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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 

Site: www.indalimarad.ro 

Niveluri de învăţământ: LICEAL 

CIF / CUI :   3519860 

 

B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2016-2017, 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  4 113 ZI ROMÂNĂ 

cl. a X-a 4 87 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 5 95 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 5 110 ZI ROMÂNĂ 

cl. a IX-a  1 30 Fr ROMÂNĂ 

cl. a X-a 1 32 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 1 31 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 2 47 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 2 59 Fr ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 1 28 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 1 23 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 1 16 seral ROMÂNĂ 

Total 28 671   
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2016-2017, semestrul I, 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 1 30 

2 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a IX-a 2 55 

3 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar 

intensiv engleză 

a IX-a 1 28 

4 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a X-a 2 42 

5 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a X-a 1 24 

6 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar  
a X-a 1 21 

7 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a XI-a 2 39 

8 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a XI-a 1 19 

9 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar  

intensiv engleză 

a XI-a 1 19 

10 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a XI-a 1 18 

11 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a XII-a 1 21 

12 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a XII-a 2 43 

13 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar  
a XII-a 1 26 

14 Liceal  TEHNOLOGICĂ Agricultură Tehnician în a XII-a 1 20 
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zi agricultură 

ecologică 

15 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a XI-a 1 28 

16 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Protectia 

mediului 

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

a XII-a  1 23 

17 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare 

a XIII-a  1 16 

18 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a IX-a 1 30 

19 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a X-a 1 32 

20 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a XI-a 2 31 

21 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a XII-a 2 47 

22 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

 Științe ale 

naturii 
a XIII-a 2 59 

 

 

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  -  19 ani. 

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

franceză, vechime în învăţământ  -  17 ani. 

 

2. Personal Didactic  

Personal didactic 100% calificat, din care 84,21% titular.  

 

Personal didactic angajat: 

 

total 

Cadre didactice titulare 32 

Cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea 

de învăţământ 

4 

Cadre didactice asociate 2 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Un procent de 65,78% 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 25 4 2 - - 1 

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  I 

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%.        

         

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;      
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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 1 1 

3. Spaţii depozitare 

materiale didactice 
2 2 

4. Cabinet medical 1 1 

5. Sală arhivare 

documente  
1 1 

TOTAL                                                                  6 6 

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 
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I. MANAGEMENTUL  ŞCOLAR  

a) Activitatea personalului de la conducerea liceului 

În anul şcolar 2016/2017, semestrul I, 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;   

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

-promovarea într-o treaptă superioară de salarizare a doamnei informatician; 

-iniţierea unui program mai susţinut de promovare a imaginii şcolii, prin reactualizarea, în 

totalitate a site-ului şcolii, editarea unor broşuri de prezentare a şcolii, realizarea celui de al 

doilea roll-up de prezentare a şcolii, a unor planşe care să promoveze rezultatele  elevilor;  

-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, activităţi 

dedicate sărbătorilor de iarnă, o şezătoare prin care s-a accentuat importanţa păstrării tradiţiilor 

româneşti în context european 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); 
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-obținerea de fonduri pentru reparații (schimbarea geamurilor de pe coridoare, în cabinete și în 

laboratorul de chimie,  a două uși, a tuturor pervazelor, repararea și zugrăvirea coridorului etaj, 

a scărilor principale- intrarea principală, a celui de-al doilea laborator de informatică, a două 

săli de clasă, a sălii de lectură din biblioteca școlară); 

-obținerea de fonduri pentru dotarea sălilor de clasă cu mese, scaune, table magnetice, a 

laboratorului de informatică și chimie cu table SMART, achiziționarea de videoproiectoare, 

dotarea atelierului de industrie alimentară. 

 

 

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 şi 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 IŞJ (rapoarte, 

statistici etc.).  

Doamna contabil- șef a realizat  corect execuția bugetară, 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.  

Doamna bibliotecar a desfăşurat activităţi prevăzute în fişa postului şi s-a implicat şi în alte 

activităţi ale şcolii. S-a preocupat de amenajarea celei de a doua săli de lectură.  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 întreţinere şi amenajare a unor săli de clasă, a curţilor 

interioare, a coridoarelor.  

C). CURRICULUM 

Obiectivele Comisiei pentru curriculum a  Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad pentru anul școlar 2016-2017 au fost: 

-Asigurarea calităţii actului educaţional; 
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-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 IȘJ Arad. 

         În vederea  realizării ofertei de școlarizare  pentru anul 2017-2018 s-au realizat și aplicat 

sondaje, în rândul elevilor de la clasele terminale. 

        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. două table SMART; 

b. 2 videoproiectoare;  

c. 14 table magnetice 

 d. scaune pentru sălile de clasă; 

e. 40 mese pentru elevi; 

f. repararea, dotarea și amenajarea celui de al doilea cabinet de informatică; 

 g. schimbarea geamurilor de pe coridoarele şcolii şi din cabinetele de: chimie, 

informatician, revista şcolii, PSI, precum şi a uşilor dinspre curtea interioară mică; 

 h. schimbarea pervazelor 100% exterior/ 100% pe coridoare interior şi în majoritatea 

sălilor de clasă, a birourilor şi a cabinetelor; 

 i. S-a reparat holul etaj și cel de la intrare- scările principale; 

 j. S-a efectuat reparaţii parţiale la instalaţiile electrice; 

 k. S-a continuat dotarea atelierului de industrie alimentară. 
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 S-au realizat dotări în proporție de 80% din ceea ce ne-am propus. 

 S-a revenit cu demersurile către Primăria Municipiului Arad privind reabilitarea 

exterioară a clădirii,  reabilitarea pavajului din curţile interioare şi de pe holurile parter, etaj. 

 Din sponsorizări s-au obținut două videoproiectoare și un laptop. 

 S-au încheiat contracte pentru dezinsecție şi deratizare, precum și pentru o acțiune de  

curățenie amplă, extrem de necesară în urma lucrărilor de reparații, pentru a crea condiții 

optime de învățare. 

        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: 

 -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 

 

II. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-

EDUCATIV  
  

A. Promovabilitatea la finalul semestrului I, an şcolar 2016-2017 

Învăţământ Procent 

Liceal     - ZI 

    - SERAL 

65,92 % 

79,10 % 
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    - FRECVENȚĂ REDUSĂ 83,41 % 

Total 76,14 

 

B. Situaţia corigenţelor 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului I 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a 

1 disciplină 19 

29 

2 discipline 6 

3 discipline 2 

mai multe 

discipline 
2 

a X-a 

1 disciplină 7 

9 

2 discipline 1 

3 discipline 1 

mai multe 

discipline 
- 

a XI-a  

1 disciplină 11 

15 

2 discipline 2 

3 discipline 1 

mai multe 

discipline 
1 

a XII-a  

1 disciplină 18 

27 

2 discipline 8 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
1 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului I 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XII-a  

1 disciplină - 

- 2 discipline - 

3 discipline - 
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mai multe 

discipline 
- 

a XIII-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului I 

 

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 - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

 a XIII-a 

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

C. Situaţii neîncheiate 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului I 
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Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a 9 

58 

a X-a 8 

a XI-a  27 

a XII-a  14 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului I 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  - 

14 a XII-a  9 

a XIII-a 5 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului I 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  12 

33 

a X-a  3 

a XI-a  1 

a XII-a 9 

a XIII-a 8 

D. Medii scăzute la purtare 

Medii scăzute la purtare la finalul semestrului I 

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

Liceal zi 
a IX-a 2 9 

14 90 
a X-a 3 25 
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a XI-a  7 37 

a XII-a  2 19 

 

Medii scăzute la purtare la finalul semestrului I 

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

Liceal seral 

a XI-a  - - 

2 10 a XII-a  - - 

a XIII-a  2 10 

  Medii scăzute la purtare la finalul semestrului I 

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

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  - - 

- 23 

a X-a  - 11 

a XI-a  - 5 

a XII-a  - 2 

a XIII-a - 5 

Serviciul secretariat 
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Situația absenteismului în anul școlar 2016-2017, semestrul I, la Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

 
           În urma centralizării absențelor elevilor școlii noastre la finalul sem I al anului școlar 

2016-2017, situația frecvenței elevilor este următoarea: 

LUNA TOTAL 

ABSENȚE 

MOTIVATE  NEMOTIVATE  

SEPTEMBRIE 1952 1124 828 
OCTOMBRIE 4884 2790 2094 
NOIEMBRIE 5594 3090 2504 
DECEMBRIE 3835 2436 1399 
IANUARIE 3466 2381 1085 

TOTAL 19731 11821 7910 

 
      În urma calculării, a rezultat un total de 19,731  absențe  pe sem I, din care          11821 

motivate, 7910 nemotivate.                                                                                       

     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, 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 

. 

Rezultate obţinute în anul şcolar 2016- 201, semestrul I 

 

În primul semestru al anului școlar 2016-2017, elevii Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentară au obținut următoarele rezultate la olimpiadele și concursurile școlare și 

extrașcolare la care au participat în semestrul I: 
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 Concursul ,,Șanse egale pentru toți,,- diplomă pentru contribuția adusă-

COLEGIULUI TEHNOLOGIC DE INSUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD- 

Noiembrie 2016; 

 Diplomă de excelență pentru contribuții deosebite aduse la creșterea prestigiului 

Universității ,,Aurel Vlaicu,, Arad - COLEGIULUI  TEHNOLOGIC  DE  

INSUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD –Catedra de Matematică și Informatică; 

 Diplomă de onoare - COLEGIULUI  TEHNOLOGIC  DE  INSUSTRIE 

ALIMENTARĂ ARAD, pentru implicarea și devotamentul oferit campaniei umanitare 

,,Cutia cu suflet,, ediția a 4-a; 

 PREMIUL II- DologaCasian (clasa a XI-a D) – la etapa interjudețeană- regională a 

Simpozionului Regional de Proiecte Științifice ale elevilor ,,Gustă Știința,, inclus în 

CAER 2016, poziția 258, Beiuș 2016 coordonator prof. Ghinga Olga-Iulia; 

 PREMIUL III- Satmari Ștefania (clasa a XI-a D) – la etapa interjudețeană- regională a 

Simpozionului Regional de Proiecte Științifice ale elevilor ,,Gustă Știința, ,,inclus în 

CAER 2016, poziția 258, Beiuș 2016, coordonator prof. Ghinga Olga-Iulia; 

 PREMIUL III- MicescuSebastian (clasa a XI-a D) – la etapa interjudețeană- regională 

a Simpozionului Regional de Proiecte Științifice ale elevilor ,,GustăȘtiința, ,,inclus în 

CAER 2016, poziția 258, Beiuș 2016, coordonator prof. Ghinga Olga-Iulia; 

 PREMIUL I- Dema Diana (clasa a XI-a B), concursul județean ,,Hristos în școală- 

cunoaștere și trăire,, prof. coordonator Țolea Florina, Arad, 2016; 

 PREMIUL I- Gilen Nataly  (clasa a IX-a A), concursul județean ,,Hristos în școală- 

cunoaștere și trăire,, prof. coordonator Pop Lavinia, Arad, 2016; 

 PREMIUL I- Micescu Sebastian (clasa a XI-a), concursul județean ,,Hristos în școală- 

cunoaștere și trăire,, prof. coordonator prof. Ghinga Olga-Iulia,Arad, 2016; 

 PREMIUL I- Dema Diana (clasa a XI-a B), concursul național ,,Zilele Naționale ale 

României- prof. coordonator Țolea Florina, Arad, 2016; 

 PREMIUL I- Gilen Nataly  (clasa a IX-a A), concursul național ,,Zilele Naționale ale 

României- prof. coordonator Ghinga Olga-Iulia, Arad, 2016; 

 PREMIUL I- Demian Alexandra (clasa a XII-a A), concursul național ,,Zilele 

Naționale ale României- prof. coordonator Pop Lavinia, Arad, 2016; 

 PREMIUL III - Drănău Gabriel, Concurs regional ,,Iubim natura”, Palatul Copiilor 

Alexandria, prof. coordonator SimedruViorela; 

 PREMIUL I - David Talida Beatrice, PREMIUL II- Nedea Andrei, Concurs  

interjudețean de creație plastic și literară, ,,Sărbătoarea crizantemelor”, prof. 

coordonator SimedruViorela; 

 

 Calificare olimpiada județeană de limba engleză – Dan Tereza, clasa a IX a D și 

Huian Sergiu, clasa a X a B, prof. coordonator Diaconescu Marilena. 

 

Director adjunct, 

prof. Pop Lavinia Diana 
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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 2016-2017. 

 În  semestrul I al anului şcolar 2016- 2017 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 IȘJ 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.  

 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”. 

 Consilierul educativ a efectuat asistenţe la orele de consiliere ale profesorilor diriginţi 

coform graficului stabilit la începutul anului şcolar. 

Pe parcursul sem. I s-au dezvoltat următoarele  PARTENERIATE:. 

Nr 

crt 

Numele Instituției Reprezentant Perioada 
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1 Organizația Tinerilor cu Inițiativă Hristescu Adrian 6 luni 

2 Muzeul  Județean de Istorie Arad Stoenescu Adelina 1 an 

3 Liceul Teoretic Ștefan cel Mare 

Chișinău ,Republica Moldova 

Axinti Sergiu 1 an 

4 Fundația Humanitară Debora Anca Cristea 1 an 

5 Biblioteca Județeană  A.D. Xenopol 

Arad 

Florin Didilescu 1 an 

6 Teatrul  Ioan Slavici Arad Bogdan Costea 1 an 

7 Școala gimnazială Ștefan cel Mare 

Vaslui 

Sorin Popoiu Noiembrie - 

8 INTEGRA Asociația persoanelor cu 

dizabilități mentale 

Camelia Oprea 1 an 

9 Facultatea de Agricultură Timișoara Imbrea Florin 1 an 

10 Palatul Copiilor Alexandria ,jud 

Teleorman 

Panagorat Mihai 1 an 

11 Inspectoratul de Poliție Arad în cadrul 

Planului Teritorial Comun de Acțiune 

Reprezentanți poliție Permanent 

12 Asociația IKON Alege viața! Jitariu Ana Maria 1 an 

 

Activități: 

 Activități dedicate Zilei Internaționale a Educației 

 

Nr 

crt 

Activitate Data Locație Responsabili Beneficiari Participanți 

1 Alege un stil 

de viață 

sănătos 

indiferent de 

vârstă ! 

05.10.2016 Sala 

festivă 

Prof Carțiș 

Crina 

 

Elevii cls a 

IX- a 

cadre 

didactice 

100 elevi 

4 cadre 

didactice 

2 Învățăm să 

jucăm volei 

05.10.2016 Sala de 

sport 

Prof Creța 

Claudia 

Elevii cls a 

X- a  

100 elevi 

4 cadre 

didactice 

3  Vizionare 

film Cei 12 

jurați -

05.10.2016 Sala 

festivă 

Consilier 

educativ 

Elevii cls a 

XI- a ,a XII- 

a  

180 elevi 

10 cadre 

didactice 

 Ziua europeană a limbilor , activitate coordonată de doamnele profesoare Cordovan Raluca, 

Pop Lavinia, Diaconescu Marilena 
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dezbatere cadre 

didactice 

 

 Comemorarea Holocaustului, activitate desfășurată la Muzeul de Istorie la care au participat 

clasele a a IX a Cși a XII a C coordonați de doamnele profesoare Țolea Florina și Nicolau 

Gabriela. 

Festivalul Naţional al Şanselor Tale „  Solidaritate între generații ” Ediţia XVII, 18-24 

noiembrie 2016 

 

Şcoala Denumirea 

şi tipul 

activităţii 

Parteneri  Locaţia Data/orele 

 

Responsabil  Număr 

Participanţi 

 
Colegiul 

Tehnologic 

de 

Industrie 

Alimentară 

Arad 

 

 

 

 

 

 

Expoziţie 

culinară 

“IndAlim 

2016”   

Educaţie 

estetică  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

S.C. 

Angelia 

S.R.L. 

Cofetăria 

Casa Dulce 

S.C. Nuca 

S.R.L, 

S.C.Minu 

Pap S.R.L. 

                                                                                                                                                                                                                                  

Colegiul  

Tehnologic de 

Industrie 

Alimentară Arad 

23 

noiembrie 

2016 

Consilier 

educativ 

Diriginţi- 

Profesori  

40 elevi realizatori 

ai expoziţiei; 

140 elevi vizitatori; 

11 cadre didactice 

coordonatoare; 

10 cadre didactice 

vizitatoare 

Total :201 

Colegiul 

Tehnologic 

de 

Industrie 

Alimentară 

Arad 

 

 

Diseminare proiect 

Erasmus+ „Triada 

<Formal –Non-

formal- Informal> 

în abordarea 

europeană a 

învăţământului 

tehnologic”( 

proiect 2015-1-

RO01-KA102 - 

014380) . 

 

AIAM 

Barcelos – 

Portugalia 

Colegiul  

Tehnologic de 

Industrie 

Alimentară Arad 

23 

noiembrie 

2016 

Prof Sauliuc 

Anda 

Prof Cotăescu 

Claudia 

90 elevi  

14 cadre didactice 

Total :104 

  SSăăppttăămmâânnaa  eedduuccaațțiieeii  gglloobbaallee    CCoommbbaatteerreeaa  vviioolleennțțeeii  îînn  șșccooaallăă  șșii  aassiigguurraarreeaa  ssiigguurraannțțeeii  

eelleevviilloorr,,  1144  --1188  nnooiieemmbbrriiee  22001166 

Activități Participanți Beneficiari Locul desfășurării 
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Luna antidrog ! – 

dezbatere cu 

reprezentați  

din cadrul 

Compartimentului de 

Analiză și Prevenire a 

Criminalității I.P.J Arad  

 60 elevi   

3 cadre didactice 

Elevii claselor a IX a 

A,D 

Sala festivă  

Forme ale agresivității 

în rândul elevilor 

dezbatere cu 

reprezentant Poliția 

locală Arad 

 70 elevi 

4 cadre didactice 

Elevii claselor a X a A,a 

XI a A,E   

Sala festivă 

Prevenirea violenței în 

școală,  prezentare PPT 

și aplicare chestionar  

Consilier educativ  

Reprezentat siguranță 

școlară 

40 elevi 

2 cadre didactice 

Elevii claselor a XI a 

A,B 

Laborator chimie 

 

   Balul Bobocilor 2016  desfășurat la Teatrul de Stat “Ioan Slavici” Arad, organizatorii fiind 

elevii claselor a XI a / 

   Șezătoare de Crăciun  elevii îmbrăcați în porturi populare au pregătit șezătoare ,au 

urat și colindat reușind să transmită spiritul Crăciunului , a datinilor și obiceiurilor străbune  

Alți colegi au pregătit în atelierul de industrie alimentară produse cu care colindătorii au fost 

răsplătiți cu cornulețe și baigii cu nucă ,extrem de delicioase , coordonați de  doamnele 

profesoare  Pop Lavinia Diana, Țolea Florina ,Șandru Daniela, Diaconescu Marilena,.Simedru 

Viorela,.Stanciu Mihaela, Sauliuc Anda Szakacs Adriana, Giurgiu Mihaela. 

    Concurs Scrisori și poezii cu tema Dulcea mea Doamnă, Eminul meu iubit, activitate  

coordonată de prof Bulc Adriana, prof Tonța Henriette și prof Șandru Daniela. 

Consilier educativ  

Prof Țolea Florina 
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PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 

 

Nr. 

crt. 

Agent economic Reprezentant Obs 

1.  

SC Angelia SRL 

Csordas Angelia- Manager 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 2-4 

Telefon: 0257-210012 

 

2. SC Special SRL Hărduţ Floare  

 

RAPORT DE ACTIVITATE a comisiei SNAC: prof. ing. VLAD GHEORGHINA  

 

Nr.

crt 

Denumirea 

activităţii 

Unităţi şcolare 

implicate 

Parteneri Acţiuni/activităţi 

concrete 

Timp/Durată Rezultate obţinute 

1 Sărbătorirea 

Sfinţilor 

Arhangheli Mihail 

şi Gavril – 

8.11.2016  

Colegiul 

Tehnologic de 

Industrie 

Alimentară 

Arad  

 

GrădiniţaPN 15  

Centru de 

Integrare                                     

prin Terapie 

Ocupaţională     

 

 

Participare la 

slujba ortodoxă de 

cinstire a acestei 

sărbători , la 

Catedrala Veche a 

Aradului 

3 ore Îmbogăţire spirituală 

 

Menţinerea vie a 

sărbătorilor religioase 

2 Festivalul 

Şanselor tale –

nov. 2016 

Parteneriat 

internaţional şi 

local 

 

Licee din 

judeţul Arad  

 

CITO Arad                                   

Centru de 

Integrare                                     

prin Terapie 

Ocupaţională     

 

 

 

Expoziţie culinară 

realizată de către 

elevi : preparate 

specifice 

sărbătorilor de 

iarnă la români 

10 ore total , 

din care : 4 ore 

expoziţia plus 

pregătirea 

preparatelor 

încă 6 ore 

- Colectarea de 

fonduri din vânzarea 

exponatelor şi  

- Donarea către 

persoanele din  

Centru de Integrare                                     

prin Terapie 

Ocupaţională     

 - Confecţionarea de 

albume de amintiri 

pentru  Centru de 

Integrare                                     

prin Terapie 

Ocupaţională     

4 Confecţionarea 

ornamentelor 

pentru 

împodobirea 

bradului, colinzi 

româneşti, 

lecturarea unor 

povestiri 

religioase şi 

daruri pentru 

tineri : 2- 8 

decembrie 2016 

Colegiul 

Tehnologic de 

Industrie 

Alimentară 

Arad  

 

GrădiniţaPN 15  

 

Centrul de 

Integrare prin 

Terapie 

Ocupaţională 

Arad 

Atelier de lucru, 

,,Creativitatea la 

ea acasă”  

12 ore Donarea unui brad de 

Crăciun celor de la  

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupaţională Arad 

- împodobirea 

bradului donat 

- împodobirea 

claselor elevilor 

voluntari 

- concert de colinde 

pentru  Centrul de 

Integrare prin Terapie 

Ocupaţională Arad 

5 25.01.2017 – ,, 

Unde-s doi , 

puterea creşte ! ” 

Colegiul 

Tehnologic de 

Industrie 

Alimentară 

Arad  

 

GrădiniţaPN 15 

Centru de 

Integrare                                     

prin Terapie 

Ocupaţională     

 

 

Realizarea unei 

prezentări Power 

Point privind 

însemnătatea 

evenimentului 

 

Vizită la Muzeul 

Judeţean Arad 

4 ore Dotarea bibliotecii 

şcolare cu DVD în 

care este prezentată 

însemnătatea Marii 

Uniri 
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Vlad Ana 

 Arad, str. Crișan nr. 1, tel: 0762-693.269 

3.  
SC Casa Dulce 

SRL 

Istrate Monica-Maria, Strada Milan 

Tabacovici, FN, Tel: 0745-312.207, 

monicavytalis@yahoo.com  
 

4.  SC Prodalim SRL Itu Nicolae 

Arad, str. Feleacului nr. 1, Tel: 0257-

280013, e-mail: prodalim@satura.ro 

 

5.  Fic&Fic Services 

SRL 

Câmpean Flavius 

Arad, Calea A. Vlaicu nr. 202 

Brutărie 

(Fosta Cibarom) 

6.  

SC Naco SRL 

Ilona Ciprian 

Arad, Strada Ștefan cel Mare nr. 17 

0745-800.034 

Brutărie 

(Aradul Nou) 

7. SC Minu Pan 

Impex SRL 

Olari Daniel 

Strada Clujului nr. 193  

Brutărie Alfa 

8. 
SC Xemar SRL 

Băluță Mariana, Arad, Calea Timișorii 

nr. 13, Tel: 0745-523.225 

 

9. 
SC Crimona SRL 

Iernilă Rodica, Arad, Strada Milan 

Tabacovici nr. __, Tel: 0745-245.157 

 

10. 

I.I. Clipa Nicoleta 

Clipa Nicoleta 

Strada Pădurii nr. 33 

0757-715.962 

Langoșerie 
 

11. 

I.I.Vajko Rozalia  

Vajko Rozalia 

Strada Pădurii nr. 155 

0757-805.818 

Langoșerie 
 

12. 

SC SIMAGRON 

SRL 

Ing. Rediș Simion 

Arad, Strada Prunului nr. 68 

0745-590.282 

simagron@yahoo.com 

Agricultură 

(la sere) 

13.  
S.C. Helvetica Milk 

SRL 

Gornic Ovidiu, Pecica, str. 601 nr. 47 

0744-584811 

helveticamilk@yahoo.com   

2-3 elevi, 

posibilitate de 

angajare 

14. 

S.C. Masters Event 

SRL 

Iovănuţ Mariana, Arad, str. Decebal 

nr.22 

0722-222199 

ristorantepicasso@gmail.com  

 

15. 

S.C. Paraiso- Pub 

SRL 

Ciobanu Liviu Ioan, Arad, B-dul 

Reconcilierii nr. 85, corp A 

0723-199491 

cuoreconta@gmail.com 

 

16.  S.C. GIO LA 

BELLA VERONA 

SRL 

dir. economic., Alexandrescu Adriana, 

Arad, str. Heim Domokos nr. 2 

0257214411  

 

17. 
HOTEL 

ACADEMOS 

asoc. unic Boca Sorina, Arad, str. P-ţa 

Reconcilierii nr. 3 

0740346915 

Posibilitate de 

angajare a 1-2 

elevi 
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18. 
S.C. BIOANIMA 

S.R.L. 

Dir. Dr. Silviu Radu, str. O. Goga nr. 

59, Arad 

0745528292 

 

19. S.C. VETGRICA 

S.R.L. 

Dir. Drăgoi Călin, Calea Radnei, Arad 

0744517623  

 

20. CABINET 

VETERINAR DR. 

HOTĂRAN 

GHEORGHE 

S.R.L. 

Dir. Hotăran Gheorghe, Bd-ul Iuliu 

Maniu, nr. 17-21, bl. D, sc. A, ap. 1 

0721084183 

 

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 învățării pe tot parcursul vieții – are statut diferit de la 

o țară la alta: este întotdeauna considerată un drept, dar variază între obligativitate și opțiune. 

Studiul formării continue a cadrelor didactice realizat în Uniunea Europeană a ajuns la 

concluzia ca obiectivele formării continue se pot structura în jurul a trei poli strategici: 

a) dezvoltarea personală și profesională a educatorilor care vizează ameliorarea competențelor 

profesionale prin: 

- actualizarea competențelor de bază, a cunoștințelor didactice și a celor din domeniul 

disciplinei predate; 

- însușirea de noi competențe; 

- didactica disciplinelor; 

- inițiere în utilizarea de noi metode și materiale; 

b) ameliorarea calității sistemelor de educație, a cursurilor oferite, a insituțiilor de învățământ 

și a practicilor pedagogice ale educatorilor prin: 

- favorizarea interdisciplinarității și dezvoltarea lucrului în echipă; 

- încurajarea inovației; 

- formarea pentru managementul școlii și al clasei și pentru rezolvarea de probleme; 

- punerea în acțiune a unor priorități pedagogice; 

- dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relațiilor umane. 

c) cunoașterea mediului social și environmental prin: 

- favorizarea relațiilor cu întreprinderile; 

- apropierea sistemelor educativ și economic; 

- incitarea la studierea factorilor economici și sociali care influențează comportamenul 

tinerilor; 

- adaptarea la schimbarea socială și culturală.  

Obiectivele formării continue a cadrelor didactice vizează așadar atât ameliorări în 

domeniul larg al sistemului educativ interconectat cu sistemele societății în care este integrat 

cât și schimbări concrete la nivelul personalității cadrului didactic ce se concretizează în 

dobândirea unor cunoștințe și comportamente specifice. În cadrul unui stagiu de formare 

fiecare din obiectivele menționate mai sus dă posibilitatea formulării obiectivelor operaționale 

ale stagiului concretizate în operații și comportamente specifice situate la diferite niveluri de 

exigență. 
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ANALIZA ACTIVITĂŢII DIN ANUL ŞCOLAR 2016-2017, sem I 

 Tititulari Suplinitori 

Număr de cadre didactice in anul scolar 2016-

2017 

38 4 

Doctorat 4  Doctorat  

Gradul I 32 Gradul I  

Gradul II 5 Gradul II 1 

Definitivat 1 Definitivat 2 

Debutanţi  Debutanţi 1 

Număr de cadre didactice înscrise la 

perfecţionări prin grade didactice în anul scolar 

2016-2017 

Doctorat  Doctorat  

Gradul I 1 Gradul I  

Gradul II  Gradul II  

Definitivat  Definitivat 1 

Număr de cadre didactice care s-au perfecţionat 

prin grade didactice în anul şcolar 2015-2016 

Doctorat - Doctorat - 

Gradul I - Gradul I - 

Gradul II - Gradul II - 

Definitivat - Definitivat - 

Numar de cadre didactice înscrise intr-un 

program educaţional (parteneriate) 

20 3 

Numar de cadre didactice care au lucrat în  

program educaţional (parteneriate) 

20 3 

Numar de cadre didactice înscrise la MASTER 

în anul scolar 2016-2017 

- - 

Număr de cadre didactice care au absolvit forma 

de înv Master în anul şcolar 2015-2016 

- - 

Număr de cadre didactice care au urmat un curs 

de formare oferit de CCD sau DPPD în anul 

scolar 2016-2017 

9 - 

 

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 +, 

1  

Numar cadre didactice care au obţinut o bursa 

(individuală) oferită de programul sectorial 

Comenius, Leonardo,Erasmus +, 

  

RESPONSBILUL COMISIEI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE,  

PROF. GIURGIU MIHAELA 
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V. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE 

ANUL 2016-2017, SEM I 

 

 La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate  la 31 decembrie 2016.   

a) Reparaţii curente, dotări 

 În semestrul I al anului școlar 2016-2017 s-au efectuat lucrări de reparaţii constând în: 

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

 Acțiune de deratizare; 

 Înlocuirea geamurilor de pe coridoare, din laboratorul de chimie, din cabinete, a 

pervazelor, interior- exterior, a ușilor de pe hol- parter spre curtea interioară 2;  

 Remedierea instalaţiei sanitare și dotarea grupurilor sanitare cu aparate de uscare și 

dozatoare de săpun; 

 S-au renovat: al doilea laborator de informatică, sălile 50, 23, 31, holul intrare- scările 

principale, holul etaj, sala de lectură a bibliotecii; 

 S-a verificat instalația electrică a școlii și s-a reabilitat parțial;  

 S-a demarat amenajarea curții interioare de mașini; 

 S-a îmbogățit fondul de carte al bibliotecii; 

 S-a dotat cu videoproiector și aparatură IT, cabinetul Consiliere și orientare; 

 S-au dotat cu table SMART, un cabinet de informatică și cabinetul de chimie; 

 Un videoproiector a fost pus, suplimentar, la dispoziția tuturor cadrelor didactice 

 S-a continuat dotarea atelierului de industrie alimentară; 

 S-au achiziționat 14 table magnetice, astfel încât toate sălile de clasă sunt dotate cu 

astfel de table; 

 S-au achiziționat 40 mese și scaune pentru dotarea unor săli de clasă; 

 S-a dotat sala de sport cu materiale; 

 S-a dotat sala profesorală cu un dulap de corespondență și cu aviziere; 

 S-au realizat panouri cu promovarea rezultatelor elevilor și un roll-up de prezentare a 

școlii. 

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

În ceea ce priveşte Bursele de elevi în semstrul I al anului şcolar 2016-2017, situaţia a fost 

următoarea:  

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

 2 elevi – burse sociale;  

 4  elev – burse de merit;  

 6 elev – burse de studiu;  

 4 elevi- beneficiari BANI DE LICEU 

 

Numărul beneficiarilor- transport cadre didactice: 

 2 cadre didactice 

                   -transport elevi: 

-75- abonamente municipiu; 

-113- abonamente județ. 

Conducerea, 

Compartimentul contabilitate 
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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 și european 

-deschiderea spre dezvoltarea de proiecte şi 

programe curriculare, extracurriculare și 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 pereţii exteriori, acoperișul, 

pavajul coridoarelor și a curților interioare 

- insuficienţa numerică a manualelor la 

anumite discipline, mai ales lipsa 

manualelor la disciplinele tehnologice. 

 

OPORTUNITĂŢI DIN 

MEDIUL ŞCOLII 

AMENINŢĂRI CU CARE S-AR PUTEA 

CONFRUNTA ŞCOALA 

-spectrul larg de calificări profesionale 

-competenţa corpului profesoral în 

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 

-reducerea populaţiei şcolare pe seama situaţiei 

economice şi a abandonului şcolar cauzat de 

plecarea părinţilor în străinătate 

-finanţare slabă de la buget  
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celui cu frecvenţă redusă pentru 

sprijinirea elevilor care depăşesc vârsta 

normală a şcolarizării  

 

VII. RAPOARTE COMISII  CATEDRE 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂȚII 

1. COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂŢII funcţionează cu 

următoarea componenţă în anul şcolar 2016- 2017: 

1. COTĂESCU CLAUDIA –  coordonator operativ 

2. STANCIU MIHAELA - secretar 

3  STOENESCU ANCA  – membru  

4. DOBÎNDĂ MONICA - membru 

5. FUNAR MIHAELA - membru 

6. HOTĂRAN FLOAREA – reprezentant sindicat 

7. SZUCS MARIANA – reprezentantul Primăriei Arad 

8. CHIȘCAN MARCEL – reprezentantul părinților 

9. BRÎNDUȘAN MARIUS – reprezentantul elevilor 

Această componență a fost aprobată în Consiliul profesoral. 

 

2. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE CEAC : 

Gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul operațional, 

formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează 

permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de 

lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele 

obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul 

creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

3. PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE: 

   În primul semestru al anului şcolar 2016 – 2017 la nivelul COMISIEI PENTRU 

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII au fost desfăşurate următoarele activităţi 

conform planului operational, respectându-se termenele proiectate.  

 Descărcarea RAEI pentru anul școlar 2015-2016 
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 Iniţializarea  RAEI pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi completarea bazei de date a şcolii 

 S-au introdus în aplicație activitățile de îmbunătățire a calității și de evaluare internă  

precum și  nivelul de realizare al indicatorilor (nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte 

bine, excelent) pentru cei 43 de indicatori pentru fiecare tip și nivel de învăţământ 

 Stabilirea subcomisiilor de lucru și a modului de lucru pe subcomisii 

 Stabilirea responsabilităților individuale și a termenelor de realizare 

 Stabilirea graficului de monitorizare 

 Planificarea calendaristica a activitatilor 

 Realizarea graficului de asistente / interasistenţe la ore 

 Realizarea asistențelor /interasistenţelor la ore.  

 Au fost elaborate 3 proceduri operaţionale. 

 Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,  CEAC 

a elaborat conținutul portofoliului comisiei metodice, conținutul portofoliului cadrului 

didactic, conținutul portofoliului elevului.  

 Verificarea portofoliilor cadrelor didactice. 

 Urmărirea traseului  educaţional și a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor - 

Realizare diagramă PIE 

 Aplicarea şi interpretarea chestionarelor 

 Monitorizarea completării documentelor şcolare 

 Monitorizarea ritmicităţii evaluării 

 Monitorizarea orarului şi a desfăşurării orelor de instruire practică şi laborator 

 Actualizarea avizierului CEAC 

 Pe parcursul semestrului I au fost prelucrate de profesorii diriginți Normele de protecția 

muncii , de igienă și normele PSI  

 Comisia CEAC s-a întrunit pentru elaborarea Strategiei de Evaluare a Calitatii si 

Regulamentului de Funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

 Documentele școlii au fost introduse în aplicație sub diferite forme (xls, pdf, word):  

1.Documente de înfiinţare  

2.Documente de funcţionare şi resurse materiale  

3.Resurse umane  

4.Oferta educaţională şi rezultate educaţionale  
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5.Documente financiare  

6.Planificare internă  

7.Sistemul de management al calităţii  

4. NOI PUNCTE DE ACŢIUNE: 

 Verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului de 

colectare a dovezilor şi a surselor acestora; 

 Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-

se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii; 

 Pregătirea  olimpiadelor şcolare 

 Aplicarea de  chestionare  elevilor  

 Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a 

exemplelor de bune practici prin asistenţe şi interasistenţe între catedre şi arii curriculare 

 Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi 

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere 

5. REZULTATE: 

 Finalizarea și descărcarea la termen a Raportului anual de evaluare internă a calității 

pentru anul școlar 2015-2016 

 Planificarea activităților de îmbunătățire și de evaluare pe cele patru trimestre 

 Finalizarea unei activități de îmbunătățire: 

 Recuperarea lacunelor în privinţa lecturilor obligatorii pentru clasa a X-a 

 Completarea indicatorilor pentru fiecare nivel educațional 

 Realizarea asistențelor la ore conform graficului 

 Elaborarea a 3 proceduri operaţionale noi 

 Introducerea în aplicație a documentelor școlii  

                                                            Responsabil CEAC, Prof. Cotăescu Claudia-Laura 

ARIE CURRICULARĂ    MATEMATICA –ŞTIINŢE  
 

În  semestrul I anul şcolar 2016-2017,  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. 
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- 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. 

- au participat la ”Șezătoarea de Crăciun” organizată în cadrul școlii, cu prilejul Sărbătorii 

Nașterii Domnului, din data de 20 decembrie 2016 

-Participă la cursuri de formare continua în cadrul Universității ” V.Goldiș” Arad. 

 

MATEMATICĂ 

 

- Prof. Călinescu Carmen , prof. Crişan Ioan , prof. Mercea Ioan, prof. Floca Adela   au 

participat la Consfătuirile profesorilor de matematică  septembrie 2016 și la şedinţele comisiei 

metodice de matematică. 

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

matematica organizat la  Școala Gimnazială "Frații Neuman"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 2017. 

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

 "Aurel Vlaicu" din Arad . 

-Profesorii Catedrei de matematică au participat în calitate de diriginți ca organizatori și 

coordonatori la "Șezătoarea de Crăciun","Festivalul Național al Șanselor Tale". 
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FIZICA , CHIMIE  

 

- În semestrul I al anului şcolar 2016-2017 ,  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 2016.  

- D-na prof  Pleş Titiana a  participat, în calitate de profesor corector, la Olimpiada de Chimie, 

etapa locală . 

- 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 am coordonat  elevi pentru elaborarea lucrărilor înscrise în competiţia 

Simpozionului Regional de Proiecte Științifice ale elevilor “Gustă știința”- 188, inclus în 

CAER 2016, poziția 259. 

- D-na prof Ghinga Iulia a coordonat eleva Gilen Nataly pentru participarea la concursul 

național “Zile Naționale ale României”, inclus în oferta CCD Arad, avizat MENCȘ, noiembrie, 

2016, obținând LOCUL I la secțiunea Creație plastică; 

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

-D-na prof Ghinga Iulia a participat la Festivalul Național al Șanselor Tale, Expoziţia Culinară 

Ind Alim 2016, ediţia a XVII-a, a avut ca temă “Solidaritatea între generaţii”, noiembrie 2016, 

activitate ce a fost mediatizată în presa locală. 

- D-na prof Ghinga Iulia a depus la ANPCDEFP proiectul de mobilitate”Lecții atractive, elevi 

mai buni” (“Better Classes, Better Students”) înscris la secțiunea KA1- Laerning Mobility of 

Individuals, KA101- School Education staff mobility, apelul 2017, Jaen, Andaluzia, Spania; 

-D-na prof Șerpar Dochia a participat și s-a implicat în desfășurarea Consfătuirilor profesorilor 

de fizică din Arad ce s-a desfășurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad, 

în data de 20 septembrie 2016, 

-D-na prof Șerpar Dochia a  pregătit experimentele din cadrul ”Festivalului Științei” împreună 

cu elevul Bibarț Marius din clasa a X-a D, 

-D-na prof Șerpar Dochia ala olimpiada de fizică faza pe municipiu, care s-a desfășurat la 

Colegiul Național Vasile Goldiș, Arad  în data de 16 decembrie 2016 a participat în calitate de 

supraveghetor 

-D-na prof Șerpar Dochia în cadrul Cercului profesorilor de fizică a participat la activitatea 

metodică intitulată ”Învățarea bazată pe investigație, prin experimente simple efectuate cu 

materiale reciclabile”, desfășurată în data de 7 decembrie 2016, la Școala Gimnazială Aurel 

Vlaicu Arad, 

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.)  

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 

 

31 

 

             - 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; 

                - 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 2016- 2017. 

-D-na prof Funar Mihaela pentru dezvoltarea institutionala si promovarea imaginii unitatii 

scolare a realizat parteneriat cu Organizatia RoRec, a promavat oferta educationala si imaginea 

scolii prin participarea la activitati extracurriculare. 

- D-na prof  Dobîndă Monica a încheiat parteneriate de colaborare și derulez activități specifice 

acestora cu Societatea de Cruce Roșie Arad. 

- D-na prof  Dobîndă Monica a finalizat un material de specialitate în vederea publicării unei 

cărți.                  

Coordonator Arie curriculară Matematică și Științe, 

Prof. Călinescu Carmen 

                      

Aria curriculară Limbă și comunicare  

În cadrul ariei curriculare limbă  şi comunicare a Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentara Arad, am desfăşurat următoarele activităţi pe semestrul I, anul şcolar 2016-

2017: 

La începutul semestrului am întocmit documentele şcolare necesare predării şi 

repartizării orelor, respectiv planificările calendaristice şi pe unităţi de învăţare. 

În  cadrul catedrei de limba română prof.Adriana Bulc şi prof.Henriette Tonţa au 

participat în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza 

locala, desfăşurată în data de 2 februarie 2017, la Colegiul Economic.  

In luna ianuarie 2017 au participat în calitate de profesor evaluator la concursul Lectura 

ca abilitate de viaţă desfăşurat la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi. 

Toate cadrele didactice din catedra de limba română am organizat un recital de poezie 

dedicat zilei poetului Mihai Eminescu, in jurul datei de 15 ianuarie.  

În luna octombrie s-au vizionat două piese de teatru prezentate de Teatrul Ioan Slavici 

din Arad. 

În luna noiembrie prof.Adriana Bulc  a participat la actrivitatea metodică, desfăşurată la 

Colegiul de arte Sabin Drăgoi.Activitatea a avut ca temă deontologia evaluării. 

Toate cadrele didactice de limba şi de literatura română s-au ocupat de pregătirea 

elevilor claselor a XII-a în vederea examenului naţional de bacalaureat. 

În cadrul catedrei de limbi moderne prof.Marilena Diaconescu a participat la Olimpiada 

de limba engleză,etapa locală în calitate de profesor evaluator. Doamna profesor Marilena 

Diaconescu a pregătit doi elevi calificaţi la faza judeţeană. 

Doamnele profesor de limba engleză participă la un proiect educativ cu un liceu din 

oraşul Bari din Italia. 

Doamnele profesor de limba franceză Lavinia Pop şi Henriette Tonţa au organizat în 

luna octombrie,cu ocazia Zilei limbilor moderne o activitate intitulată Voyages et images. 

Toate cadrele didactice din catedra de limbi moderne s-au ocupat de pregătirea 

suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat. 
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Responsabil, prof. Tonța Henriette 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

Semestrul I  
 

Profesorii din cadrul ariei curriculare  Om şi Societate, au susţinut pe parcursul semestrului I 

din anul şcolar 2016 – 2017, o paletă variată de activităţi, după cum urmează: 

- Participarea la consfătuiri; 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conforme cu precizările MEN; 

- 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; 

Prof. educație-fizică Creța Claudia înscris la gradul didactic definitivat. 

 

II. Organizarea de activităţi extracurriculare: 

 

Prof. geografie-limba engleză Ioncu Monica 
-responsabil al ariei curriculare Om şi societate  a organizat diferite activităţi şi dezbateri în 

cadrul ariei curriculare 

 -a participat cu elevii Robotin Alina si Scripcariu Vlad, a XII-a E, la Proiectul educational 

(concurs regional), „Pasarea maiastra” 
 -a participat la activitatea „Festivalul sanselor tale” 

 

Prof. istorie Nicolau Gabriela 
-a coordonat activitățile dedicate Holocaustului și Zilei Naționale a României desfășurate în 

parteneriat cu Muzeul de Istorie; 

 

Prof. religieo rtodoxă Ţolea Florina 

 -consiliere ducativ si responsabil al comisiei dirigintilor a organizat diferite activităţi şi 

dezbateri în cadrulariei curriculare; 

 -a participat la activitățile dedicate Holocaustului și Zilei Naționale a României desfășurate în 

parteneriat cu Muzeul de Istorie; 

-a coordonat activitatea dedicata sarbatorilor de iarna,”Sezatoare de Craciun″, in parteneriat cu 

Mass-media Special si ARQ; 

-a participat la Proiectule ducational (concurs regional) ″Pasarea maiastra″; 
-a participat la activitatea ″Festivalul sanselor tale″;  

-a coordonat Balul bobocilor. 

 

Prof. educație fizică Creta Claudia Alina 

-a participat la diferite activități și concursuri, dupa cum urmeaza: 

-Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, etapa judeteana, cu echipa de fotbal a scolii; 

     -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, etapa judeteana, cu echipa de tenis de masa a 

scolii. 
 

Consilier scolar Ignuta Cristian 
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- Prevenirea si combaterea absenteismului; 

- Prevenirea si combaterea agresivitatii verbale si fizice. 

 

III. Rezultate obținute: 

 
Prof. religie ortodoxă Ţolea Florina   

Concursuri: 
-Concursul național Vaslui “Școala –micul meu univers”, mențiune Popa Maria- octombrie  

-Concursul national cu ocazia Zilei Naționala a României, secțiunea plastică, locul I  Dema 

Diana- decembrie 

-participare la simpozionul national ”Inițiative Didactice” cu lucrarea ”Îmipasă!”- octombrie 

 
Prof .educație fizică Creta Claudia Alina 

A pregătit echipa școlii de fotbal obținând: 

Faza I județeană, fotbal ONSS –băieți locul al II-lea in clasamentul grupei D- noiembrie 

 

IV. Direcţii prioritare de acţiune: 

 
- diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare, teste iniţiale, portofoliu, referate, proiecte. 

- implicarea elevilor în procesul de predare - învăţare  - evaluare 

- implicarea elevilor in activitati extracurriculare. 

Responsabil, Prof. Ioncu Monica 

 

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: 

 12 ingineri de specialităţi ca : industrie alimentară, zootehnie, mecanică, agronomie, 

horticultură, TIC (majoritatea având  de fapt dublă specializare).  

 1 medic veterinar 

 1 maiştru instructor  

 1 profesor economie ( module de specialitate ) 

 2 specialişti/suplinitori: specialiști în agricultură și TIC 

T
o
ta

l 
 

ca
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e 
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17 

Cadre didactice 

,,Titular” 

Cadre didactice 

,,Suplinitor” 

15 2 
1. Barbură Aurel 

2. Berenenţ Ana 

3. Carţiş Crina 

4. Coman Lențica 

5. Cotăescu Claudia 

6. Gaga Loghin-TIC 

7. Giurgiu Mihaela 

8. Hotăran Floarea 

9. Sauliuc Anda Flavia 

10. Simedru Viorela 

11. Stanciu Mihaela 

1. Nagy Nicoleta 

2. Vlad Codrin Dacian_TIC 
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12. Szakacs Adriana 

13. Şiclovan Laura 

14. Ţurlea Ovidiu 

15. Vlad Gheorghina 

 

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”/fără 

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. Cotăescu C 

5. Giurgiu M 

6. Hotăran F. 

7. Sauliuc A. 

8. Simedru V.  

9. Stanciu Mihaela 

10. Ţurlea O. 

11. Vlad G. 

 

1. Szakacs A. 

 

 1.Nagy Nicoleta-

Def, suplinitor 

 

2. Vlad Codrin 

Dacian, 

Definitivat, 

suplinitor 

 

-  1. Barbură Aurel-  

2. Gaga L- Anul ? 

3. Şiclovan L-2011 

 

 

 
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.  

Dintre aceste programe, amintesc:  

- „Psihopedagogie specială” –UVVG Arad- prof. ing. Simedru Viorela, prof. ing. Stanciu 

Mihaela.  

S-au desfăşurat interasistenţe la ore în scopul formării şi autoformării membrilor comisiei, 

după cum reiese din Anexa 1. 

 

A. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 

 

1. Structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare. 

Managementul activităţii comisiei metodice 

 

 În semestru I din anul şcolar 2016 – 2017 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; 

 Propunerea, elaborarea, avizarea programelor școlare CDL de către CA al CTIA 

Arad și inspectorul de specialitate al ISJ Arad; 

 aplicarea, evaluarea și interpretarea ,, Test inițial” la disciplinele de specialitate. S-

au întocmit rapoarte individuale de către profesorii care le-au aplicat și un raport 

sintetic al catedră ,, Tehnologii” 
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 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 anului şcolar planificările 

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 MEN, 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 

evaluare precum şi standardele de competenţă. S-a încercat relaţionarea şi inter-relaţionarea 

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 și cerc metodic județean- care au fost organizate. În cadrul acestora s-au 

discutat problemele curente , după cum reiese din procesele verbale întocmite.  

 Procesulul instructiv-educativ al anului şcolar l-am demarat cu acţiunea de evaluare 

iniţială a elevilor. Fiecare profesor/maistru instructor a elaborat teste de evaluare (iniţială, 

formativă şi sumativă),  însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În 

urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau 

dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

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. 
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Toate cadrele didactice au stabilit graficul de  pregătire suplimentară a elevilor pentru 

asigurarea progresului şi performanţei şcolare, în vederea promovării examenele de absolvire: 

certificarea calificării profesionale și bacalaureat . 

 S-au dezvoltat parteneriate cu agenţi economici, în vederea desfăşurării  activităţilor 

de pregătire practică de specialitate. Doamna director prof. Ghinga Olga Iulia, a realizat ,, 

control practică” la agenții economici unde elevii școlii și-au desfășurat orele de IP / SPP.  

În şedinţele de catedră, s-a stabilit ca, profesorii care predau discipline/module de 

specialitate să fie desemnaţi ca şi coordonatori de lucrări de certificare a competenţelor 

profesionale pentru absolvenţii promoţiei 2016-2017, urmând a se propune aprobării comisiei 

metodice şi CA al CTIA Arad, temele lucrărilor de certificare a competenţelor profesionale, 

pentru a putea demara lucrările, conform Ordin MEN: nr. 4.434/ 29 august 2014. 

Preocupaţi de performanţele elevilor, 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 

în dar şi pentru cei cu performanţe şcolare remarcabile care vor participa la Concursurile 

Şcolare şi Olimpiada disciplinelor din aria curricularăTehnologii 2017. 

S-au desfășurat activități de promovare a imaginii şcolii prin: diseminarea proiect 

Erasmus+: ,, Formal-Non formal-Informal” în abordarea europeană a învățământului 

tehnologic 2015-RO 01-KA 102-014380, la nivel de cerc pedagogic/metodic județean cât și 

prin articole/ publicații pe site-ul școlii și presa locală.  

O mare parte din membrii catedrei au participat la activităţi de perfecţionare, specializare 

și cursuri de formare. Amintim :  

 Consfătuirile profesorilor din aria curriculară “Tehnologii”, doamnele 

profesoare: ing. Simedru Viorela, ing. Sauliuc Anda, Septembrie 2016. Diseminarea 

conținutului Consfătuirilor în ședința de catedră, la care au participat toți membrii 

catedrei.   

 Cerc pedagogic judeţean „Resurse naturale şi protecţia mediului” , coordonat de 

către doamna prof. ing. Sauliuc Anda Flavia, 19.09.2016 

 Curs (Worh-shop) : Metode learning by doing de predare-învățare, Junior 

Achievement JaRomania, doamnele profesoare: ing. Sauliuc Anda, ing. Vlad 

Gheorghina, ing. Simedru Viorela, ec. Coman Lențica, Septembrie 2016  

 Curs formare ,, Probleme actuale ale educației naționale”- 12 ore, doamnele 

profesoare: ing. Vlad Gheorghina, ing. Simedru Viorela, Septembrie 2016 

 Curs formare ,, Formarea profesorilor sub exigențele prezentului și 

perspectivele viitorului” - (Congres AGIRo), doamnele profesoare: ing. Vlad 

Gheorghina, ing. Simedru Viorela, Septembrie 2016 

 Curs formare ,, Regulă și excepție ”, 12 ore (Congres AGIRo), doamnele 

profesoare: ing. Vlad Gheorghina, ing. Simedru Viorela, Septembrie 2016 

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,  

 Expoziția culinară ,, EXPOINDALIM-2016”, organizată de către membrii catedrei 

tehnice în cadrul ,, Festivalul Naţional al Şanselor Tale ’’ , ediţia a XVII a, având ca 
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temă ,, Solidaritatea între generaţii ’’, desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad, în 23.11.2016; 

 Activități caritabile și de voluntariat în preajma sărbătorilor de iarnă, la centre 

ocrotire minori și de îngrijire adulți.   

 Congresul XXXIX – AGIRo, 4-6.11.2016, eveniment cu caracter internațional, 

doamnele profesoare: ing. Vlad Gheorghina, ing. Simedru Viorela, Septembrie 2016 

 Activități de voluntariat în cadrul SNAC- ,,Săptămâna legumelor și fructelor”.  

 Activități culturale și artistice: ,, Șezătoare de Crăciun ” 

REALIZĂRI ȘI REZULTATE ALE MEMBRILOR CATEDREI TEHNICE:  

 Domnul prof. Dr. ing Barbură Aurel 

o membru în comisii: Comisia pentru  burse , Comisia de inventariere,casare şi 

recepție, Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgențe 

o a realizat  planificările  calendaristice la cele 9 module de predare (teorie-curs). 

o a susținut,corectat și interpretat testele inițiale la clasele de predare. 

o a aplicat metode moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de 

specialitate; notarea   ritmică la clasă. 

o a  completat dosarul cu portofoliul profesorului. 

o a întreprins demersuri pentru proiectul clasei de învățământ profesional.  

o a participat în septembrie 2016 ca professor evaluator la Concursul județean de 

ocupare a posturilor/catedrelor libere/rezervate în învățământul 

preuniversitar,organizat de ISJ Arad. 

o a realizat fişe de lucru, documentare, observare pentru fixarea cunoştinţelor 

teoretice şi a celor de laborator obţinute prin îmbinarea metodelor expozitive cu cele 

prin descoperire, şi pentru realizarea activităţii practice , prin precizarea clară a 

sarcinilor de lucru. 

o a folosit cele mai adecvate metode, în care activitatea didactică este centrată pe elev, 

ţinând cont de stilurile de învăţare ale elevilor(auditiv, vizual, practic). 

o a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină probleme în 

învăţarea disciplinelor tehnologice. 

o a participat la Cercul Pedagogic Resurse naturale şi protecţia mediului din data de 

19.09.2016 care a avut loc la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad și 

la sedințele comisiei metodice Tehnologii. 

o a încheiat convenţii-cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică cu : SC 

Brândușan SRL Zimandul Nou,Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Viticultură și Vinificație Miniș,SC Dacrivet SRL Arad și SC Simagron SRL Arad. 

o a dezvoltat activități și acțiuni științifice, culturale, educaționale, antreprenoriale, 

precum și derularea în comun  a activități de instruire practică a studenților prin 

acordul cadru de parteneriat cu Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului”Regele Mihai I al României” 

din Timișoara încheiat în 14.12.2016. 

o a realizat planului de activitate a Comisiei de burse pe anul școlar 2016-2017. 

o a selecționat elevii pentru participarea la olimpiada din aria curriculară 

Tehnologii,domeniul Agricultură- Cultura plantelor. 

o a contribuit, alături de conducerea școlii și colegii din comisia de burse și diriginți la 

informarea, analiza și monitorizarea elevilor care au solicitat, au fost sau sunt 

beneficiari de burse. 

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 

 

o a participat, împreună cu colegii din comisie, la activitatea de inventariere a 

patrimoniului școlii, luna decembrie 2016 

o a stabilit și transmis către elevii interesați din clasa a XII-a E temele opționale 

pentru întocmirea proiectului de susținere a examenului de certificare a calificării 

profesionale de nivel 4. 

 Doamna prof. ing.  Bereneanț Ana     

 Doamna prof. ing. Carțiș Crina Mariana 

o Participarea la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii 

și la Consiliile Profesorale 

o Manifestarea unei atitudini morale și civice adecvate cadrului educațional, cu 

respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

o Membru – an școlar 2016 – 2017,  în următoarele Comisii: Comisia de Consiliere și 

Orientare și Activități Extrașcolare, Comisia de cercetare disciplinară,  Comisia 

pentru proiecte naționale și internaționale în anul Școlar 2016-2017, Comisia 

pentru mentorat , Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității și 

Comisia pentru programe și proiecte educative pentru anul școlar 2016-2017; 

o Responsabil:  Comisia de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație și Comisia 

de Verificare a Documentelor Școlare(provizorie). 

o A participat la organizarea concursului ”Șanse egale pentru toți”, Arad 10 

noiembrie 2016 

o Activități voluntariat: Organizarea și participarea la Campania Socială ”Săptămâna 

legumelor și fructelor donate”, din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară (SNAC),  perioada 14-18 noiembrie 2016;  

o A organizat și coordonat elevi pentru participarea la ”Festivalul Național al 

Șanselor Tale”,  Expo  IND ALIM 2016 – ”Bunătăți pregătim, bucurii dăruim!”, 
desfășurat la CTIA Arad, în data de 23.11.2016 

o A participat ca voluntar la proiectul ”Educația populației privind fructele și 

legumele cu rol terapeutic” 

 Doamna prof. ec. Coman Lențica 
o Am fost membru în: Comisia SNAC 2016-2017  

o A coordonat/ îndrumat elevii care au participat la diferite activități 

extracurriculare, concursuri:  

o A participat la întîlnirea de diseminare a materialelor prezentate la Consfătuirile 

județene organizate de ISJ Arad- 24.09.2016  

o a participat la activități de diseminare a proiectului Erasmus+: ,, Formal-Non 

formal-Informal” în abordarea europeană a învățământului tehnologic 2016-RO 01-

KA 102-014380, la nivel de cerc pedagogic/metodic județean cât și prin articole/ 

publicații pe site-ul școlii și presa locală.  

o a participat la toate ședințele Consiliului profesoral, la întrunirile/şedinţele ariei 

curriculare Tehnologii din școală; întrunirile cercului pedagogic județean; 

o a fost membru în comisia de susținere a Examenelor de diferență pentru elevii 

veniți prin transfer la CTIA Arad  

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 27.01.2017 

o a articipat la toate ședințele Consiliului profesoral 

o a participat la întrunirile/şedinţele ariei curriculare Tehnologii din școală, deoarece 

predă și module de specialitate; 
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o Participarea la întrunirile cercului pedagogic județean; 

o a participat la Cercul pedagogic: ’’Resurse naturale şi protecţia 

mediului’’,desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad în data 

de 19.09.2016; 

o a participat în calitate de profesor organizator şi coordonator la ,, Festivalul 

Naţional al Şanselor Tale’’, ediţia a XVII a, având ca temă ,, Solidaritatea între 

generaţii ’’ , desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în 

23.11.2016; 

o a participat la activitatea organizată în cadrul şcolii, cu prilejul Sărbătorii Naşterii 

Domnului, ”Şezătoarea de Crăciun”. 

o A participat la organizarea atelierului de industrie alimentară pentru a deveni 

funcțional 

o A realizat activități instructiv-educative în noul atelier de industrie alimentară 

o A participat la diferite proiecte: 

o Proiect ,, Educația populației privind legumele și fructele cu rol 

terapeutic”, derulat de Centrul Municipal de Cultură Arad și UVVG Arad 

(diplomă). 

o Proiect ,,Do your best- just invest ! ” , proiect finanțat de CE în cadrul 

programului Erasmus + Parteneriate Strategice 2014-1-PLO1-KA204-003589 

și implementat de Asociația EIVA, Diplomă de participare la activități 

o a participat la curs de formare: ,,Metode learning by doing de predare- învățare”, 

Septembrie 2016 , JAromania. 
o este în comisia SNAC- și a participat ca și voluntar la diverse activităţi caritabile 

de voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad, Săptămâna 

legumelor și fructelor 

o a participat la întrunirile/şedinţele ariilor curriculare ,, Om și societate” din școală; 

o a participat la întrunirile cercului pedagogic județean; 

o este înscrisă la cursuri de formare organizate de CCD Arad, din oferta acestui an 

școlar 

o a organizat expoziția culinară ,, EXPOINDALIM-2016”.  

o participare la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 26.01.2017 

o a îndeplinit cu responsabilitate și profesionalism sarcinile și atribuțiile repartizate. 

 Doamna prof. ing. Cotăescu Claudia Laura 

o Membru în următoarele consilii și comisii: 

 Consiliul de administrație 

 Consiliul pentru curriculum 

 Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 Comisia de consiliere și orientare școlară 

 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 Participarea la ședințele Consiliului de administrație al școlii și ale celorlalte 

comisii din care fac parte; 

o Participarea la întrunirile/şedinţele ariei curriculare Tehnologii din școală; 

o Participarea la întrunirile cercului pedagogic județean 

o Întocmirea încadrărilor profesorilor din cadrul ariei curriculare Tehnologii pentru 

anul școlar 2016-2017; 

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 

 

40 

 

o Elaborarea CDL-ului pentru clasa a IX-a – domeniul pregătirii de bază - Industrie 

alimentară; 

o Elaborarea bazei de date din cadrul Raportului Anual de Evaluare Internă a calității 

educației (RAEI) pentru anul școlar 2016-2017; 

 Domnul prof dr. ing Gaga Loghin            

 Doamna prof. ing. Giurgiu Mihaela:  

o profesor diriginte; 

o responsabil-Comisia de perfecţionare şi formare continuă 

o membră în comisiile: 

 Comisia de recepţie,inventariere şi casare 

 Comisia pentru curriculum 

 Comisia de monitorizare, coordonare şi încadrare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial intern 

 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

 Comisia pentru organizarea examenelor 

 Comisia de elaborare şi actualizare PAS 

 Comisia de selecţionare a documentelor din arhivă 

 Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învățământ  

o a realizat  planificările  calendaristice – într-un termen bun ( cel planificat ); 

o a realizat  proiectarea unităţii de învăţare 

o a aplicat metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate; 

notarea ritmică la clasă 

o a realizat fişe de lucru, documentare, observare pentru fixarea cunoştinţelor teoretice şi a 

celor de laborator obţinute prin îmbinarea metodelor expozitive cu cele prin descoperire, 

şi pentru realizarea activităţii practice , prin precizarea clară a sarcinilor de lucru. 

o a folosit cele mai adecvate metode, în care activitatea didactică este centrată pe elev, 

ţinând cont de stilurile de învăţare ale acestora (auditiv, vizual, practic). 

o a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină probleme în învăţarea 

disciplinelor tehnologice 

o a participat la Cercul Pedagogic Resurse naturale şi protecţia mediului din data de 

19.09.2016 care a avut loc la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

o a realizat graficul de consultaţii pentru anul şcolar 2016-2017. 

o a întocmit bazei de date privind CPT a cadrelor didactice pentru anul şcolar 2016-2017 

o a participat la consfatuire în data de 25.10.2016 in cadrul Comisiei de perfecţionare şi 

formare continuă   în Sala festivă a Colegiului Naţional „Preparandia – Dimitrie 

Ţichindeal Arad 

o a susținut inspecția specială-grad didactic I-29.11.2016 

 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 Colaborează cu CNFA în activități de formare a adulților, monitorizare, 

autorizare 

 Doamna prof. ing. Nagy Nicoleta  
 Doamna prof. ing. Sauliuc Anda: 

o Septembrie 2016 - participarea la Consfătuirile profesorilor din aria curriculară 

“Tehnologii” 

o Participarea la şedinţele ariei curriculare Tehnologii 
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o Coordonarea cercului pedagogic judeţean „Resurse naturale şi protecţia mediului”, 

susţinerea activităţii cercului pedagogic din data de 19.09.2016, care a avut loc la 

CTIA Arad  

o Diseminarea informaţiilor specifice învăţământului tehnologic pentru anul şcolar 

2016-2017; 

o Diseminarea proiectului   2015-1-RO01-KA102 – 014380 “Triada formal – 

nonformal – informal în abordarea europeană a  învăţământul tehnologic”, proiect 

Erasmus+ derulat de Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad în anul 

şcolar 2015-2016. 

o Coordonarea activităţii comisiei pentru proiecte internaționale: întocmirea 

planului managerial, întocmirea raportului final în cadrul proiectului 2015-1-RO01-

KA102 – 014380  “Triada formal – nonformal – informal în abordarea europeană a  

învăţământul tehnologic”, obținerea aprobării acestui raport de către ANPCDEFP și 

derularea procedurilor de închidere a proiectului, organizarea activității de 

diseminare a rezultatelor proiectului,  întocmirea raportului semestrial al comisiei. 

o Coordonarea activităţii comisiei pentru situaţii de urgenţă: pregătirea angajaților 

în vederea prevenirii situațiilor de urgență, pregătirea în vederea asigurării sănătății  

și securității în muncă, instruirea noilor angajați, asistarea la instruirea tuturor 

elevilor din școală privind SSM și PSI, testarea angajaților privind SSM și PSI, 

organizarea exercițiului de evacuare din data de 26.01.2017. 

o Membru în Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii, în 

Comisia de mobilitate la nivelul unităţii şcolare, în Comisia pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare, în Comisia pentru mentorat. În această calitate am participat la 

activitatea de verificare a cataloagelor (notarea ritmică, verificarea corectitudinii 

completării documentelor școlare). 

o Participarea la cursuri de  formare/perfecţionare: - nici un curs din cele la care s-a 

înscris la CCD Arad nu s-a organizat. 

o Actualizarea documentelor comisiei de protecţia muncii şi situaţii de urgenţă, 

elaborarea planului de muncă, a procedurilor specifice, a fluxurilor de evacuare, 

actualizarea regulamentelor proprii privind SSM, etc. 

o Elaborarea CDL-ului pentru clasa a X-a „Dezvoltarea personală a tehnicienilor din 

industria alimentară” 

o Coordonarea elevilor în vederea pregătirii examenului de certificare a 

competențelor profesionale 2017 (XII A- Mako Brigitta și Pop Maria, 10 elevi din 

clasa a XIII-a H seral) – întocmirea proiectului de specialitate. 

o Coordonarea activităţilor în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale care a avut 

loc în data de 23.11.2016 (realizarea unui scurt film de prezentare a proiectului, a 

unui PPT, realizarea în colaborare cu direcțiunea a unui roll-up de prezentare 

proiect, realizarea diplomelor pentru festival) 

o Participare la realizarea activității “Șezătoare de Crăciun”, din data de 20.12.2016. 

o Coordonarea elevilor din clasa a X-a B pentru participarea la  concursul județean 

interdisciplinar Discipline tehnice, fizică, informatică „EXPERIMENTE 

ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE” , Craiova, anul şcolar 2016 – 2017, Ediţia a V-a. 

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

respectarea si promovarea deontologiei profesionale. 

o Proiecte 
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 Participare la webinarul organizat de A.N.P.C.D.E.F.P. la Bucureşti, în luna 

octombrie 2016, cu privire la modul de completare și intocmire a documentelor 

pentru raportarea finală în cadrul proiectelor europene. 

 Raportare finală în cadrul proiectului 2015-1-RO01-KA102 – 014380  “Triada 

formal – nonformal – informal în abordarea europeană a  învăţământul 

tehnologic”, activități de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului. 

 Participare la activități realizate în cadrul proiectului DO Your Best – Just 

Invest, proiect de parteneriat strategic 2014-1-PLO1-KA2014-003589 

 Participare la activități realizate în cadrul proiectului“Educația populației 

privind fructele și legumele cu rol terapeutic”. 

 Completarea documentelor de pe platforma ECAS in calitate de partener în 

proiectul “Modele de educație profesională duală”, proiect Erasmus+ al cărui 

coordonat este ISJ Arad, iar CTIA este cobeneficiar al proiectului alături de S.C. 

ANGELIA S.R.L. 

o Simpozioane: 
 Participare la simpozionul județean “Dascălul – lumină pentru generații”, 

organizat de PrimăriaMun Arad, ISJ Arad, UAV și UVVG- 5.10.2016. 

 Participare cu lucrarea “Rolul tehnologiilor informatice în educarea copiilor cu 

cerințe educaționale speciale” la Conferința international mRidge – Using 

mobile technology to improve policy reform for inclusion of disadvantaged 

groups in education, 28.09.2016, Craiova. 

 Doamna prof. ing. Simedru Viorela  

o Responsabilă arie curriculară ,,Tehnologii” 
o Metodist ISJ Arad 

o Membru în Consiliu Consultativ ISJ Arad, Adeverință nr. 5/2 din 19.09.2016 

o Responsabil arie curriculară 2016-2017, Decizia 

o Membru în comisiile:  
 Comisia de perfecționare și formare continuă 2016-2017- membru- Decizia 

 Comisia SU (Situații de urgență), 2016-2017  

 Comisia SSM, 2016-2017- membru 

 Comisia paritară 2016-2017- membru, Decizia 

 Comisia pentru control managerial intern, - membru, Decizia 

 Comitetul de securitate și sănătate în muncă, 2016-2017, Decizia 

 Comisia pentru programe și proiecte educative, membru, Decizia 

 Comisia pentru organizarea examenelor, membru, Decizia 

 Comisia Consiliere, orientare și activități extrașcolare, membru, Decizia 

 Comisia de mentorat, membru, Decizia  

 Comisia SNAC 2016-2017, Decizia 

 Comisia de elaborare și/sau actualizare PAS, Decizia 

 Comisia de examinare pentru Examenele de diferență-  

o participare la Consfătuiri județene organizate de ISJ Arad- 24.09.2016-, 

participare și diseminarea materialelor prelucrate și cadrelor didactice din comisia 

metodică a ariei curriculare ,, Tehnologii”  

o participare la activități de diseminare a proiectului Erasmus+: ,, Formal-Non 

formal-Informal” în abordarea europeană a învățământului tehnologic 2015-RO 01-

KA 102-014380, la nivel de cerc pedagogic/metodic județean cât și prin articole/ 

publicații pe site-ul școlii și presa locală.  

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 

 

43 

 

o a încheiat Convenții de practică SPP cu agenți economici din județul Arad. 

o a organizat expoziția culinară ,, EXPOINDALIM-2016”- Adeverința nr. 

o a fost membru în ,, Comisia de Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de 

Director și Director Adjunct de la CTIA Arad (Decizia 209/17 din 28.09.2016/ 

ISJ Arad) 

o a participat la toate ședințele Consiliului profesoral, la întrunirile/şedinţele ariei 

curriculare Tehnologii din școală; întrunirile cercului pedagogic județean; 

o a elaborat programe CDL pentru clasele a IX-a și a X-a– domeniul pregătirii de 

bază - Industrie alimentară; 

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 26.01.2017 

o a organizat desfășurarea Examenelor de diferență pentru elevii veniți prin transfer 

la CTIA Arad. 

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 Activitate de formare profesională, cursuri de perfecționare, specializare, 

conferințe și congrese:  

 ,,Metode learning by doing de predare-învățare” , Septembrie 2016  

 ,, Probleme actuale ale educației naționale”- 12 ore, 4-6.11.2016 

 ,,Formarea profesorilor sub exigențele prezentului și perspectivele 

viitorului” 4-6.11.2016 

 ,,Regulă și excepție ”, 12 ore, 4-6.11.2016 

 a participat la Congresul XXXIX – AGIRo, 4-6.11.2016 

 Conferința internațională mRIDGE- Using mobile technology to improve 

policy reform for inclusion of disadvantaged groups in education, 

Diplomă nr. 2450/28.09.2016  

 Participare la activități realizate în cadrul proiectului“Educația 

populației privind fructele și legumele cu rol terapeutic”, UVVG 

Arad și CMCA Arad 

 Proiect ,,Do your best- just invest! ” , proiect finanțat de CE în cadrul 

programului Erasmus + Parteneriate Strategice 2014-1-PLO1-KA204-

003589 și implementat de Asociația EIVA, Diplomă de participare la 

activități 

o a coordonat/îndrumat elevii care au participat la diferite concursuri și 

simpozioane:  

o Noaptea Cercetătorilor Europeni, ediția a XI-a, 2016- Eveniment finanțat 

de Comisia Europeană, prin acțiunile Marie Sklodowska-Curie, Diplomă – 

partener- NCE 1351, elevi implicați: David Talida, Popovici Larisa, Rugină 

Georgiana, Gligor Mariana, Dancs Andreea, Huian Sergiu, Drănău Gabriel, 

Zinveliu Gabriel, Micle Aurica, Lungu Ana 

o Simpozionul Internaţional „Educaţia nutriţională şi provocările lumii 

contemporane”, EDIŢIA VIII, TIMIŞOARA, noiembrie- 2016- organizat în 

cadrul proiectului „PREŢUIM SĂNĂTATEA”, avizat ISJ Timiș cu nr. 

64/2016-2017, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timişoara, 

Diplomă nr. 3544/21 din 1.11.2016. 
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o Concurs regional ,,Iubim natura”, C.A.E.R.I. 2016, pozitia 1583, Palatul 

Copiilor Alexandria, Premiul III- Diplomă nr. 980/14.11.2016, Drănău 

Gabriel.  

o Simpozion Regional ,,Dezvoltarea creativitatii copiilor prin activitati 

nonformale”, din cadrul Concursului Regional ,,Iubim Natura”, ediția a VII-

a, cuprins în CAERI 2016, poziția 1583, Palatul Copiilor Alexandria, 

Diplomă de participare nr. 980/14.11.2016. 

o Simpozion Național ,,Inițiative didactice”- Școala Gimnazială ,, Ștefan cel 

Mare” Vaslui, Diplomă, Lucrarea: ,,Abordare comparativă între evaluarea 

sumativă şi evaluarea formativă” 

o Concurs Național ,,Școala – micul meu univers ”, Școala Gimnazială ,, 

Ștefan cel Mare” Vaslui, Adeverința nr. 3667/18.11.2016- Îndrumător de lot 

o Concurs  interjudețean de creație plastică și literară, ediția a VI - a, 2016,  

înscris în CAER   , poziția 379, ,,Sărbătoarea crizantemelor”, Premiul I- 

Diploma nr. 8002/ 24.11.2016- David Talida Beatrice, Premiul II- Diploma 

nr. 8002/ 24.11.2016- Nedea Andrei. 

o Simpozion național „NOILE EDUCAŢII, RĂSPUNSURI LA 

IMPERATIVELE LUMII CONTEMPORANE”, EDIŢIA A III-A, Colegiul 

,,Ștefan Odobleja” Craiova, înscris în Calendarul activităților științifice, 

metodice și culturale desfășurate la nivel 

județean/interjudețean/național/internațional 2016-2017, județul Dolj, poziția 

17, Diplomă de participare la Simpozion Național 

o Festival-concurs ,,Sărbătorile de iarnă în suflet de român”, Ediția I, din 

cadrul proiectului 9 interjudețean) de parteneriat educațional ,,Dacă îți pasă, 

implica-te!”, ediția a II-a, 2016-2017, înscris în Calendarul Activităților 

educative al MENCS/2017, domeniul educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 

o Concurs regional în cadrul proiectului educațional regional ,,TĂRÂMUL 

MAGIC AL COPILĂRIEI’’– cuprins în CAER, poziția 1142, ediţia a II-a, 

decembrie 2016-februarie 2017, Şcoala Gimnazială ,,Florea Mureşanu” Suciu 

de Sus, Maramureș, Premiul II- David Talida Beatrice, Diplomă de 

participare-Pop Adelin, Aiordăchioaie Bianca Simona.  

o Membru SNAC- a organizat şi a participat la diverse activităţi caritabile de voluntariat 

la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad 

o A încheiat ,,Acord de parteneriat“ cu instituții școlare din țară: 

o Acord de parteneriat nr. 1249/14.11.2016/ PC Alexandria și 

nr.1574/28.10.2016/CTIA Arad  

o Protocol de colaborare- nr.8004 / 20.11.2016 / Liceu Tehnologic ,,Nicolae 

Bălcescu”Flămânzi, Botoșani și nr. 1586/4 din 1.11.2016/ CTIA Arad 

o Acord de parteneriat nr. 5458/18.11.2016/Craiova și nr. 1586/3/01.11.2016/ 

CTIA Arad 

o Acord de parteneriat nr. 1142/29.12.2016/ Suciu de Sus și nr. 

/19.12.2016/CTIA Arad 

o Publicații: 

o ,,Tărâmul magic al copilăriei”- CD ISSN-2393-3232, ISSN-L-2393-3232, 

pag. 149, coordonator al elevei David Talida Beatrice/X B 
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o ,,Educație pentru o Dezvoltare durabilă prin Tehnologii mecatronice”, ISSN-

2392-9359 și ISSN-L 2392-9359, nr. 3/Noiembrie 2016 

o ,,Flori de toamnă”- ISSN 2392-9952; ISSN-L 2392-9952 Coordonator lucrare 

o ,, Dezvoltarea creativității copiilor prin activități nonformale”, 

o Lucrarea ,,Știu, Vreau să știu, Am învățat” ISSN-L 2344-5890, ISSN 2344-

5890/ noiembrie 2016 

 Doamna prof. ing. Stanciu Mihaela:  

o realizarea documentelor şcolare necesare; 

o realizarea proiectării pe unităţi de învăţare; 

o a aplicat metode moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de 

specialitate ; notarea ritmică la clasă; 

o realizarea fişelor de lucru, documentare, observare pentru fixarea cunoştinţelor 

teoretice şi a celor de laborator obţinute prin îmbinarea metodelor expozitive cu cele 

prin descoperire, şi pentru realizarea activităţii practice , prin precizarea clară a 

sarcinilor de lucru. 

o folosirea celor mai adecvate metode, în care activitatea didactică este centrată pe 

elev, ţinând cont de stilurile de învăţare ale acestora (auditiv, vizual, practic). 

o a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină probleme în 

învăţarea disciplinelor tehnologice, 

o secretar în comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii ( CEAC ) din cadrul 

şcolii; 

o membru în cadrul comsiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii; 

o consilier pentru integritate în cadrul Comisiei pentru Prevenirea Actelor de Corupţie 

în Educaţie din cadrul unităţii de învăţământ; 

o membru în diverse comisii din cadrul unităţii de învăţământ; 

o a participat la Cercul pedagogic: ’’Resurse naturale şi protecţia 

mediului’’,desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad în data 

de 19.09.2016; 

o a participat în calitate de profesor organizator şi coordonator la ,, Festivalul 

Naţional al Şanselor Tale ’’ , ediţia a XVII a, având ca temă ,, Solidaritatea între 

generaţii ’’ , desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în 

23.11.2016; 

o a participat împreună cu elevii clasei a IX a C, la activitatea organizată în cadrul 

şcolii, cu prilejul Sărbătorii Naşterii Domnului, ’’Şezătoarea de Crăciun”. 

 Doamna Szakacs Adriana  

o Secretar al consiliilor profesorale (întocmește procese verbale) 

o coordonator al ,,Expo-Indalim” decembrie 2016 

o participare la ,,Festivalul șanselor tale”, ediția 2016-2017 

o participare la Cercul pedagogic Resurse naturale şi protecţia mediului din octombrie 

2015 are a avut loc la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

o îndrumarea şi stimularea elevilor în vederea participării la activităţi de promovare a 

imaginii şcolii (olimpiade, concursuri, competiţii).- Olimpiada arie curriculara 

”Tehnologii”- faza judeteană  

o participare la activități de diseminare a proiectului Erasmus+: ,,Formal-Non 

formal-Informal” în abordarea europeană a învățământului tehnologic 2015-RO 01-
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KA 102-014380, la nivel de cerc pedagogic/ metodic județean cât și prin articole/ 

publicații pe site-ul școlii și presa locală.  

o a încheiat Convenții de practică SPP cu agenți economici din județul Arad. 

o a participat la toate ședințele Consiliului profesoral, la întrunirile/şedinţele ariei 

curriculare Tehnologii din școală; întrunirile cercului pedagogic județean; 

o a elaborat programe CDL pentru clasele a IX- a și a X- a– domeniul pregătirii de 

bază- Industrie alimentară; 

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 26.01.2017 

o a organizat desfășurarea Examenelor de diferență pentru elevii veniți prin transfer 

la CTIA Arad. 

o a participat la activitatea organizată în cadrul şcolii, cu prilejul Sărbătorii Naşterii 

Domnului, ,,Şezătoarea de Crăciun”. 

 Doamna prof. dr. Șiclovan Laura: 

o Realizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea 

semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare 

o Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului 

liceului și realizarea suportului de curs 

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

portofoliu, prezentări PPT,  filme educationale, etc.)  

o La întocmirea proiectelor pe unităţi de învăţare a 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 

o A  adecvat strategiile de predare şi metodologiile didactice la posibilităţile de 

învăţare  ale elevilor 

o A utilizat diverse instrumente de evaluare: teste, referate, porofolii.  

 Domnul prof. ing. Țurlea Ovidiu    

 Doamna prof. ing. Vlad Gheorghina, a realizat: 

o Proiectarea activităţii; Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale 

la nivelul unităţii; Folosirea TIC în activitatea de proiectare; Proiectarea unor 

activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, 

planul managerial al unităţii 

o Realizarea activităţilor didactice: Utilizarea unor strategii didactice care asigură 

caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice; Utilizarea 

eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC; Diseminarea, evaluarea şi valorizarea 

activităţilor 

o Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de  

 23.11.2016, Festivalul National al sanselor tale- Expoziţie Culinară la 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară: coordonator, organizator, în 

realizarea expoziţiei . 

 Sezatoare de Crăciun 2016 

o Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea 

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

o Evaluarea rezultatelor învăţării: Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor 

de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare; Aplicarea testelor predictive, 

interpretarea și comunicarea rezultatelor; Utilizarea diverselor instrumente de 
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evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică; Promovarea 

autoevaluării si interevaluării; Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali; 

Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării 

rezultatelor învăţării. 

o Managementul clasei de elevi IX D: Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de 

conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu 

particularităţile clasei de elevi; Monitorizarea comportamentului elevilor şi 

gestionarea situaţiilor conflictuale; Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a 

elevilor; Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

o Managementul carierei şi al dezvoltării personale: Valorificarea competenţelor 

ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de 

formare continuă/perfecţionare 

o Participarea la cursurile de formare organizate pe plan local ,  
 ,, REGULA SI EXCEPTIE ,, organizat de Asociatia invatatorilor din Romania 

in colaborare cu CCD Arad 
 ,,Probleme actuale ale educatiei nationale ,, 

 Participarea  la activitati din cadrul proiectului DO ZOUR BEST- just invest 1 
 Participarea  la evenimentul Noaptea Cercetatorilor Europeni- partener 
 Participarea  la evenimentul cu caracter international Congresul al XXXIX-lea al AGIRo- 

06.11.2016. 
 Participarea la proiectul ,, Educatia populatiei privind fructele si legumele cu rol 

terapeutic,,. 
 Participarea la formarea ,,Metode learning by doing de predare- invatare ,,  

 Activitatea desfăşurată în calitate de mentor/formator  

 participare la Cercul pedagogic Resurse naturale şi protecţia mediului din data de 

19.09.2016 care a avut loc la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara ,Arad. 

 Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei- lectii demontrative 

 Susţinerea sau publicarea de articole sau lucrări de specialitate- referate comisii 

metodice 

 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal 

 realizarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în  vederea dezvoltării 

instituţionale; Implicarea în realizarea de parteneriate/ proiecte/ programe/ 

activităţi/ contracte de colaborare cu alte instituţii; Implicarea în programe şi 

proiecte europene, 

  coordonator SNAC- am organizat şi am participat la diverse activităţi caritabile de 

voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad.   

 Popularizarea regulilor de securitate a muncii şi de PSI în rândul elevilor, implicare 

si participare – aplicatie 26.01 2017 

 

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 
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 elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, 

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală 

 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.  
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2. Sistemul de evaluare.  
Strategii/criterii de evaluare utilizate 

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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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 . 

 
Arad , 13.02.2017                                     

Întocmit, Responsabil arie curriculară, 

Prof . Ing . Simedru Viorela 
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ANEXA 1 

ASISTENŢE LA ORE 

TABEL NOMINAL CU MEMBRII ARIEI CURRICULARE 

 ,, TEHNOLOGII ” 

AN  ŞCOLAR  2016- 2017 

SEMESTRUL I  

 

 

Nr.crt 

V. NUMELE 

VI. SI  

VII. PRENUMELE  

Cla- 

sa 

Data Modul Tema lecţiei 

1.  BARBURĂ AUREL XI E 28.10.2016 

(vineri) 
Modul III: Tehnologia de 

cultivare a cerealelor pentru 

boabe în condiții ecologice                            

Cerințele grâului față de 

factorii de vegetație- Lecție 

mixtă       

2.  BERENEANŢ ANA  NOV   

3.  CARŢIŞ MARIANA 

CRINA 

 DEC   

4.  COMAN LENȚICA  IAN   

5.  
COTĂESCU 

CLAUDIA LAURA 

X B 5.10.2016 

(Mi) 
Modul III: Tehnologii 

generale în industria 

fermentativă 

Obținerea vinurilor- 

Schema tehnologică de 

obținere a vinurilor albe 

6.  GAGA LOGHIN  NOV   

7.  
GIURGIU 

MIHAELA 

X A 6.12.2016 Modul III: Tehnologii 

generale în industria 

fermentativă     

Fazele fermentării mustului 

de struguri                                

8.  HOTĂRAN 

FLOAREA 
 IAN   

9.  
NAGY NICOLETA 

XI D 25.10. 

2016 

Modul VIII: 

Patologie medicala 

Bolile aparatului digestiv – 

Indigestia spumoasă acută 

10.  
SAULIUC ANDA 

FLAVIA 

X A 21.11.2016 Modul II: Tehnologii generale 

de prelucrare a cărnii, peștelui, 

laptelui, legumelor și fructelor 

Caracteristicile 

semifabricatelor brat și șrot 

11.  SIMEDRU 

VIORELA 

Responsabil arie curriculară 

12.  
STANCIU 

MIHAELA 

X B 12.12.2016 Modul IV: Tehnologii 

generale în industria 

extractivă                

Obţinerea uleiului brut 

prin extracţie                                               

13.  SZAKACS 

ADRIANA IULIANA 

XI C 31.01.2017 Modul II: Obținerea 

produselor lactate proaspete 

Produse lactate acide dietetice 

14.  
ŞICLOVAN 

LAURA-LILIANA  

X C 20.10.2016 

(joi) 
Modul III: Tehnologii 

generale în industria 

fermentativă                

Fazele fermentării mustului 

de struguri                                                       

15.  ŢURLEA OVIDIU  NOV   

16.  VLAD CODRIN   IAN   

17.  VLAD 

GHEORGHINA 

XI D 7.12.2016 

(Mi) 
Modul IV: Parazitologia Coccidioze- Coccidioza 

puilor de găină 

 

Nota : fiecare cadru didactic va fi inspectat cel puțin la o oră într-un semestru 

 

Responsabil arie curriculară, Prof. Ing . Simedru Viorela         
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Raportul activităţii Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică 

al Colegiului Industrie Alimentara  Arad 

 

       În semestrul I al anului  şcolar 2016-2017 în cadrul  Cabinetului de Asistenţă 

Psihopedagogică al Colegiului Industrie Alimentara Arad s-au realizat activităţi de consiliere 

psihopedagogică pe diferite obiective ca dezvoltare comportamentală,dezvoltare 

emoţională,dezvoltare relaţională,integrare în colectiv ,oferirea suportului afectiv realizarea 

echilibrului emoţional,stil de viaţă sanatos, stil de învăţare reducerea agresivităţii fizice-verbale 

orientare scolara si profesionaladupă cum urmează: 

 

 

În activităţile de consiliere s-au folosit metode didactice interactive precum: dezbaterea, 

adresarea de întrebări, brainstorming-ul, solicitarea feed-back-ului ş.a. 
 

S-au mai realizat următoarele activităţi: 

 Profesorul Consilier Şcolar a participat la activităţile metodice ale profesorilor 

consilieri şcolari din cadrul C.J.R.A.E.  

 În colaborare cu dirigintii am efectuat o bună colaborare cu părinţii a căror copii au fost 

incluşi in programele de consiliere individuală.  

 Efectuarea demersurilor necesare privind asistenţa elevilor,pentru integrarea acestora 

într-un sistem care să le confere dezvoltarea educaţională. 

 

Profesor Consilier Şcolar, Ignuţa Cristian 

 

Raport privind promovarea imaginii Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad  

 

Promovarea școlii noastre reprezintă o prioritate pentru o mai bună colaborare între cei trei 

parteneri educaționali școală-elevi-părinți, dar și pentru o colaborare cu partenerii externi. 

De-a lungul activității de promovare a imaginii școlii în anulșcolar 2016-2017, activitățile 

prioritare în desfășurarea acestei campanii au fost: 

- Difuzarea informațiilor cu privire la oferta educațională, programele didactice, 

proiectele educaționale, baza materială, resursele umane, rezultatele școlare; 

- Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel județean, național, internațional în scopul 

promovării imaginii școlii și a corelării ofertei educaționale cu cerințele de pe piața 

muncii; 

- Promovarea imaginii școlii prin diverse surse educaționale presa scrisă, Internet. 

Număr 

elevi 

consiliaţi 

(consiliere 

individuală) 

Număr 

Grupe 

(consiliere 

grup) 

 

Număr 

părinţi consiliaţi 

(consiliere 

individuală) 

Număr 

cadre 

didactice 

(consiliere 

individuală) 

 44 6 0 1 
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Evoluția tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media și multimedia a determinat 

o creștere a atenției ce trebuie acordată promovării instituției noastre școlare și asupra formării 

unei imagini reale în viziunea partenerilor educaționali, reprezentați de elevi, părinți și alți 

parteneri. 

 În anul școlar 2016-2017, în semestrul I, la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad s-au derulat o serie de activități pentru promovarea imaginii școlii. 

Elevii școlii noastre, coordonați de profesori, au participat la concursuri și proiecte 

școlare și extrașcolare (Festivalul național al șanselor tale, expoziția IndAlim, 

simpozionul CAER- concursul Gustă Știința, Beiuș- premiile II și III, Concursul 

CAER, Pasărea măiastră, Petrila, Hunedoara- Mențiune, proiectul Șanse egale pentru 

toți,campania umanitară Cutia cu suflet, ediția a IV-a; concursul județean Hristos în 

școală- cunoaștere și trăire- premiul I; concursul național Zilele Naționale ale 

României, Concurs regional Iubim natura, Palatul Copiilor Alexandria- premiul III, 

concursul interjudețean de creație plastic și literară, Sărbătoarea crizantemelor- 

premiul II, calificarea la olimpiada județeană de limba engleză a elevilor Dan 

Tereza, clasa a IX- a D și Huian Sergiu, clasa a X- a B. 

 Au fost organizate deplasări în școlile gimnaziale pentru promovarea ofertei 

educaționale a școlii și s-au realizat activități în parteneriat cu școli gimnaziale, precum 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Arad, Școala Gimnazială Adam Nicolae, Arad. 

 Școala noastră a organizat și o expoziție culinară cu vânzare în scop caritabil, Indalim 

2016, iar banii rezultați din vânzarea produselor au fost donați unor case de tip familial 

din Arad și Sântana. Acest eveniment a fost promovat în presa scrisă locală, Aradon, 

Special Arad. 

În ceea ce privește activitățile comunitare, elevii școlii noastre îndrumați de profesori 

coordonatori și voluntari, au participat, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, 

la acțiuni comunitare, cum ar fi Săptămana legumelor și fructelor donate, donații la casele de 

tip familial cu care există acorduri de parteneriat. De asemenea, elevii noștri au participat în 

calitate de voluntari, la diferite proiecte și competiții desfășurate la nivel local. 

Imaginea școlii noastre a fost promovată pe site-ul școlii indalimarad.ro, site-urile locale: 

specialarad.ro, arq.ro, aradon. De asemenea, toate activitățile au fost prezentate, însoțite de 

fotografii, pe pagina de facebook a colegiului. 

S-au realizat panouri care evidențiază rezultatele elevilor școlii la olimpiade, concursuri 

școlare și extrașcolare, proiecte, simpozioane, festivaluri, acestea fiind afișate pe coridoarele 

școlii. S-au editat cataloage pentru prezentarea școlii. S-a realizat un al doilea roll-up pentru 

prezentarea proiectelor școlii.  

S-au realizat reparații: schimbarea geamurilor pe coridoarele școlii, repararea holului de la 

intrare- scările principale, repararea celui de al doilea laborator de informatică, reparații ale 

unor săli de clasă, dotarea tuturor sălilor de clasă cu table magnetice, achiziția a două table 

smart, a două videoproiectoare, a unor materiale sportive etc., toate acestea pentru a crește 

confortul elevilor și al angajaților școlii, pentru a crea un  cadru motivant pentru învățare- 

predare, perfecționare. 

Utilizarea promovării prin intermediul internetului este foarte importantă, mai ales că tinerii 

de astăzi sunt utilizatori frecvenți ai informării pe internet. 

Tipărirea unui nou număr al revistei colegiului, Treptele Adolescenței, este o altă 

modalitate de promovare a imaginii școlii, revistă în care se evidențiază toate rezultatele și 
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activitătile derulate de unitatea noastră școlară, sunt prezentate colectivele de elevi sau sunt 

intervievați absolvenți ai școlii noastre care au reușit în viață și carieră, cu scopul de a-i motiva 

pe viitorii absolvenți. Pe întreg parcursul semestrului I s-a lucrat la editarea revistei, aceasta 

urmând a fi publicată în luna martie 2017. 

Pentru semestrul viitor, ne propunem creșterea numărului de parteneriate la nivel local, 

național și internațional, organizarea Zilei porților deschise (martie 2017), organizarea 

simpozionului internațional Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm (iunie 

2017), publicarea cărții simpozionului și a revistei școlii, implicarea tuturor cadrelor didactice 

în promovarea imaginii școlii și a unui număr cât mai mare de elevi. 

Director, prof. Ghinga Iulia 

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 

Comisia pentru curriculum  a urmărit: 

- stabilirea responsabililor de catedră şi a catedrelor 

- aplicarea curriculumului naţional şi a ofertei educaţionale proprii. La toate cadrele 

didactice s-a constatat parcurgerea curriculumului şi a activităţilor concepute lucrându-se atât 

în grup cât şi individual sau frontal, iar rezultatele obţinute au fost popularizate în lectoratele  

cu părinţii. 

- elaborarea documentelor şcolare: planificări calendaristice, planuri manageriale pentru 

comisii, arii curriculare stabilite la nivel de şcoală 

- asigurarea manualelor şi realizarea bazei de date cuprinzând manualele şi auxiliarele 

utilizate. 

- evaluarea şi aplicarea testelor de diagnoză şi stabilirea de măsuri pentru recuperarea 

lacunelor elevilor cu problema 

- obţinerea avizului inspectorilor de specialitate de la ISJ Arad pentru opţionalele 

propuse pentru anul şcolar 2016- 2017 

- realizarea unei baze de date privind CDL-urile propuse pentru anul şcolar 2016- 2017. 

Elaborarea CDL-urilor s-a realizat in echipe  formate din cadre didactice si reprezentanti ai  

agentilor economici ,unde se efectueaza si ore de instruire practica si cu care scoala are 

conventii de colaborare . S-a urmarit in special realizarea  cerințelor din  Standardele de 

Pregatire Profesionala referitoare la CDL-uri  și curricul-um național. 

- monitorizarea progresului şcolar: asistenţe la ore, evaluarea formativă și sumativă a 

elevilor.Evaluarea formativă cât şi cea sumativă  s-a realizat prin diverse teste orale sau scrise, 

probe practice, concursuri, întreceri, etc.Rezultatele obţinute au fost  înregistrate în scopul 

stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. 

- fixarea tezelor, aplicarea şi corectarea acestora. 

- monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice în lecţii la toate 

disciplinele. Organizarea de lecţii demonstrative; monitorizarea parcurgerii ritmice și de 

calitate a conținuturilor; 

- promovarea sistematică a unor metode şi tehnici moderne de studiu interactive. 

Profesorii au îmbinat metodele tradiţionale cu cele moderne, iar în vederea folosirii unor 

strategii cât mai adecvate noilor cerinţe au participat la cursurile de formare continuă; 

-stabilirea și definitivarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2017-2018, în urma 

consultării elevilor, agenților economici, cadrelor didactice, analiza în Consiliul profesoral și 

aprobarea în Consiliul de administrație; 
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-selectarea elevilor cu potențial în vederea participării la concursuri și olimpiade școlare 

și extrașcolare; 

        Comisia pentru intocmirea orarului a avut in vedere in principal beneficiile acestuia pentru 

elevi  și mai ales s-a ținut cont de elevii claselor a IX-a, care vin pentru prima dată in această 

școală, mulți dintre ei făcând naveta . 

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

de elevi de la toate clasele. 

 Observații: S-a constatat un număr relativ scăzut de elevi interesați pentru pregătirea și 

participarea la concursurile școlare, dar un număr mai ridicat de elevi interesați de concursurile 

extrașcolare. Un număr mic de elevi este interesat de pregătirea în vederea examenului de 

bacalaureat, deși cadrele didactice sunt dispuse să pregătească elevii, suplimentar. 

Toate cadrele didactice au întocmit planificările conform programelor școlare, au întocmit în 

proporție de 90% proiectele unităților de învățare. 

S-au aplicat teste inițiale, rezultatele fiind foarte slabe, s-a realizat notarea ritmică la 

majoritatea disciplinelor, cadrele didactice au parcurs materia integral conform planificărilor. 

Orarul a fost întocmit la timp conform metodologiei, încadrărilor. 

Oferta educațională pentru anul școlar 2017- 2018 s-a stabilit în urma consultării tuturor 

factorilor implicați. 

Măsuri: 

-atragerea unui număr mai ridicat de elevi spre participarea la concursuri școlare; 

-intensificarea pregătirii suplimentare a elevilor în vederea promovării examenelor de 

bacalaureat; 

-pregătirea suplimentară a elevilor pentru remedierea situației la învățătură și corectarea 

lacunelor. 

Director, Prof. Ghinga Olga- Iulia 

Comisia pentru Verificarea Documentelor școlare 

În anul şcolar 2016 – 2017, Comisia pentru verificarea documentelor școlare a avut  

următoarea componenţă: 

Responsabil: prof. Carţiş Crina 

Membri: 

Prof. Stanciu Mihaela  

Prof. Dobândă Monica  

Prof. Hotăran Floarea  

Prof. Sauliuc Anda  

Prof. Pleș Titiana 

Comisia și-a desfășurat activitatea în semestrul I, an școlar 2016/2017,  conform  

planului managerial aprobat de către direcţiune, plan în care s-au stabilit activitățile comisiei, 

termenele de desfășurare și responsabilitățile fiecărui membru.  

SEMESTRUL I 

1. În perioada 5.09 - 9.09.2016, membrii comisiei au efectuat o verificare a 

cataloagelor claselor din anul școlar 2015-2016, urmărind  următoarele aspecte: procesele 

verbale de predare – primire, existenţa tuturor semnăturilor, completarea indicatorilor anuali 

după sesiunea din toamnă, anularea rubricilor necompletate, efectuarea menţiunilor privind 

situaţia şcolară, șnuruirea şi sigilarea cataloagelor. 
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În urma verificării cataloagelor   au fost sesizate probleme minore, mai mult sau 

mai puțin prezente, doar la câteva clase: lipsa unor semnături a profesorilor din tabel,  lipsa 

semnăturilor sau a ștampilei pe unele corecturi, existența unor rubrici care nu au fost barate, nu 

au fost  calculate unele medii generale după corigențe, situații neîncheiate și majoritatea 

cataloagelor au fost legate și sigilate.  Au fost sesizate și unele erori sau omisiuni individuale, 

care au fost comunicate diriginților în vederea corectării.  

Toate deficiențele constatate în timpul verificărilor au fost anexate raportului, sub forma 

de tabele și au fost comunicate în scris profesorilor diriginți, care în colaborare cu profesorii 

clasei, s-au ocupat de remedierea lor. 

2. În perioada 26 – 30.09.2015, membrii Comisiei de Verificare a Documentelor 

Școlare și a Actelor de Studii, au realizat o verificare a cataloagelor de examene pentru 

corigențe și situații neîncheiate, din anul școlar 2015-2016. 

Membrii comisiei au verificat următoarele aspecte: 

1. Existenţa cataloagelor de examen și  corectitudinea completării acestora 

2. Existența a doi profesori examinatori la fiecare probă de examen și prezența semnăturilor 

acestora 

3. Datarea cataloagelor și anularea rubricilor necompletate 

4. Existența lucrărilor scrise, notarea lucrărilor, media și semnăturile profesorilor examinatori 

5. Efectuarea menţiunilor privind situaţia şcolară: promovat, nepromovat sau neprezentat 

6. Existența biletelor pentru examenul oral 

În urma verificării au fost semnalate deficiențe minore, acestea au fost comunicate 

profesorilor implicați  și  au fost remediate în totalitate. 

3. În perioada 22 – 25.XI.2016, membrii Comisiei de Verificare a Documentelor 

Școlare și a Actelor de Studii, au realizat o verificare a cataloagelor claselor din anul 

școlar current,  2016 - 2017, astfel: 

Prof. Stanciu Mihaela - clasele a – IX – a: IXA, IXB, IXC și IXD.  

Prof. Dobândă Monica -  clasele a – X- a: XA, XB, XC și XD. 

Prof. Hotăran Floarea – clasele a – XI –a: XIA, XIB, XIC, XID și XIE. 

Prof. Sauliuc Anda - clasele a – XII- a:  XIIA, XIIB, XIIC, XIID și XIIE. 

Verificarea cataloagelor școlare a avut în vedere următoarele aspecte:  

- Verificarea modului de completare a cataloagelor 

Majoritatea cataloagelor sunt corect completate, gradul de completare fiind de 100%; au 

fost sesizate deficiențe minore la unele cataloage, cum ar fi: absența semnăturilor profesorilor 

de pe ultima pagină, lipsa unei ștampile, absența datelor personale pentru un elev, etc.; 

-  Verificarea ritmicității notării elevilor  

S-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învățământ notarea elevilor este realizată 

ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare, ce reprezintă o componentă 

importantă a procesului de învățământ, este efectuată conform recomandărilor din programa 

școlară.  

În urma verificării ritmicității notării elevilor, s-au evidențiat  și unele aspecte negative, 

și anume: 

  Lipsa unei notări ritmice a fost constată la o singură disciplină de învățământ,  TIC 

pentru toate clasele,  elevii nu au nici o notă trecută în catalog – prof. Gaga Loghin. Datorită 

faptului că orele de TIC se desfășoară în cabinetul de informatică, personal consider că  s-a 

realizat evaluarea ritmică a elevilor, dar atât frecvența la ore cât  și rezultatele evaluării, existau  

pe suport informatic; 

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 

 

57 

 

 Sporadic au mai fost constatate  absența unor note la un modul, disciplină, pentru 

unii elevii, dar acestea pot avea cauze obiective, cum ar fi: un modul care încă nu s-a finalizat, 

o oră pe săptămână corelată cu evaluarea orală etc. 

 Deficiențele constatate au fost anexate raportului, sub forma de tabele și au fost 

comunicate în scris profesorilor diriginți,  dar și profesorilor implicați, care s-au  ocupat de 

remedierea lor. La o verificare ulterioară am constatat că deficiențele sesizate au fost 

remediate. 

4. Pe parcursul semestrului I,  an școlar 2016 - 2017, membrii comisiei, au verificat 

periodic și condicile de prezență, profesorii care au omis sa completeze și să semneze, anumite 

ore,  au fost avertizați în scopul remedierii în regim de urgență a acestor omisiuni și majoritatea 

au fost receptivi, corectând  deficiențele semnalate. 

 

Responsabil Comisia de Verificare a Documentelor Școlare și a Actelor de Studii 

 prof. Carțiș Crina 

 

Comisia de sănătate și securitate în muncă și pentru situaţii de urgenţă 

 

Comisia de sănătate și securitate în muncă și pentru situaţii de urgenţă a fost aprobată în 

Consiliul profesoral din septembrie 2016, prin Decizia  directorului nr.95 din 20.10.2016. 

Comisia are următoarea componenţă: 

Responsabil – prof. Sauliuc Anda Flavia 

Membri:  

o prof. Simedru Viorela 

o prof. Ţurlea Ovidiu 

o prof. Gaga Loghin 

o prof. Bereneanţ Ana 

o prof. Șerpar Dochia 

o prof. Barbură Aurel 

o laborant Majar Mircea 

o muncitor de întreţinere Bulzan Ioan 

 

I. P.S.I. şi S.U. 

Instruirea personalului în anul şcolar 2016-2017 s-a efectuat după cum urmează: 

- Instructaj introductiv general : 8 ore , la angajare 

- Instructaj la locul de muncă : 8 ore 

- Instructaj  periodic : 2 ore    

 la 1 lună pentru personalul cu funcţii operative care sprijină 

serviciile de urgenţă (muncitor de întreţinere, portari, bibliotecar, laborant) 

 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 cu nr. de înregistrare 1268/09.09.2016.  

Planificarea exercițiilor de alarmare: 

- 22.11.2016 – exercițiu de alarmare la sediul de pe strada Steagului 
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- 26.01.2017-  s-a desfăşurat exerciţiul de simulare a incendiului  la sediul CTIA de 

pe strada Lucian Blaga 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 informatică”. 

Înainte de desfăşurarea exerciţiului am înaintat o adresă oficială către toate instituţiile 

implicate în acest 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 11.10 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 reprezentantul ISU Arad (351 elevi, 31 cadre didactice şi personal auxiliar)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. 

Dna plt. Maj. Ioana Buţiu Vesa a prezentat concepţia şi planul de desfăşurare a 

exercişiului de alarmare-evacuare. În urma desfăşurării acestui exerciţiu, comisia a întocmit un 

raport înregistrat cu nr. 196/03.02.2017. 

În luna decembrie 2016 s-a realizat o instruire suplimentară a elevilor privind 

interzicerea fumatului în școală prin prelucrarea Dispozitiei privind reglementarea fumatului în 

clădirile MENCS. 

S-a întocmit/reactualizat următoarele documente: 

 Tematica pentru efectuarea instructajului specific locului de muncă în domeniul 

PSI și SU nr. 1512/2/18.10.2016. 

 Tematica pentru efectuarea instructajului  introductiv general în domeniul PSI și 

SU nr. 1512/1/18.10.2016. 

 Planul managerial al comisiei pentru situații de urgență  – nr.1268/5/09.09.2016 

 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 

S-au verificat stingătoarele şi s-a înaintat conducerii referatul de necesitate în vederea 

încărcării acelor stingătoarelor care vor expira în luna martie. S-a realizat, cu sprijinul 

direcţiunii, un panou al comisiei PSI_SU_SSM situate în vecinătatea cancelariei. 

II. Sănătatea şi securitatea muncii 

S-a întocmit planul de prevenire și protecție în domeniul SSM, aprobat de director şi 

înregistrat cu nr. 1268/4/09.09.2016. la nivelul Comitetului de sănătate și securitate în muncă s-

a stabilit planul managerial înregistrat cu numărul 1268/6/09.09.2016. 
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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 va fi 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 după 

cum urmează: 

- Tematica pentru efectuarea instructajului introductiv general: 1268/1/09.09.2016 

- Tematica pentru efectuarea instructajului la locul de muncă: 1268/2/09.09.2016 

- Tematica pentru efectuarea instructajului periodic la locul de muncă: 

1268/3/09.09.2016 

În luna septembrie, după efectuarea instructajului s-a realizat şi verificarea cunoştinţelor 

prin test scris. De asemenea, s-a realizat instructajul introductiv general și instructajul la locul 

de muncă pentru noii angajați. 

La nivelul comisiei s-au elaborat/actualizat următoarele documente: 

 Tematica pentru efectuarea instructajului specific la locul de 

muncă , a instructajului periodic, a instructajului introductive general 

 Regulamentul propriu de fucționare al CSSM 

Prin decizia nr. 51 / 07.09.2016 se constituie Comitetul de sănătate şi securitate în 

muncă în următoarea componenţă: 

Nume şi prenume Funcţia în CSSM Funcţia la LTIA 

Dir, Ghinga Iulia Preşedinte Director 

Prof. Pop Lavinia Diana Reprezentant angajator Director adjunct 

Ing. Sauliuc Anda Flavia Secretar-lucrător 

desemnat SSM 

Profesor 

Dr. Butuşină Elena Medic medicina muncii  

Ing. Simedru Viorela Membru  Profesor 

Ing. Majar Mircea Membru  Laborant 

 

Membrii comisiei au fost propuşi de către angajaţi în cadrul şedinţei Consiliului 

profesoral. 
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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. 

Întocmit: 

Responsabil Comisia de sănătate și securitate în muncă și pentru situaţii de urgenţă, 

Ing. Sauliuc Anda 

 

Comisia pentru proiecte naționale și internaționale 

În anul şcolar 2016-2017  Comisia pentru proiecte naționale și internaționale, numită 

prin Decizia nr. 57/07.09.2016 are următoarea componenţă: 

Responsabil: prof. Sauliuc Anda 

Membri:  

Prof. Simedru Viorela 

Prof. Pop Lavinia – dir.adj. 

Prof. Cordovan Raluca 

Prof. Mercea Ioan 

Prof. Carțiș Crina 

Prof. Călinescu Carmen 

Prof. Dobindă Monica 

Prof. Vlad Gheorghina 

 

 În semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017, Comisia a efectuat următoarele activităţi: 

1. Întocmirea Raportului final pentru proiectul Erasmus, depus la data de 14.nov. 2016 

2. 13.01.2017- Aprobarea Raportului final pentru proiectul Erasmus, depus la data de 

14.nov. 2016 

3. Întocmirea materialelor de diseminare și valorizare a rezultatelor pentru proiectul 

Erasmus 

4. Realizarea activităților de diseminare și valorizare a rezultatelor pentru proiectul 

Erasmus: diseminare în cadrul cercului pedagogic de “Resurse naturale și protecția 

mediului”, a întrunirilor membrilor cariei curriculare Tehnologii și Consilii 

profesorale. 

5. Realizarea unui film privind activitățile proiectului, film care se regăsește pe 

platforma CTIA Arad.  

6. Activități privind Organizarea și coordonarea “Festivalului națíonal al șanselor tale” 

– Solidaritate între generații. 

7. Activități privind Organizarea și coordonarea ExpoIndalim 2016 – 23.11.2016 

8. Implicarea în activități de implementare a proiectului ROSE. 

9. Implicarea în activități specifice privind implementarea proiectului 2016-1-RO01-

KA102-024202 “Modele de formare profesională duală”, proiect Erasmus 

implementat de ISJ Arad, în care CTIA Arad este partener alături de S.C. ANGELIA 

S.R.L. 
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10.  Diseminarea în presa locală: articole privind valorizarea rezultatelor pentru proiectul 

Erasmus 

11.  Redactarea  și depunerea candidaturii pentru un nou proiect Erasmus+ cu titlul 

“Lecții atractive, elevi mai buni!” de către doamna director prof. Ghinga Olga Iulia. 

12.  Ianuarie 2017 – operaţiuni legate de logistica proiectului: decontarea sumelor 

restante din proiect.  

 

Responsabil comisie: prof. Sauliuc Anda - Flavia 

 

 
                        

 

Director, 

Prof. Ghinga Olga- Iulia 
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