s-a realizat şi verificarea 

cunoştinţelor prin test scris. 

La nivelul comisiei s-au elaborat următoarele documente: 

 Planul de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă 

 Tematica pentru efectuarea instructajului specific la locul de muncă  
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De asemenea, s-a realizat „Instructajul privind sănătatea şi securitatea în muncă în 

cadrul CTIA Arad”, înregistrat cu nr. 798/02.06.2016, un ghid privind legislaţia în domeniul 

PM, obligaţiile generale precum şi particularităţile specifice învăţământului în ceea ce priveşte 

sănătatea şi securitatea muncii. 

La nivelul instituţiei s-a constituit Comitetul pentru sănătate şi securitate în muncă prin 

decizia directorului nr. 38 din 18.09.2015 în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: prof.Ghinga Olga Iulia– director  

 Medic medicina muncii – dr. Butuşină Elena 

 Membri: prof. Pop Lavinia – director adjunct, prof. Simedru Viorela, laborant 

ing. Majar Mircea 

 Secretar -  prof. Sauliuc Anda Flavia – lucrător desemnat SSM 

Membrii comisiei au fost propuşi de către angajaţi în cadrul şedinţei Consiliului 

profesoral. 

Instruirea în domeniul protecţiei muncii s-a realizat conform graficului stabilit, 

respectându-se periodicitatea  şi durata instruirii. În luna septembrie s-a efectuat testarea 

tuturor elevilor şi angajaţilor. 

Responsabil Comisia pentru situaţii de urgenţă, Ing. Sauliuc Anda 

 

 

                              

 
 

Director, 

Prof. Ghinga Olga- Iulia 
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