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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 

Web-site: www.indalimarad.ro  

Web-site conex: www.lectiiatractive.ro  

Niveluri de învăţământ: LICEAL 

CIF / CUI :   3519860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indalimarad.ro/
http://www.lectiiatractive.ro/
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B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2017-2018, sem. I 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr 

de clase 

Număr de  

elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(învăţământ 

secundar 

superior) 

cl. a  IX-a  4 114 ZI ROMÂNĂ 

cl. a X-a 4 112 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 4 81 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 5 91 ZI ROMÂNĂ 

cl. a IX-a  1 24 Fr ROMÂNĂ 

cl. a X-a 1 40 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 1 28 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 1 31 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 2 44 Fr ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 1 16 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 1 22 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 1 19 seral  ROMÂNĂ 

Total 26 622   

 
Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2017-2018, 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 28 

2 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare 

a IX-a 1 30 

3 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a IX-a 1 29 

4 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar 

intensiv engleză 

a IX-a 1 27 

5 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a X-a 1 29 

6 Liceal  TEHNOLOGICĂ Industrie Tehnician în a X-a 1 25 
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zi alimentară prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

7 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a X-a 1 25 

8 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar , 

intensiv engleza 

a X-a 1 27 

9 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a XI-a 2 33 

10 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a XI-a 1 20 

11 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar, 

intensiv engleza 

a XI-a 1 19 

12 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician 

analize produse 

alimentare, 

intensiv engleză 

a XII-a 2 38 

13 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Industrie 

alimentară 
Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine animală 

a XII-a 1 15 

14 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar, 

intensiv engleza  

a XII-a 1 19 

15 
Liceal  

zi 
TEHNOLOGICĂ 

Protecția 

mediului 

Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a XII-a 1 17 

16 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a  XI-a  1 17 

17 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a  XII-a  1 19 

18 
Liceal  

seral 
TEHNOLOGICĂ 

Protecţia 

mediului 
Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

mediului 

a  XII-a  1 17 

19 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a IX-a 1 26 

20 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a X-a 1 36 

21 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a XI-a 1 24 

22 Liceal  TEORETICĂ Real Științe ale a XII-a 1 28 
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fr  naturii 

23 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a XIII-a 2 37 

 

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 -20 ani. 

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

franceză, vechime în învăţământ - 18 ani. 

2. Personal Didactic  

Personal didactic 97,14% calificat, din care 85,71% titular.  

 

Personal didactic angajat: 

 

total 

Cadre didactice titulare 30 

Cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ 

5 

Cadre didactice asociate - 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Un procent de 71,43% 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 

3 25 3 2 - - 2 

3. Personalul Didactic Auxiliar 

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

în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea  (DA sau NU) 

SECRETAR ȘEF 

CONTABIL ȘEF 

ADMINISTRATOR  FINANCIAR II 

BIBLIOTECAR  I 

LABORANT  I 

INFORMATICIAN  II 

1 

1 

1 

1  

1 

1 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 
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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/ 20-26 săli de studiu;      

  

D. Informaţii Privind Spaţiile Şcolare 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Săli de clasă  14  

2. Cabinete 14 

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 22 22 

3. Spaţii depozitare 

materiale didactice 
14 14 

4. Cabinet medical 1 1 

5. Sală arhivare 

documente  
1 1 
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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 

Managementul  Şcolar  

a) Activitatea personalului de la conducerea liceului 

În anul şcolar 2017/2018 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;   

-ocuparea postului de portar și a postului de laborant vacantate în urma pensionării unuia dintre 

portari și a laborantului, ambele persoane angajate fiind calificate pentru posturile respective; 

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

-promovarea într-o treaptă superioară de salarizare a domnului administrator; 
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-iniţierea unui program mai susţinut de promovare a imaginii şcolii, printre care menţionăm 

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

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

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

interactiv la Târgul Educaţiei 2018. A fost organizată Ziua Porţilor deschise eveniment la care 

au participat şi partenerii noştri: ONG-uri (cu voluntari) şi şcolile gimnaziale (cu elevi ai 

claselor a VIII-a).  

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

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

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

comunicăm” etc.); 

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

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

 

Puncte slabe:  

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

moment;  

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

planificări);  

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

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

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

obosite.  

b) Activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ 

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

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

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

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

statistici etc.).  

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

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

casare actele corespunzătoare. 

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

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

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

alte activităţi ale şcolii. S-a preocupat de dotarea cu echipament IT, videoproiector, sistem de 

sunet a sălii de lectură.  A amenajat un spaţiu de depozitare al manualelor, un spaţiu de 

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

beletristică.  

Domnul muncitor de întreținere a a efectuat reparaţiile necesare pentru întreţinere a 

mobilierului şi instalaţiilor din instituţie, a efectuat lucrări de renovare şi întreţinere.  
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C). 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 2017- 2018 

- stabilirea CDS-urilor pentru clasele cu învâțământ frecvență redusă, extindere, la 

disciplínele de bacalaureat, respectând planurile cadru și trimiterea centralizatorului la IȘJ Arad 

pentru aprobare. 

- realizarea unei baze de date privind CDL-urile propuse pentru anul şcolar 2017- 2018. 

Elaborarea CDL-urilor s-a realizat în echipe  formate din cadre didactice 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 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; 

-formarea tuturor cadrelor didactice, la nivel de școală, în vederea realizării unor ore 

moderne utilizând diverse instrumente TIC, abilități obținute în urma implementării proiectului 

Erasmus + nr.-ul 2017-1-RO01-KA101-036297 cu titlul Lecții atractive, elevi mai buni!. 

- stabilirea și definitivarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2018-2019, în urma 

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

aprobarea în Consiliul de administrație; 

- selectarea elevilor cu potențial în vederea participării la concursuri și olimpiade 

școlare și extrașcolare; aceștia au fost pregătiți suplimentar conform unui grafic de pregătire; 

- s-au realizat ore suplimentare în vederea pregătirii elevilor pentru examenul de 

bacalaureat; 

- s-au realizat ore de pregătire suplimentară a elevilor cu lacune în învățare. 
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        Comisia pentru întocmirea orarului a avut în vedere în principal beneficiile acestuia pentru 

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

școală, mulți dintre ei făcând naveta . 

          Activitățile extrașcolare s-au proiectat astfel încât 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 2018- 2019 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; 

-realizarea unor ore atractive pentru elevi, centrate pe elev, utilizând tehnici și instrumente 

moderne de predare- învățare. 

Director, prof. Ghinga Olga- Iulia 

I. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV  

  
A. Promovabilitatea la finalul anului 2017-2018 

Învăţământ Procent 

Liceal     -ZI 

    -SERAL 

    -FRECVENȚĂ REDUSĂ 

98,95% 

86,88% 

94,41% 

Total 93,41% 

 

B. Situaţia corigenţelor 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal zi 
a IX-a 

1 disciplină 9 

15 

2 discipline 6 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a X-a 1 disciplină 23 29 
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2 discipline 6 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XI-a  

1 disciplină 12 

16 

2 discipline 4 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XII-a  

1 disciplină 8 

18 

2 discipline 10 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  

1 disciplină - 

- 

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 
- 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 
a IX-a 

1 disciplină - 
- 

2 discipline - 
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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 
- 

C. Situaţii neîncheiate 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a - 

21 

a X-a 3 

a XI-a  3 

a XII-a  15 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  7 

8 

a XII-a  - 
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a XIII-a  1 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  1 

12 

a X-a  4 

a XI-a  2 

a XII-a, a XIII-a 5 

 

D. Medii scăzute la purtare 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2017-2018 

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

Liceal zi 

a IX-a 9 85 

38 227 

a X-a 8 63 

a XI-a  16 32 

a XII-a  5 47 

 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2017-2018 

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

Liceal seral 

a XI-a  9 8 

36 17 a XII-a  10 9 

a XIII-a  17 - 

 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2017-2018 

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

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  25 - 

140 2 a X-a  33 - 

a XI-a  23 - 



 

13 

 

a XII-a  27 - 

a XIII-a   32 2 

 

Serviciul secretariat 

 

Situația absenteismului în anul școlar 2017-2018 la Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad 
În urma centralizării absențelor elevilor școlii noastre la finalul anului școlar 2017-2018, 

situația frecvenței elevilor este următoarea: 

LUNA TOTAL 

ABSENȚE 

MOTIVATE  NEMOTIVATE  PROCENT % 

M / N 
SEPTEMBRIE 1929 1389 540 72/28 
OCTOMBRIE 4985 3237 1748 65/35 
NOIEMBRIE 4791 2686 2105 56/44 
DECEMBRIE 3032 1807 1225 60/40 
IANUARIE 1959 1246 713 64/36 

FEBRUARIE 2987 1758 1229 59/41 
MARTIE 4663 2939 1724 63/37 
APRILIE  3676 2144 1532 58/42 

MAI 2726 1826 900 67/33 
IUNIE 967 696 271 72/28 

TOTAL 31715 19728 11987 62/38 

 
      În urma calculării, a rezultat un total de 31715 absențe  pe an școlar, din care 19728 

motivate, iar 11987 nemotivate, un procent de M 62% si N 38%. 

     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 2017-2018, elevii au fost 

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

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

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

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

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

elaborarea unui                                program de prevenire a absenteismului (program elaborat și 

aplicat și în anul școlar 2017-2018), completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună 

cu profesorii diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care 
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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 2017- 2018 

Promovabilitatea la bacalaureat 2018 a fost de 15 % în sesiunea iunie- iulie 2018 şi 34% 

în sesiunea august 2018.  

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

Sesiunea iunie-iulie 2018 

Total elevi Elevi 

promovați 

Lb. romana Matematică Biologie  Chimie 

93 14 44 22 31 4 
Procent 15% 47% 24% 33% 4% 

 
Sesiunea august 2018 

Total elevi Elevi 

promovați 

Lb. romana Matematică Biologie  Chimie 

41 14 15 17 9 2 
Procent 34% 36% 41% 22% 5% 

 
Plan de măsuri remediale în vederea susținerii examenului de bacalaureat 

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

august 2018 s-a impus întocmirea unui plan de măsuri concret de îmbunătățire a rezultatelor la 

clasă, de susținere și optimizare a procesului de învățare.  

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

-consultații după o planificare la începutul anului; 

-monitorizarea prezenței la pregătire;  

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

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

şedinţele cu părinţii claselor terminale; 

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

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

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

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

la bacalaureat; 

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

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

La limba şi literatura română: 
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 -reluarea sistematică a unor noţiuni însuşite anterior şi aplicarea lor în diferite situaţii de 

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

discurs liric; elemente de vocabular etc.) 

-întocmirea portofoliilor (acestea vor cuprinde, pe lângă eseurile tematice de la finalul fiecărei 

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

şcolar);  

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

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

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

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

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

 

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

procent de 100%; 

 

  Certificarea competenţelor profesionale- nivelul 4- învăţământul liceal- promovabilitate 

în procent de 100%; 

 

Rezultate obţinute la olimpiadele, concursurile şcolare: 

 

Specializarea:  Tehnician veterinar  

Mentiune,  elevul Bibarţ Marius, clasa a XI a  D,  etapa naţională, coordonat prof. Hotăran 

Floarea, prof.Vlad Gheorghina; 

Premiul I,  elevul Bibarţ Marius, clasa a XI a D, etapa judeteană coordonat prof. Hotăran 

Floarea, prof Bereneanț Ana, prof. Vlad Gheorghina; 

Premiul II,  eleva  Slavita Ruth Sara, clasa a XI a D ,etapa judeteană, coordonată  prof. Hotăran 

Floarea, prof Bereneanț Ana, prof. Vlad Gheorghina; 

Premiul I,  elevul Mădărăsan Răzvan, clasa a XI a D, etapa judeteană, coordonat prof. Hotăran 

Floarea, prof Bereneanț Ana, prof. Vlad Gheorghina; 

Mențiune I,  elevul Dologa Casian, clasa a XII a D, etapa județeană coordonat prof Hotăran 

Floarea , prof. Vlad Gheorghina, prof Coman Lențica; 

 Mențiune II,   eleva Micescu Corina, clasa a XII a D, etapa județeană  coordonată de  

prof.Hotăran Floarea , prof. Vlad Gheorghina, prof Coman Lențica; 

Mențiune III,  elevul Micescu Sebastian, clasa a XII a D, etapa județeană oordonat de  

prof.Hotăran Floarea , prof. Vlad Gheorghina, prof Coman Lențica; 

 

 Specializarea: Tehnician analize produse alimentare 

 

Menţiune – eleva Bupte Denisa, clasa a XI a A, etapa naţională, Suceava coordonată de 

prof.Stanciu Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul I – eleva Bupte Denisa, clasa a XI a A, etapa județeană, coordonată de prof.Stanciu 

Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul II – eleva Bucătaru Oana  Adelina, clasa a XI a, etapa județeană, coordonată de 

prof.Stanciu Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 
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Premiul III – eleva Miclea Aurica Monica, clasa a XI a B, etapa județeană, coordonată de 

prof.Stanciu Mihaela, prof. Simedru Viorela, prof.Șiclovan Laura; 

Mențiune I – elevul Brădean Constantin Laurențiu, clasa a XI a A, etapa județeană, coordonat 

de prof.Stanciu Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul I – eleva   Ciurdăraș Marinela, clasa a XIi a A, etapa județeană, coordonată de 

prof.Stanciu Mihaela, prof.Cotăescu Claudia; 

Premiul II – eleva Panin Teodora Denisa, clasa a XII a B ,etapa județeană, coordonată de 

prof.Stanciu Mihaela, prof.Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul III – eleva Rațiu Larisa Paula clasa a XII a B ,etapa județeană, coordonată de 

prof.Stanciu Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura. 

 

 Specializarea: Tehnician Agricultură ecologică   

Mențiune, elevul Cojocaru Bogdan ,clasa a XII a E,  faza județeană; coordonat prof Barbură 

Aurel ,  prof.Țurlea Ovidiu 

 

Disciplina chimie 

Premiul III  elevul Săcuian Sebastian, clasa a IX a B la Concursul Petru Poni, chimie,  etapa 

județeană, coordonator prof. Lazea Maria Mirabela 

Mențiune   eleva Toderici Simina, clasa a IX a B la Concursul Petru Poni, chimie,  etapa 

județeană, coordonator prof. Lazea Maria Mirabela 

Premiul III  elevul Bibarț Marius , clasa a XI a D la Concursul Petru Poni, chimie,  etapa 

județeană, coordonator prof. Pleș Titiana  

 

Disciplina Istorie 

Mențiune,  eleva Slavita Ruth-Sara, din clasa a XI a D  la Concursul Național “Memoria 

Holocaustului, etapa  județeană, coordonator prof. Golda Carmen 

 

Rezultate obţinute în plan științific: 

-PREMIUL I- - elevele Ciule Francesca Ionela și Lonțiș Romina, clasa a IX-a D, la concursul 

național „Chimia- Ştiinţă sau magie?”, organizat de Clubul Copiilor Mediaş (CAEN 2017 nr. 

26402/22.01.2018, Anexa A, domeniul Științific, poziția nr. 21) 

Rezultate obţinute la concursuri extrașcolare: 

Aria curriculară Limbă şi comunicare 

 

Premiul III   eleva Răşinar Melisa, clasa  a X a D la Concursul "Je parle francais” organizat în 

20  martie 2018, coordonator,  prof. Pop Lavinia 

Premiul II  eleva  Oriaku Victoria, clasa  a X a D la Concursul "Je parle francais” organizat în 

20  martie 2018, coordonator,  prof. Pop Lavinia 

 

Aria curriculară Om și societate  

Premiul I    eleva Marchiș Roxana din clasa a IX  a B la Concursul” Hristos în școală”,  

secțiunea  pictură, coordonator prof. Tolea Florina 

Mențiune   eleva Ardelean Andreea  din clasa a X a C la Concursul regional din cadrul 

Simpozionului international ”Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm”- 

secțiunea Creație artistică- creație literară, coordonator prof. Tolea Florina 
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Aria curriculară Tehnologii 

Premiul I eleva Dema Diana Bianca clasa a XII-a B, Concursul Regional din cadrul  

Simpozionului internațional  ”Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm””, cu 

luctarea”Amprente de culori în timp”,  secțiunea Creație artistică, coordonator prof. Carțiș 

Crina 

Premiul II eleva Rățoi Ana Maria, clasa a IX a B la Concursul Alege! E dreptul tău! etapa 

județeană, coordonator prof. Sauliuc Anda  

 

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA INSERȚIEI SOCIO-PROFESIONALE A 

ABSOLVENȚILOR  

PROMOȚIA 2018 

 

În urma centralizării datelor primite de la diriginți, s-au constatat următoarele: 

Din totalul de 143 absolvenți, 106 au promovat în mai 2018, însemnând un procent de 74,13%, 

restul de 25,87% promovând clasa în luna iulie. 

 

74.13%

25.87%

Promovabilitate clase terminale promoția 2018 
- 143 absolvenți

- 106 promovați în mai

Promovați  Neîncheiați

 
 

Din totalul de 129  absolvenți înscriși la bacalaureat (promoția curentă și promoțiile 

anterioare), un număr de 40 de elevi au promovat acest examen, respectiv 31%. 

 

 

31.00%

69.00%

Promovabilitate examen de bacalaureat
- 129 înscriși

- 40 promovați

Promovați Respinși
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 În promoția curentă, din totalul de 77 elevi înscriși la examenul de bacalaureat au promovat 

examenul 28, respectiv 36,36%. 

 

 
 

Din totalul de 143 de absolvenți, un număr de 20 absolvenți își continuă studiile în 

învățământul universitar, respectiv un procent de 13,98% din totalul absolvenților, iar 5 își 

continuă studiile în învățământul postliceal, un procent de 3,49%. 

Un număr de 89 absolvenți sunt angajați pe piața muncii, respectiv 62,23%, un număr de 26 

sunt neangajați, adică 18,18%. 

Un număr de 3 absolvenți sunt plecați la muncă în străinătate, procentul fiind de 2,09%. 

 

 
 

Membru CEAC, prof. Cotăescu Claudia 
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II. CONSILERE ȘI ORIENTARE ȘI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE / 

EXTRACURRICULARE  

Activităţile educative, extracurriculare şi cele de consiliere şi orientare devin tot mai 

importante pentru extinderea nivelului de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală  a 

elevilor. Stimularea apetitului cognitiv, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea creativităţii 

şi a competenţelor care vor contribui ulterior la buna inserţie profesională şi socială a 

individului reprezintă imperativele activităţilor desfăşurate în şcoală. 

Pentru a răspunde acestor imperative, profesorii diriginţi au alcătuit împreună cu elevii 

planul activităţilor extracurriculare şi au stabilit  tematica orelor de dirigenţie (pe baza 

programei, dar şi în funcţie de interesul elevilor), aceasta fiind corelată cu reglementările 

privind desfăşurarea orelor de dirigenţie. Diriginţii au realizat, de asemenea, planificările 

pentru întâlnirile săptămânale cu părinţii şi pentru activităţile extracurriculare/extraşcolare. 

   La începutul semestrului I au fost realizate documentele specifice de planificare a   

activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, Planificarea lectoratelor cu părinţii. În 

elaborarea acestora s-a avut  în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginţilor; 

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

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, 

concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

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

- activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor 

educative, la care s-au adăugat activităţile proprii clasei; În cursul semestrului I, prin 

activităţile desfăşurate de  membrii Comisiei  diriginţilor,  au fost atinse o mare parte 

din obiectivele propuse în planul managerial: 

a) Organizarea Comisiei diriginţilor: au fost întocmite corect şi la timp planificările 

calendaristice, dosarele diriginţilor şi baza de date. 

b) Ameliorarea frecvenţei elevilor la cursuri şi prevenirea abandonului şcolar: numărul 

elevilor consiliaţi de psihologul şcolii pentru atingerea acestui obiectiv a fost mai mare decât în 

anii anteriori.  

c) Participarea activă a  părinţilor la viaţa şcolii: au fost constituite comitetele de părinţi la 

nivelul claselor şi Consiliul reprezentativ al părinţilor (la nivel de şcoală). 

d) Îmbunătăţirea disciplinei elevilor şi prevenirea actelor de violenţă: prelucrarea ROI şi 

ROFUIP.  

e) Colaborarea diriginţilor cu Poliţia de Proximitate: au avut loc mai multe întâlniri cu 

reprezentanţi ai Poliţiei pe diverse teme (circulaţie, criminalitate etc.), iar în anumite situaţii au  

fost solicitaţi pentru soluţionarea unor probleme. 
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f) Dezvoltarea unei atitudini de responsabilitate faţă de semeni: au fost desfăşurate activităţi de 

voluntariat. 

  Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.  

Planul de activitate conţine: 

1 Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea 

 planificărilor  calendaristice pentru  dirigenţie. 

         2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de    

         părinţi la fiecare clasă. 

         3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din  

        şcoală şi a tematicii acestora. 

        4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

        6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii   

        deosebite în   familie. 

        7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei   

        orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru ,,Consiliere şi Orientare” a fost afişată la loc vizibil, studiată şi 

dezbătută de diriginţi. A fost elaborat un formular tipizat pentru procesul verbal întocmit în 

urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de 

sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor, distribuit diriginţilor 

la îmceput de an şcolar. 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau 

când situaţia a impus-o. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite  

în familie, alături de psihologul  şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca 

ROI să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute 

elevilor prevederile regulamentului, dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare 

băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate. 

 Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de 

desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi în distribuirea de materiale vizând oferta 

educaţională. 

     În ultima săptămână a semestrelor I – II s-au reunit Consiliile profesorilor claselor 

pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, 

în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la 

finele anului şcolar cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare 

speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 
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Activităţi metodice desfăşurate în cadrul ariei curiculare ,,Consiliere şi orientare” – sem I 

  

Nr. 

Crt. 

Tema activităţii   Obiective  Responsabil Data 

1 Constituirea Comisiei 

diriginţilor şi a Comisiei 

de prevenire şi combatere 

a violenţei în mediul 

şcolar 

-stabilirea activită- 

ţilor;  

- predarea mapelor 

diriginţilor; 

- stabilirea diriginţilor 

responsabili  de 

diferite domenii;  

Membrii CA 

Director 

08. 09 

2. Tradiţii şi obiceiuri de 

iarnă 

- activitate caritabilă Prof.Țolea 

Florina  

ProfVlad 

Gherghina 

15. 12. 

 

Activităţi metodice desfăşurate în cadrul ariei curiculare ,,Consiliere şi orientare” – sem. 

al II-lea. 

 Nr. 

crt. 

Tema activităţii   Obiective  Responsabil Data 

1 Spune Nu drogurilor! –cunoaşterea 

tulburărilor 

comportamentale 

specifice adolescenţei  

Diriginții  martie – 

mai  

Activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

Diriginţii au desfăşurat activităţile extracurriculare - extraşcolare conform planificării, 

având două direcţii de acţiune: 

-  Activităţi de voluntariat 

-  Activităţi educativ-culturale. 

Date statistice. 

-total elevi liceu la cursuri de zi- 373 

-elevi navetişti – 119 

-elevi proveniţi din familii monoparentale - 38 

-elevi orfani de un părinte – 6 

-elevi aflaţi în centre de plasament/familii – 1 

-elevi cu bani de liceu- 2 

 -elevi cu bursă socială- 1 

-elevi cu bursă de merit- 22 

-elevi cu părinţii plecaţi în străinătate – 24 elevi cu un părinte, 1elev cu ambii părinţi plecaţi 

Probleme. 

- fenomenul de absenteism; 
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-scăderea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;  

-numărul mare de elevi navetişti; 

-numărul destul de mare al elevilor care provin din familii monoparentale;  

 

Activităţile educative extracurriculare şi  extraşcolare realizate în anul şcolar 2017/2018 au 

vizat dezvoltarea creativităţii elevilor, a spiritului  de competiţie, a dorinţei de cunoaştere, dar şi 

creşterea numărului tinerilor implicaţi în astfel de acţiuni 

 Activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare s-au desfăşurat conform 

planificării şi dintre care amintim: 

 

Nr 

Crt 

OBIECTIVE 

GENERALE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIUNI 

MODALITATI DE 

DESFASURARE 

RESURSE 

UMANE 

 

TERMEN 

  

1. 

EDUCATIA 

CULTURALA 

SI 

PROMOVAREA 

VALORILOR 

 

Accentuarea 

caracterului inter si  

pluridisciplinar al 

educaţiei 

 

Cunoaşterea spaţiului 

românesc ca parte 

intergranta a celui 

european 

 

Reprezentarea şi 

îmbogăţirea valorilor 

culturale 

 

Conservarea identităţii 

naţionale în contextul 

procesului de 

globalizare Naţional şi 

universal în. creaţia 

artistică 

 

Cultura şi mass-media 

 

 

Cultura şi mass-media 

 

 

 

 

 

 

 

Festivitatea de deschidere a 

anului şcolar 2017-2018 – careu 

festiv cu elevii părinţii, 

reprezentanţii consiliului local 

 

Conducere

a şcolii 

 

12 

septembrie 

 

Ziua europeană a limbilor 

Prof. 

Cordovan 

Raluca 

Prof.Pop 

Lavinia 

Prof 

Diaconescu 

Marilena 

 

27. 

septembrie 

 

Ziua mondială a educaţiei 

 Vizionare film- dezbatere 

Alege un stil de viață sănătos 

indiferent de vârstă ! 

Învățăm să jucăm volei  

Consilier 

educativ 

Diriginți 

5 octombrie 

Comemmorarea Holocaustului 

 

Muzeul de Istorie  

Sinagogă 

Prof Golda 

Carmen 

Prof Țolea 

Florina 

 

 

 

octombrie 

 

Festivalul Ştiinţei 

Prof. Iulia 

Ghinga, 

Lab. 

Mircea 

Majar 

 

noiembrie  

 

 

 

 

 

,,Festivalul Naţional al 

Şanselor Tale” -  expoziție 

culinară în scop umanitar 

 

  

 

 

 

Director 

Adjunct, 

Consilier 

educativ 

Diriginţi  

cls a XI a 

 

 

noiembrie  
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 1 Decembrie Ziua naţională a 

României 

Activitate la Muzeul de Istorie 

 

 

  

 

 

 

Prof. Golda 

Carmen 

Prof. 

Florina 

Ţolea 

 

 

 

 

Decembrie 

Târg de Crăciun  program de 

colinde, activitate caritabilă  

 Prof. 

Florina 

Ţolea,, 

Prof. 

Lavinia 

Pop, 

Prof.Vlad 

Gheorghina 

Consiliul 

elevilor 

Decembrie 

Concurs Scrisori  „Dulcea mea 

Doamnă, Eminul meu iubit ” 

Prof. 

Adriana 

Bulc,, 

Prof . 

Henriette 

Tonţa  

 

 

15 ianuarie 

24 Ianuarie – Unirea 

Principatelor   - activități în 

parteneriat cu Muzeul de Istorie 

 

Prof.  

Carmen 

Golda 

Prof. 

Florina 

Ţolea, 

 

24 ianuarie 

Ziua siguranței pe internet Prof 

Sauliuc 

Anda  

Prof 

Simedru 

Viorela 

Februarie  

La francophonie – c’est nous 

- ziua mondială a statelor 

francofone 

  - concurs tematic ,Franţa - 

prezentare power point 

 

 

Prof. lb 

franceză 

 

 

14-18 

Martie 

Ziua Porților Deschise  Director  

Director 

adj 

Consilier 

educativ 

29 martie 



 

24 

 

 

Concur Regional din cadrul 

Sinpozionului  internațional 

Cercetăm ,analizăm 

,experimentăm,aplicăm și 

comunicăm 

 

  

Director  

Director 

adj 

Consilier 

educativ 

 

 

Mai 

 

Revista școlii Treptele 

Adolescenței 

Prof. 

Lavinia 

Pop, 

Prof. Iulia 

Ghinga, 

Prof. 

Adriana 

Bulc, 

Prof Anca 

Stoenescu  

Prof Gaga 

Loghin 

Prof.  

Florina 

Țolea 

Permanent 

Prevenirea şi 

combaterea fumatului, 

a consumului de 

alcool, droguri 

Drogul, alcoolul, tutunul un 

pericol pentru sănătatea 

adolescentului 

Dezbatere cu participarea unor 

specialist 

Comisiile  

Diriginţi 

Conform 

planificărilor 

Sportul şi sănătatea 

 

 

Minte sănătoasă într-un corp 

sănătos –participarea elevilor la 

competiţiile sportive organizate 

la nivel de şcoală, municipiu şi 

judeţ 

Prof.  

educaţie 

fizică 

Conform 

Calendaru-

lui 

Educaţia pentru o 

alimentaţie sănătoasă 

 

   Alimentație sănătoasă în corp 

sănătos! 

 

 

 

 

Prof. Anda 

Sauliuc, 

Prof. Crina 

Carţiş, 

Prof. Laura 

Şiclovan 

Prof  

Claudia 

Cotăescu 

 

aprilie 

   

 

 

4. 

 

 

 

EDUCAŢIA 

ECOLOGICA 

Mediul şi sănătatea 

 

 

 

 

 

Protecţia mediului –  

protecţia propriei vieţi 

 

Parteneriat de voluntariat- 

ecologizare la nivel judeţean 

 

 

 

 

Pământul e comoara noastră – 

masă rotundă. 

 

 

 

 Prof. 

Gheorghina 

Vlad, 

Prof. 

Viorela 

Simedru  

Prof  

Mihaela 

Funar 

Prof 

Monica 

Dobîndă 

Prof  

Monica 

Ioncu 

Ianuarie 

 

 

 

Martie – 

aprilie 
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 Activităţi de voluntariat 

- ,,Aproape de semeni!”– reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor  au oferit daruri copiilor de la 

Centrul de Primire Minori; 

- Participarea voluntarilor şcolii, sub coordonarea  prof. Vlad Gherghina, la activităţile desfăşurate în 

cadrul   ,,Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară”; 

- Cetatea Voluntarilor, Coșul Iepurașului, Târg de Crăciun; 

 

 

 

 

 5. 

 

 

 

EDUCAŢIA 

RUTIERA 

 

Cunoaşterea legislaţiei 

rutiere 

 

 

 

Stop accidentelor rutiere! 
Viaţa are prioritate” 

 

Prof. 

Viorela 

Simedru, 

Prof. 

Gheorghina 

Vlad 

Prof 

Sauliuc 

Anda 

 

 

 

 

Permanent 

 

 6.  

EDUCAŢIA 

PENTRU 

PROTECŢIA 

CIVILĂ 

 

Recunoaşterea 

formelor de 

manifestare a 

catastrofelor naturale 

şi a sistemelor de 

alarmare a populaţiei 

 

Intâlniri cu specialişti din 

domeniul protecţiei civile - ISU 

 

Exerciţii de simulare în caz de 

cutremur, atac aerian 

 

Ziua Porților Deschise ISU 

 

 

 

 

Diriginți, , 

 prof 

iSauliuc 

Anda 

 

Permanent 

 

 

 

25 

octombrie 

  

 

 7. 

EDUCAŢIA 

PENTRU 

APĂRAREA ŞI 

PREVENIREA 

INCENDIILOR 

Formarea unor 

comportamente  

preventive şi de 

apărare împotriva 

incendiilor 

 

Recunoaşterea surselor 

potenţiale de 

producerea a 

incendiilor 

 

Intâlniri cu specialişti din cadrul 

ISJP 

 

 

Exerciţii practice de evacuare în 

caz de incendiu 

Cu m să ne protejăm la cutremur 

 

Diriginţii 

 

Prof.Sauliu

c Anda  

Prof 

Simedru 

Viorela 

 

 

Semestrial 

 8.  

 

EDUCAŢIA 

PENTRU 

CARIERĂ 

 

Identificarea şi 

utilizarea eficientă  a 

informaţiilor despre 

reţeaua şcolară şi 

profesională 

 

Adoptarea unor decizii 

motivate în orientarea 

şcolară şi profesională 

 

 

Orientare Şcolară şi 

Profesională- 

Întâlniri cu reprezentanţi ai 

universităţilor arădene  

Chestionare de autoevaluare 

privind opţiunile elevilor 

 

 

Diriginții ai 

claselor a 

XII-a 

 

 

Permanent 
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LISTĂ PROIECTE EDUCATIVE DERULATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 

 
Nr

crt 

Titlul proiectului Domeniul Coordonator 

1.  ,,Noi în Europa!” Cultural –artistic prof.Pop Lavinia  

prof Ghinga Olga Iulia 

2.  Strategia Naţională de ,,Acţiune 

Comunitară” 

Educaţie pentru dezvoltare comunitară-

voluntariat 

prof. Vlad Gheorghina 

 prof Carțiș Crina 

3.  ,,Ajutorarea semenilor!” Educaţie pentru dezvoltare comunitară-

voluntariat 

Consiliul Şcolar al Elevilor 

4.   Înapoi la origini!  Cultural artistic Prof Țolea Florina, Prof 

DobîndăMonica Prof Vlad 

Gherghina Bibliotecar 

Mortasifu Ioana 

5.  Concurs regional în cadrul 

Simpozionului internațional 

Științific Parteneri 

6.  Lecții atractive, elevi mai buni! Proict Erasmus + 

Educativ 

Prof  coord Ghinga Olga 

Iulia 

18 cadre didactice 

7.  Schimb intercultural Ungaria 

 

Educativ 10 cadre didactice 

 

 Consiliul Elevilor: 

- Membrii CŞE au participat la activităţile educative extracurriculare în toate domeniile: 

cultural-artistic, voluntariat, concursuri;(Balul Bobocilor) 

- liderii claselor au avut o  participare activă în organizarea acţiunilor de 

voluntariat.(Coșul Iepurașului) 

Analiza SWOT- Activităţi extracurriculare  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Resurse umane – elevi şi profesori 

dornici să se implice în activităţile 

extracurriculare şi extraşcolare. 

 Receptivitatea conducerii instituţiei 

pentru desfăşurarea acestor activităţi. 

 Rezultate deosebite obţinute la 

concursurile educative locale, 

judeţene şi regionale. 

 

 Numărul mare de elevi navetişti care 

nu pot fi implicaţi în activităţile şcolii. 

 Bariere legate de orar în desfăşurarea 

repetiţiilor pentru diverse concursuri 

 O slabă participare a părinţilor la 

aceste activităţi. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Resurse extrabugetare ale şcolii prin 

care se stimulează desfăşurarea 

acţiunilor educative. 

 Interesul elevilor de a se implica în cât 

mai multe activităţi extraşcolare. 

 Colaborări cu noi parteneri. 

 Întâlnirile şi activităţile comune ale 

 Programul foarte încărcat al elevilor îi 

împiedică să se implice în anumite 

acţiuni. 

 Percepţia generală asupra importanţei 

activităţilor extracurriculare. 
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Consilier educativ, prof. Țolea Florina 

 

III. PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 

 

Nr. 

crt. 

Agent economic Reprezentant 

1.  
SC Angelia SRL 

Csordas Angelia- Manager 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 2-4 

2. II Mihuța Iulia & 

Răzvan  

Adina Suciu 

Loc. Aluniș nr. 298, jud Arad 

3. Trifan Mariana 

P.F. 

Fast Food Mariana 

Tomoioagă Mariana 

Loc. Felnac, strada 2, nr.  

4. SC Salin 

Ciampolin SRL 

Borta Daniela 

Loc. Covăsânț, nr. 628, jud. Arad 

5.  Patiseria Zoky 

SRL 

Licay Fadiliy 

Arad, Piața Gării nr. 1 

6.  SC Gastro Laser 

SRL 

Popovici  Vasile 

Arad, (lângă lac Podgoria) 

7.  Restaurant 

Argentina 

Internațional, 

Hotel Rusco 

Luchianov Lilia 

Loc Păuliș nr. 151 

8.  Mc Donald Deac Irina- director restaurant 

 

9.  SC Beniasmin 

Salem SRL 

Nichita Claudia Ana 

Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12, Atrium Mall 

10. SC Central SA 

Restaurant 

Torcoș Florin 

Arad, Strada Horea nr. 8 

11.  I.I. Buzna Rodica 

Liliana 

Buzna Rodica Liliana   
Loc. Utviniș, comuna Zimandu Nou, Bloc B2, 

Scara C, Ap. 14 

12.  I.I. Letea Stelica Letea Stelica 

Loc. Zimandu Nou, nr. 451A 

13.  S.C. Sprinter 

S.R.L. 

Pârv Daniela 

Arad, Strada Retezat, nr. 2 A 

14.  S.C. Eduard 

Eurotrans S.R.L.  

Restaurant Iris 

Lupulescu Adrian 

Arad, Strada Căpitan Ignat, nr. 1 

 

cadrelor didactice în afara orelor de 
curs contribuie la creşterea coeziunii 

şi a unei comunicări mai bune. 
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15.  S.C. West Com 

Alexander S.R.L. 

Miclea Ioan 

Arad, Calea Radnei nr. 175 

16.  Casa Tineretului 

Vladimirescu, 

Căminul Cultural 

Vîrtaci Alexandra 

Loc. Vladimirescu, Strada Ștefan cel Mare nr. 4, 

jud. Arad 

17.  S.C. Flana Market 

S.R.L. 

Șandor Dana 

Arad, Strada Dunării nr. 84 

18.  I.I. Felix și Raul Dolga Izaura 

Arad, Calea Timișorii, nr. 121A 

19.  S.C. Jula S..L. Jula Elena 

Arad, strada Blanduziei nr.4 

20.  
SC Xemar SRL 

Racz Xenia,  

Arad, Calea Timișorii nr. 13,  

21.  S.C. 

AutoSuperService 

.L.  

Joldea Manuel- Director General,  

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 202, Bloc  A9, 

Scara B, Apart. 3 

22. 
SC Naco SRL 

Ilona Ciprian 

Arad, Strada Ștefan cel Mare nr. 17 

23. SC Minu Pan 

Impex SRL 

Olari Daniel 

Strada Clujului nr. 193 

24. 
Fic&Fic Services 

SRL 

Câmpean Flavius 

Arad, strada Trenului nr. 3 ( în acte ) 

Arad, Calea A. Vlaicu nr. 202- Brutăria 

25.  SC Mimoza SRL Ganiner Iosif 

Loc. Vladimirescu, strada Crișan nr. 12 

26.  Alin & P Alpostar 

SRL 

Cionca Lia 

Loc. Periam, nr. 675 

IV. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  

Formarea continuă a cadrelor didactice – redenumită din ce în ce mai frecvent 

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

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

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

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

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

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

profesionale prin: 

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

disciplinei predate; 

- insusirea de noi competente; 

- didactica disciplinelor; 

- initiere in utilizarea de noi metode si materiale 

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

si a practicilor pedagogice ale educatorilor prin: 

- favorizarea interdisciplinaritatii si dezvoltarea lucrului in echipa; 

- incurajarea inovatiei; 

- formarea pentru managementul scolii si al clasei si pentru rezolvarea de probleme; 
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- punerea in actiune a unor prioritati pedagogice; 

- dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relatiilor umane. 

c) cunoasterea mediului social si environmental prin: 

- favorizarea relatiilor cu intreprinderile; 

- apropierea sistemelor educativ si economic; 

- incitarea la studierea factorilor economici si sociali care influenteaza comportamenul 

tinerilor; 

- adaptarea la schimbarea sociala si culturala.  

Obiectivele formarii continue a cadrelor didactice vizeaza asadar atat ameliorari in 

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

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

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

fiecare din obiectivele mentionate mai sus da posibilitatea formularii obiectivelor operationale 

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

exigenta. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI  PENTRU PERFECŢIONARE SI 

FORMARE CONTINUĂ 

 

1 . Profesori inscrisi la grade didactice 
- Definitivat – prof. Lazea Maria Mirabela – chimie – sustinere 2018 

                                                                                        - IC2 mai 2018 

-                    - prof.Alexa Nicoleta Anca – lb.engleza- sustinere 2018 

                                                                                    -IC2 iunie 2018 

- gr.II - 

- gr. I – prof. Klein Adriana – ed. fizica - sustinere in 2021 

                                                              - preinspectie  februarie 2018 

         - prof. Coras Janina -lb.romana - sustinere in 2020 

         - prof. Kurunczi Adina – lb. engleza – sustinere in 2020 

                     - prof. Junc Clara – lb.franceza- sustinere in 2021 

 

2.Profesori inscrisi in  programe  de  formare  continua  prin  furnizori  externi : 

Universitati, ONG, CCD 

     1.Leadership si management in organizatiile scolare – CCD Arad - Cotaescu Claudia 

     2.Calitate in Evaluare si Educatie –CCD Arad – Cotaescu C., Cartis C.,Coman L.,Mercea 

C.,Stanciu M.,Simedru V.,Siclovan L.,Tonta H.,Vlad G.  

     3.IT Essentials –prin Cisco Networking Academy– Pop L., Ghinga I., Dobinda M 

     4.Metode Learning by doing de predare invatare – Prin Junior Achievement-septembrie 

2017 

 Coman L.,Simedru V.,Vlad G.,Alexa A.,Calinescu C.,Cotaescu C., Cartis C.,Dobinda M., 

Funar M.,Ghinga I.,Golda C., Klein A., Pop L.,Sauliuc A.,Tolea F.,Bulc A.,Ples T 

     5.Competențe digitale cu resurse deschise TI&C- furnizor Asociația Uniunea Profesorilor 

de Informatică din România- septembrie- noiembrie 2017 – Ghinga I. 

     6.Psihopedagogie speciala si educatie integrata - UAV Arad – decembrie 2017- iunie 2018 

– Kurunczi A. 

     7.Educatie si calitate in invatamantul aradean – CCD Arad – martie 2018 – Siclovan L. 

     8.Cum sa identificam si sa sprijinim elevii cu CES – CCD Arad – martie 2018 – Coman 

L.,Sauliuc A.,Simedru V. 
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     9.,,LEADERSCHOOL Management, leadership, comunicare”-Eduexpert –martie-mai 2018 

– Vlad G. 

     10. "Pregatire in didactica specialitatii pentru debutanti si/sau participanti la concursul de 

titularizare" – CCD Arad, iulie 2018 – Alexa A. 

 

3. Personal didactic cuprins in  proiecte  educationale 

     1.Proiect Erasmus + nr.2017-1-RO01-KA101-036297 – Calinescu, Cartis, Cotaescu, 

Dobanda, Mercea, Stanciu, Ples, Szakacs, Tolea, Vlad, Bulc, Coman, Cordovan, Pop, Ioncu, 

Sauluic, Simedru, Gaga 

     2.Proiect Erasmus + nr.2016-1-RO01KA102-024202 – Germania – Pop L. 

     3.Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ : Proiect nr: 2015-1-CY01-KA204-011868, 

"Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults" – 

Calinescu C. 

     4.Prevenirea delicventei juvenile si a victimizarii minorilor – IPJ Arad- Pop L., Ghinga 

I.,Tolea F., Calinescu C., Mercea C.,Golda C. 

     5. Balul Bobocilor – profesorii diriginti ai claselor a XI-a 

     6.Festivalul Stiintei – toate cadrele didactice si personalul auxiliar al scolii 

     7.Simpozionul naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, 

ediţia a IV-a –noiembrie 2017 – Simedru V. 

     8.Targul de Craciun – decembrie 2017 

     9. Programul naţional SNAC – Pop L.,Tolea F.,Cartis C.,Vlad G.,Ioncu M.,Simedru 

V.,Ghinga I.,Sauliuc A.,Junc C.,Stanciu M.,Dobinda M.,Ples T.,Coman L. 

     10.Formare profesori formatori ITEssentials si Libre Office – Gaga L. 

     11.Formare elevi ECDL-Gaga L. 

     12.Programul national ,,Promovarea imaginii scolii” Pitesti – februarie 2018 – Vlad G. 

     13.Ziua porților deschise la CTIA Arad – martie 2018 – tot personalul didactic si auxiliar al 

scolii 

     14. Targul educatiei -  aprilie 2018 

     15. Mobilitate Internationala- program educational AREIS- acord de parteneriat cu 

Universitatea Gal Ferenc Bekescsaba- vizita de informare la Universitatea Gal Ferenc 

Bekescsaba – aprilie 2018 – Pop , Cartis, Calinescu, Coman, Cordovan, Funar, Ioncu, Mercea, 

Simedru, Szakacs, Vlad, Klein, Bercea 

     16.Promovarea ofertei de școlarizare 2018-2019 la Școlile  Generale din judet- tot 

personalul scolii 

     17.Activitatea ,,Informare acasa!Siguranta in lume ! desfasurata la UAV Arad, iunie 2018 – 

Tolea F.,Tonta H.,Ghinga I.,Pop L.,Mercea C. 

     18. Câștigare proiect numărul: 2018-1-RO01-KA102-047628, cu titlul ,, Abilități pentru 

viitor în procesarea alimentelor” (Abilities 4  future in food processing)- Cipru, 3 săptămâni 

SPP/clasa a X-a Ind. Alimentara – Sauliuc A., Simedru V. 

 

4. Participare la sesiuni de comunicari  metodico-stiintifice , simpozioane 

     1.Sesiune de comunicari UVVG – Gaga L. 

     2. Sesiunea internaţionala de comunicări ştiinţifice  „Educatia fizica si sportul- prezent si 

perspective” de la Moneasa, cu lucrarea Cum sa ne pastram sanatatea in lumea moderna, si 

publicarea lucrarii in revista OLIMPIA – noiembrie 2017 – Klein A 

     3. Conferinta “Profesorul- perspective asupra viitorului” desfasurata la Primaria Arad - 

decembrie 2017 – Klein A, Funar M. 

     4. Simpozionul National ,,Cei 7ani de acasa!” – februarie 2018 – Klein A 
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     5. Simpozion  transfrontalier: ,,Scoala și familia- vectori ai integrării copilului!”- CJRAE 

Arad – februarie 2018 – Simedru V. 

     6.Simpozionul National ,,Rolul activitatilor extrascolare  in procesul educational’’ – martie 

2018 – Klein A., Funar M 

     7.Workshop “Vinul și literatura”, desfășurat în cadrul Facultății de Management Agricol, în 

colaborare cu Asociația Culturală Ariergarda, APDT Timiș, UCDC București. –mai 2018- 

Siclovan L., Golda C. 

     8.Workshop “Strămutarea românilor din Banat, 1767 – Săcălaz - Toracu Mare- Serbia”, 

desfășurat  în cadrul Facultății de Management Agricol, în colaborare cu Asociația Culturală 

Ariergarda, Clusterul de Turism Banat și UCDC București.- mai 2018- Siclovan L., Golda C. 

     9.Simpozionul International ,, Cercetam, analizam, experimentam, aplicam si 

comunicam’’, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad – mai 2018 – tot personalul 

didactic si auxiliar al scolii 

     10.Simpozionul National de Didactica, mai 2018 Botosani – Vlad G. 

     11.Sesiunea de Informare si diseminare a exemplelor de buna practica si a rezultatelor din 

cadrul proiectelor europene Erasmus implementate la nivelul judetului Arad in anul scolar 

2017-2018- iunie 2018 – tot personalul didactic si auxiliar al scolii 

 

5. Personal didactic cuprins in activitati metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate 

la nivel de unitati in cadrul comisiilor metodice, catedre si cercuri pedagogice – Toate 

cadrele didactice din scoala  

  

 

ANALIZA ACTIVITĂŢII DIN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

 
 

 Titulari Suplinitori 

Număr de cadre didactice in anul scolar 2017-

2018 

30 5 

Doctorat 3  Doctorat - 

Gradul I 25 Gradul I - 

Gradul II 2 Gradul II 1 

Definitivat - Definitivat 2 

Debutanţi - Debutanţi 2 

Număr de cadre didactice înscrise la perfecţionări 

prin grade didactice în anul scolar 2016-2017 

Doctorat - Doctorat 1 

Gradul I 2 Gradul I - 

Gradul II - Gradul II - 

Definitivat - Definitivat 1 

Număr de cadre didactice înscrise la perfecţionări 

prin grade didactice în anul scolar 2015-2016 

Doctorat 1 Doctorat - 

Gradul I 1 Gradul I - 

Gradul II - Gradul II - 

Definitivat - Definitivat - 

Numar de cadre didactice înscrise intr-un 

program educaţional 

30 2 

Numar de cadre didactice care au lucrat în  

program educaţional(parteneriate) 

28 2 
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Numar de cadre didactice înscrise la MASTER în 

anul scolar 2017- 2018 

- - 

Număr de cadre didactice care au absolvit forma 

de înv Master în anul şcolar 2017-2018 

- - 

Număr de cadre didactice care au urmat un curs 

de formare oferit de CCD sau DPPD în anul 

scolar 2017-2018 

3 - 

Număr de cadre didactice înscrise la o facultate 

într-o nouă specializare 

- - 

Numar cadre didactice care au aplicat pentru o 

bursa oferită de programul Erasmus +, 

1 - 

Numar cadre didactice care au participat la 

mobilitate Erasmus + 

18 - 

V. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE 

ANUL 2017-2018 

 

 La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate  la 31 decembrie 2017.   

a) Cheltuieli cu activități de întreținere/ mentenanță 

 În anul 2017-2018 s-au efectuat lucrări de reparaţii constând în: 

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

 Acțiuni de deratizare, efectuate periodic conform legislației; 

 Remedierea instalaţiei sanitare în toaletele fetelor și a băieților și dotarea grupului 

sanitar de la parter cu accesorii pentru persoanele cu dizabilități; 

 Întreținerea rețelei wireless și a sistemului de supraveghere audio- video, a sistemului de 

alarmă, întreținerea (încărcarea) stingătoarelor, achiziționarea unor covorașe 

antiderapante la intrarea în școală, toate acestea în vederea asigurării siguranței în 

școală; 

 Întreținerea spațiului din curțile interioare ale școlii, pentru crearea unui ambient plăcut, 

atractiv; 

b) Reparaţii, renovări, reabilitări 

 S-a finalizat renovarea holurilor de la parter și de la etaj 

 S-au efectuat reparații în săli de clasă și laboratoare: laboratorul de biologie, sala 40, sala 

49, precum și în sala festivă;  

 Au fost recondiționate integral caloriferele din școală (spălare, decapare, montarea 

robineți, vopsire etc.) în vederea creșterii confortului termic și a redecerii cheltuielilor cu 

încălzirea;  

 S-a verificat și reparat instalația electrică a școlii. 

 A fost recondiționată total balustrada de la intrarea principală în școală; 

 Au fost efectuate lucrări de reparații la acoperișul clădirii care era în stare avansată de 

degradare; 

 S-a renovat arhiva școlii și s-a realizat arhivarea documentelor conform normativelor; 
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c) Dotări 

 S-a îmbunătățit dotarea bibliotecii cu 3 calculatoare, monitoare, sisteme audio și cu o 

mutifuncțională; 

 Au fost achiziționate licențe windows pentru calculatoarele din laboratorul de 

informatică; 

 Atelierul de industrie alimentară a fost dotat cu un mixer profesional și cu un al treilea 

cuptor; 

 În vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu au fost achiziționate 120 pupitre de o 

singură persoană și 250 scaune de lemn; 

 Laboratorul de biologie a fost dotat cu un videoproiector; 

 Arhiva școlii a fost dotată cu rafturi conform normativelor în vigoare;  

 S-a îmbogățit fondul de carte al bibliotecii;  

 Compartimentul contabilitate a fost dotat cu sistemul național de plată, actualizat 

permanent 

d) Promovarea imaginii școlii și a ofertei educaționale 

 Au fost efectuate cheltuieli pentru materiale de promovare ale școlii: revista școlii, mape 

de prezentare, pliante, cartea simpozionului ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm și comunicăm”, panouri de prezentare a rezultatelor școlii și a ofertei 

educaționale, întreținerea site-ului școlii; 

e) Formarea profesională a cadrelor didactice 

 S-a derulat proiectul finanțat prin programul Erasmus+ de formare/ mobilitate a cadrelor 

didactice ”Lecții atractive, elevi mai buni!”- 18 cadre didactice formate 

 4 cadre diactice formate în domeniul ”Leadership și management educațional”  

 A fost format profesional personalul didactic- auxiliar (secretar, contabil, informatician) 

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

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

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

 1 elev – bursă socială;  

 20  elevi – burse de merit;  

 1 elev – bursă de studiu;  

 2 elevi- beneficiari BANI DE LICEU 

 1 elev - CES 

 

Numărul beneficiarilor- transport cadre didactice: 

 2 cadre didactice 
                   -transport elevi: 

-78- abonamente municipiu; 

-115- 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 si european 

-deschiderea spre dezvoltarea de proiecte şi 

programe curriculare, extracurriculare si de 

loisir 

-capacitarea unor colective de cadre didactice 

în elaborarea şi editarea de manuale, culegeri  

şi cursuri care vin în ajutorul elevilor şcolii 

-  facilităţi pentru elevi şi cadre didactice: 

Internet, bibliotecă, sală de sport, laboratoare, 

sală festivă, cabinet medical 

- premii şi menţiuni la concursurile pe meserii 

şi olimpiadele naţionale 

-relaţii bune cu comunitatea  

- eficienţa echipei manageriale  

- existenţa resurselor proprii de finanţare  

-  nefolosirea la potenţial optim a  tuturor 

laboratoarelor şi cabinetelor 

- lipsa unor ateliere dotate la standardele 

europene 

- domiciliul elevilor situat în zone rurale, 

limitrofe municipiului Arad şi problemele 

create de navetă 

- lipsă aparatură audio-video şi mijloace de 

proiecţie în toate cabinetele 

-rata abandonului şcolar este de 1% 

-clădirea şcolii necesită reabilitare în ceea 

ce priveşte pereţii exteriori, pavajul de pe 

coridoare și cel exterior 

- insuficienţa numerică a manualelor la 

anumite discipline 

OPORTUNITĂŢI DIN 

MEDIUL ŞCOLII 

AMENINŢĂRI CU CARE S-AR PUTEA 

CONFRUNTA ŞCOALA 

-spectrul larg de calificări profesionale 

- competenţa corpului profesoral în 

redactarea proiectelor educaţionale locale 

şi internaţionale 

-valorificarea eficientă a bazei didactice 

şcolare 

- accesul la informaţie şi la noile 

tehnologii din domeniu 

- adaptarea curriculumului local la 

cerinţele pieţei muncii 

-perfecţionarea continuă a personalului 

didactic pe principiul că într-o şcoală 

învaţă deopotrivă elevii şi profesorii. 

- atragerea de noi surse de finanţare 

- dezvoltarea învăţământului seral şi a 

celui cu frecvenţă redusă pentru sprijinirea 

- reducerea populaţiei şcolare pe seama situaţiei 

economice şi a abandonului şcolar cauzat de 

plecarea părinţilor în străinătate 

- finanţare slabă de la buget  

 



 

35 

 

elevilor care depăşesc vârsta normală a 

şcolarizării  

 

VII. RAPOARTE COMISII  CATEDRE 

Comisia pentru programe şi proiecte educative 

În anul şcolar 2017-2018, Comisia pentru proiecte naționale și internaționale a avut 

următoarea componenţă: 

Responsabil: prof. Sauliuc Anda 

Membri: prof. Ghinga Iulia - director 

Prof. Pop Lavinia – director adjunct 

Prof. Simedru Viorela 

Prof. Cordovan Raluca 

Prof. Carțiș Crina 

Prof. Călinescu Carmen 

Prof. Dobândă Monica 

Prof. Vlad Gheorghina 

Bibliotecar Mortasifu Ioana 

 

Activităţi realizate în anul școlar 2017-2018: 

- Octombrie 2017 - Diseminarea proiectului 2017-1-RO01-KA101-036297 Lecţii 

atractive, elevi mai buni! în Consiliul profesoral – responsabil proiect, prof. Ghinga 

Iulia 

- Oct – nov 2017 – sprijinirea echipei de proiect în vederea realiyării activităților de 

selecție și pregătire a participanților la proiectul Lecţii atractive, elevi mai buni! 

- Octombrie 2017 - Diseminarea proiectului ”Modele de formare profesională duală” 

2016-1-RO01-KA102-024202 în cercul pedagogic județean ”Resurse naturale și 

protecția mediului”  - participanti la proiect: Sauliuc Anda, Simedru Viorela 

- Octombrie 2017 - Identificarea/contactarea unor parteneri în vederea redactării unui 

proiect Erasmus+/, Domeniul: Educaţie şcolară, Tip acţiune: Mobilităţi ale cadrelor 

didactice. Reasponsabili: Cordovan Raluca, Ioncu Monica. 

- Noiembrie 2017 - Realizarea fluxului II în cadrul proiectului  ”Modele de formare 

profesională duală” 2016-1-RO01-KA102-024202, mobilitatea din Germania, 

participă: Dir.adj. Pop Lavina și Petrișor Dana – reprezentant S.C. Angelia S.R.L. 

- Noiembrie 2017 - Derularea fluxului I de mobilitate în cadrul proiectului 2017-1-

RO01-KA101-036297 Lecţii atractive, elevi mai buni! – comisia acordă sprijin în 

vederea bunei desfășurări a acestei mobilități. Participă: 10 profesori ai CTIA 

- Decembrie 2017: lecții deschise, exemple de bune practici realizate de către 

profesorii participanți la fluxul I de mobilitate al proiectului 2017-1-RO01-KA101-

036297 Lecţii atractive, elevi mai buni! 
- Decembrie 2017 - Inițierea parteneriatului cu OPEI în vederea realizării proiectului 

“Abilități pentru viitor în procesarea alimentelor” 

- Dec 2017-feb 2018: Redactarea candidaturii în cadrul acţiunii KA1 –VET – 

learning Mobility of Individuals/VET learner and staff mobility.Termen: 31febr 

2018 
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- Dec 2017-feb 2018:  Redactarea candidaturii în cadrul acţiunii KA1 – School 

Education  - Staff Mobility .Termen: 1 febr 2018 

- Ianuarie 2018 - Participare la webinarul organizat de ANPCDEFP Romania, în 

vederea pregătirii candidaturilor din domeniul VET, prof. Sauliuc Anda. 

- Februarie 2018: Derularea fluxului II de mobilitate în cadrul proiectului 2017-1-

RO01-KA101-036297 Lecţii atractive, elevi mai buni!. Participă: 8 profesori ai 

CTIA 

- Februarie 2018: vizită de monitorizare la partenerul de proiect English Matters din 

partea directorului CTIA si responsabil de proiect, prof. Ghinga Iulia 

- Martie – Iunie 2018: activități de follow – up specifice în cadrul celor 2 proiecte în 

care școala a fost implicată. 

- Februarie 2012: Diseminarea proiectului ”Modele de formare profesională duală” 

2016-1-RO01-KA102-024202 în Consiliul profesoral al CTIA – responsabili: prof. 

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

- Organizarea în școala noastră a sesiunii județene de diseminare a proiectelor 

europene 

- Rezultate ale proiectelor depuse:  

o “Engleza e minunată! Engleza e utilă!” – domeniul Educație școlară -respins 

o “Abilități pentru viitor în procesarea alimentelor” – mobilitate VET elevi – 

admis. 

 

Responsabil comisie: prof. Sauliuc Anda - Flavia 

 

ARIA CURRICULARĂ    MATEMATICA –ŞTIINŢE  
 

În  anul şcolar 2017-2018,  profesorii ariei  

 

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

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

precară, părinţi despărţiţi sau plecaţi) 

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

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

învăţării şi formarea competenţelor specifice. 

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

metodice 

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

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

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

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

- au discutat la nivelul clasei rezultatele evaluării 

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

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

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

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

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

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

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

trebuie respectate în timpul orelor de curs . 
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-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 activitatea prilejuita de Sarbatoarea Nasterii Domnului : ,, Târg de Crăciun - 

Expo IndAlim ” - decembrie 2017 

 

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

 

MATEMATICĂ 

 

- Prof. Călinescu Carmen , prof. Mercea Claudia, prof. Ardelean Adela   au participat la 

Consfătuirile profesorilor de matematică  desfășurate în septembrie 2017  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 " A. Vlaicu "Arad , coordonat de d-na prof. 

Potoceanu Octavia(semestrul I) și au participat în martie 2018 la activitatea metodică 

desfăşurată în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Matematică din Arad  la Colegiul 

National ,,Moise Nicoara” Arad ( semestrul II) 

 - 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. 

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

coordonatori la activitatea prilejuita de Sarbatoarea Nasterii Domnului : ,, Târg de Crăciun - 

Expo IndAlim ” - decembrie 2017 

- D-na prof. Călinescu Carmen a contribuit la scrierea proiectului ROSE, în calitate de membru 

de proiect, aplicaţia de  proiect fiind depusă. 

-D-na prof. Călinescu Carmen a fost evaluator la faza pe școală, faza locală și județeană a 

Olimpiadei de Matematică, a participat la activitatea prilejuita de Sarbatoarea Nasterii 

Domnului : ,, Târg de Crăciun - Expo IndAlim ” - decembrie 2017, a participat la formarea : ,, 

Metode learning by doing de predare - învățare”, a coordonat si organizat activitatile 

desfasurate in cadrul Zilei Portilor Deschise de la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara 

Arad - martie 2018, a coordonat activitatile desfasurate in cadrul Targului Educatiei - Edu2.Job 

for Life - mai 2018, a susținut proiectul de reabilitare a secției de boli infecțioase copii Arad, a 

participat la mobilitatea internațională din cadrul proiectuluiui privind predarea în învățământul 

superior din Ungaria - aprilie 2018, Bekescsaba, a participat la Simpozionul International de 

Comunicari Stiintifice ,,Cercetam, analizam, experimentam, aplicam si comunicam” desfasurat 

la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad in 2018, a inițiat, coordonat si organizat 

Simpozionul International de Comunicari Stiintifice ,,Cercetam, analizam, experimentam, 

aplicam si comunicam” desfasurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad in 

2018, a participat la Sesiunea de informare și diseminare a exemplelor de bună practică și 

rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul județului Arad în anul 
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școlar 2017 -2018, a participat la Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ : Proiect nr: 2015-

1-CY01-KA204-011868, "Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key 

competences of adults", a făcut parte din echipa de proiect, fiind responsabilă de organizarea 

logistică a Proiectului Erasmus+ Nr: 2017-1-RO01-KA101-036297, "Lecții atractive, elevi mai 

buni!",  aparticipat în cadrul Proiectului Erasmus+ Nr: 2017-1-RO01-KA101-036297, "Lecții 

atractive, elevi mai buni!" la formarea „ICT for Teaching”  în februarie 2018 în Jaen, Spania, a 

participat la realizarea materialelor publicitare și de diseminarea a Proiectului Erasmus+ Nr: 

2017-1-RO01-KA101-036297, "Lecții atractive, elevi mai buni!"       

    - D-na prof. Călinescu Carmen a contribuit la scrierea proiectului ROSE, în calitate de 

membru de proiect, aplicaţia de  proiect fiind depusă. 

    - D-na prof. Călinescu Carmen a publicat împreună cu alți colegi la Editura Multimedia 

Internațional cartea de specialitate  "Matematica pentru prezent și viitor". 

    - D-na prof. Călinescu Carmen a publicat la Editura Campion împreună cu alți colegi 

auxiliarul pentru Clasa a -X -a . 

   - D-na prof. Mercea Claudia a participat în fluxul 2 al proiectului Proiectului Erasmus+ Nr: 

2017-1-RO01-KA101-036297, "Lecții atractive, elevi mai buni!"       

în perioada 11.02-17.02.2018. 

     - D-na prof. Ardelean Adela a fost membru in comisia pentru pregatirea generala a 

participantilor in cadrul proiectului 2017-1-RO01-KA101-036297 cu titlul ,, Lectii atractive , 

elevi mai buni” 

  - Profesorii au participat la Ziua Porților Deschise la Simpozionul International de 

Comunicari Stiintifice ,,Cercetam, analizam, experimentam, aplicam si comunicam” desfasurat 

la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad in 2018. 

 

FIZICA , CHIMIE  

 

- În anul şcolar 2017-2018 ,  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 și fizică au organizat şi participat cu lucrări în cadrul 

Festivalului Ştiinţei.  

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

- 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 a coordonat proiectul “De ce să fiu voluntar”, în care suntem 

partenerii Asociației MARIS- activitatea din semestrul I desfăşurându-se la Cantina 

Municipală, Arad. La activitate au participat 10 elevi ai colegiului. 

- D-na prof Ghinga Iulia a încheiat parteneriate cu Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Universitatea de Vest- Facultatea de Chimie, 

Timișoara, Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara – 

USAMVBT- Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare, în vederea orientării carierei tinerilor. 

- D-na prof Ghinga Iulia a încheiat parteneriate cu Poliţia Locală Arad în vederea reducerii 

absenteismului, a abandonului şcolar şi a violenţei în şcoli. 
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- D-na prof Ghinga Iulia a încheiat parteneriate cu agenţii economici astfel încât elevii să 

desfăşoare stagiile de pregătire practică. 

- D-na prof Ghinga Iulia a încheiat parteneriate cu instituţii de cultură: Teatrul de Stat “Ioan 

Slavici”, Arad,  Biblioteca Judeţeană ”A.D. Xenopol” Arad, Complexul Muzeal Arad. 

- D-na prof Ghinga Iulia a coordonat proiectul “Cutia cu suflete”, iniția și organizat de către 

Asociația Cetatea Voluntarilor, Arad. 

- D-na prof Ghinga Iulia a coordonat proiectul “Cofetăria cetăţii” iniţiat de Asociația Cetatea 

Voluntarilor, Arad în vederea reabilitării Centrului de boli infecţioase copii, Arad. 

- D-na prof Ghinga Iulia a coordonat şi organizat simpozionul internaţional de comunicări 

ştiinţifice „CERCETĂM, ANALIZĂM, EXPERIMENTĂM, APLICĂM ŞI 

COMUNICĂM”, cuprins în calendarul CAER, 2018, poziţia 1760.  

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

simpozionului, obţinând PREMIUL III- lucrarea „Farmecul chimiei și aplicațiile ei”, la 

secţiunea aplicaţii practice.  

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

CTIA este partener: „Ora de nutriţie”, 2018 şi „Ştiinţa în viaţa de zi cu zi”, coordonând 

elevii care au participat la work-shop-uri, 2018.  

A aplicat, a coordonat, în calitate de responsabil de proiect, buna desfăşurare a proiectului 

ERASMUS+, nr. 2017-1-RO01-KA101-036297, numit „Lecții atractive, elevi mai buni!” 
şi a făcut parte din echipa de proiect, în calitate de monitor.  

A coordonat activitățile și proiectele derulate în școală în domeniile: educaţie pentru sănătate, 

cultural- artistice, sportiv, dezvoltare personală, orientarea carierei. 

A dezvoltat parteneriate cu instituții din mediul universitar, instituții de cultură, ONG-uri, 

agenți economici etc. A realizat o lucrare ştiinţifică pentru simpozionul internaţional de 

comunicări ştiinţifice „CERCETĂM, ANALIZĂM, EXPERIMENTĂM, APLICĂM ŞI 

COMUNICĂM”, cu participare indirectă „Leadership versus management”. Acestea vor fi 

publicate în cartea simpozionului. 

- D-na prof Ghinga Iulia a coordonat, a organizat  şi a participat activ la activitatea „Ziua 

Porţilor deschise”, martie 2018, activitate de care m-am îngrijit să fie promovată în presa 

scrisă și virtuală; s-a implicat totodată şi în pregătirea elevilor pentru realizarea unor 

experimente chimice, prezentate vizitatorilor. A coordonat şi s-a implicat activ în prezentarea şi 

promovarea şcolii din cadrul „Târgului educaţiei”, 2018, Expo Arad; 

- D-na prof Ghinga Iulia a iniţiat, a coordonat şi s-a implicat activ în promovarea ofertei de 

şcolarizare şi implicit a şcolii, prin deplasări în şcolile gimnaziale din municipiu şi din judeţ. A 

promovat şcoala în boşura editată de IŞJ Arad „Oferta educaţională 2018-2019 pentru viitorii 

elevi de liceu”, Ed. Şcoala Vremii, Arad, 2018.  

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

absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, nivel 4, iunie 2018. A participat, în 

calitate de preşedinte, la activităţile desfăşurate de Comisia de admitere în învăţământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani, 2018. A participat în calitate de profesor organizator, la 

faza judeţeană a olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Industrie alimentară- 

agricultură, 2018.  

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

„Treptele adolescenţei” nr. 6-2018, ISSN: 2068-2131.  

A participat în calitate de formator la cursul acreditat CNFP : Leaderschool: management, 

leadership, comunicare, organizat de Eduexpert Craiova la CTIA Arad. 
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-D-na prof Ghinga Iulia a coordonat cercul de gastronomie inițiat de CTIA Arad. A participat 

la manifestare științifică „Școala de primpvară de gemmaeterapie” organizată de Universitatea 

„Vasile Goldiș” Arad, aprilie 2018. 

D-na prof Ghinga Iulia a organizat și coordonat sesiunea de informare și diseminare a 

exemplelor de bună practică și rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la 

nivelul județului Arad în anul școlar 2017- 2018, desfășurat la CTIA. 

-D-na Pleș Titiana a participat cu elevi la concursul de chimie “Petru Poni”: elevii Adochiței 

Florin și Ștef Alin din clasa a IX-a Ași Bibarț Marius din clasa a XI-a D, acesta obținând 

premiul III. A participat cu elevele Belean Giorgiana și Iova Ramona la simpozionul 

internațional “Cercetăm, analizăm, experimentăm”, cu experimente de chimie. A participat la 

proiectul Erasmus- Lecții mai atractive, elevi mai buni organizat de English Matters în 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  septembrie 2017 

- D-na prof Șerpar Dochia a realizat teste inițiale pentru elevii de la clasele a IX-a și a X-a, le-

am aplicat tuturor elevilor la care predau și le-am prelucrat. Proiectarea didactică  am întocmit-

o pe baza evaluării inițiale și conform particularităților de vârstă și  de nevoile elevilor.  

- D-na prof Șerpar Dochia a întocmit un Plan remedial la fizică pentru elevii cu lacune în 

cunoștințele acumulate până la intrarea în liceu. Planurile activităților de învățare și schițele de 

lecție sunt întocmite astfel încât să existe o concordanță între competențele specifice- 

obiectivele operaționale- conținuturi- metode didactice - mijloace didactice. Ele țin cont de 

instruirea diferențiată, centrată pe elev, elevii cu C.E.S., particularitățile de vârstă ale elevilor. 

Pentru eleva cu CES Orgovan Erika am realizat un „Plan de servicii individualizat pentru elevii 

cu CES”. 

- Împreună cu elevii  d-na prof Șerpar Dochia a realizat material didactic, dotând laboratorul cu 

diferite planșe cum ar fi: „Mărimi fizice fundamentale”, „Multiplii și submultiplii unităților de 

măsură” și „Alfabetul grec”. 

- D-na prof Șerpar Dochia a valorizat activitățile elevilor prin realizarea unor portofolii ale 

elevilor.  

- D-na prof Șerpar Dochia  a organizat și participat la activități extracurriculare, cum sunt:  

„Festivalul Științei”, cu eleva Crișan Andreea din clasa a X-a A, cu experimentele intitulate  

”Iluzii optice” , „Târgul de Crăciun- Expo IndAlim” cu mottoul „Dăruind vei dăinui” și la 

”Spectacolul de colinde”. 

- D-na prof. Șerpar Dochia a realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca 

individualităţi, dar şi ca membri ai grupului clasei. A atenuat sau anulat acele comportamente 

ale elevilor care prezentau obstacole în calea învăţării şi adaptării sociale. Rezultatele acestor 

activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al celor în cauză. 

- D-na prof. Șerpar Dochia a realizat programe și activități de remediere școlară pentru elevii 

care aveau dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar. 

- D-na prof. Șerpar Dochia a participat la Simpozionul Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm și comunicăm, ediția 2018 cu elevii: Micu Vlad (clasa a IX-a C), Oltean Sara și Kato 

Adrian (clasa a IX-a A) și Moroșan Simina și Gabor Alexandra (clasa a IX-a B), la secțiunea 

aplicații practice-fizică, obținând o mențiune și un premiu II. A participat la activitățile 

extracurriculare din cadrul Școlii Altfel, la clasa a IX-a B: ”Să știi mai mult să fii mai bun”, 

conform cu documentele unității școlare din care fac parte. 

- D-na prof. Șerpar Dochia a consiliat și îndrumat elevii din clasa la care aa fost dirigintă, clasa 

a XIII-a F fr. în vederea susținerii bacalaureatului. A organizat și participat cu experimente 

spectaculoase de fizică la Ziua porților deschise, organizată în cadrul școlii; 
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- D-na prof. Lazea  Mirabela a participat la consfătuirea profesorilor de chimie pe judeţul Arad 

–septembrie 

- D-na prof. Lazea  Mirabela a participat la cercul metodic de chimie  –Arad-decembrie 

- D-na prof. Lazea  Mirabela a participat în calitate de coordonator si organizator la Ziua 

Portilor Deschise, desfasurata in data de 29.03.2018 la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentară. A participat in calitate de profesor asistent la concursul de chimie Raluca Ripan 

faza judeteana, clasa a VII-a. A obținut Premiul III la faza judeteana a Concursului de Chimie 

Petru Poni: Sebastian Sacuian clasa a IX a și Mentiune la faza judeteana a Concursului de 

Chimie Petru Poni: Simina Toderici clasa a IX a. A participat la Sesiunea de informare si 

diseminare a exemplelor de buna practica si rezultatelor din cadrul proiectelor europene 

implementate la nivelul judetului Arad in anul scolar 2017-2018, desfasurata la Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară ARAD. A participat la Conferinta Nationala „Chimia in 

invatamantul preuniversitar si cercetarea” (lucrare + articol). 

 

BIOLOGIE  

 

-D-na prof . Funar Mihaela  şi d-na prof. Dobândă Monica au urmărit în anul şcolar 2017 - 

2018 următoarele: 

              -Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului 

; 

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

portofoliu, prezentări PPT,  filme educationale, etc.)  

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

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

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

                -Au realizat pregatirea elevilor din clasele terminale pentru bacalaureat; 

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

anuală, semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare. 

- Profesorii catedrei de biologie au participat Consfatuirile anuale ale profesorilor de biologie. 

- Profesorii catedrei de biologie au organizat şi participat cu lucrări în cadrul Festivalului 

Ştiinţei. 

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

„Patrula de reciclare”, desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2017- 2018. 

-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. Funar Mihaela a participat la cercuri pedagogice si activitati metodice, inclusiv 

vizita la Gradina zoologica din Szeged,Ungaria; 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat in calitate de membru in comisia pentru organizarea 

concursului pentru suplinitori necalificati,Liceul Teoretic,,Gh.Lazar,,Pecica 

Participarea la simularea bacalaureatului în calitate de profesor corector; 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat  la cursul Lerning by doing 

-D-na prof. Funar Mihaela a publicat articolului “IMPORTANTA  EVALUARII INITIALE 

IN BIOLOGIE” – in revista si cartea in format electronic a editurii - IMPORTANTA 

EVALUARII INITIALE – METODE SI TEHNICI 
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- D-na prof. Funar Mihaela a implementat programul de evaluare initiala la un numar de 25 

elevi la capitolul ,,Nutritia,, si obtinerea adeverintei de evaluator si organizator in “Comisia 

de organizare a evaluarii initiale” si in “Comisia de evaluare a testarii initiale” 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la Conferinta “Profesorul- perspective asupra 

viitorului” desfasurata la Primaria Arad 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la incheierea contractului de parteneriat cu Editura 

D’art si realizarea Proiectului Educational National “Magia sarbatorilor de iarna! Traditii 

si obiceiuri” si a activitatii Magia Iernii! 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la organizarea si evaluarea activitatii aplicative Magia 

iernii! si publicarea unui referat in Proiectul Educational National Magia sarbatorilor de 

iarna! Traditii si obiceiuri 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la activitatea de formare nationala ROLUL 

ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  IN PROCESUL EDUCATIONAL in colaborare 

cu Editura D’art 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la Simpozionul National ROLUL ACTIVITATILOR 

EXTRASCOLARE  IN PROCESUL EDUCATIONAL 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat și organizat activitate aplicativa Bucuriile Iepurasului, 

in cadrul proiectului educational ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  IN 

PROCESUL EDUCATIONAL 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la Simpozionul International Cercetam, analizam, 

experimentam, aplicam si comunicam, Colegiul Tehgnologic de Industrie Alimentara Arad 

- D-na prof. Funar Mihaela a participat la Sesiunea de Informare si diseminare a exemplelor de 

buna practica si a rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judetului 

Arad in anul scolar 2017-2018. 

- D-na prof. Dobîndă Monica a încheiat parteneriate de colaborare și derulează activități 

specifice acestora cu Societatea de Cruce Roșie Arad, Fundația Ecologică Green, Editura 

Arabela. 

- D-na prof. Dobîndă Monica a finalizat  publicarea cărții “Aspecte ecologice și practice 

privind educația ecologică a elevilor ” 

- D-na prof. Dobîndă Monica a  participat la cursul de formare organizate de JA România ,, 

Metode learning by doing de predare- învățare.” 

- D-na prof  Dobîndă Monica a  participat la cursul organizat de Cisco Networking Academy- 

UPIR România 

- D-na prof. Dobîndă Monica a  participat în calitate de profesor voluntar în cadrul Strategiei 

Naționale  de Acțiune Comunitară în județul Arad. 

- D-na prof. Dobîndă Monica a  participat în calitate calitate de membru in comisia pentru 

organizarea concursului pentru suplinitori necalificati  la Liceul Teoretic,,Gh.Lazar,,Pecica. A 

participat la simularea examenului de bacalaureatului în calitate de membru in comisie. În 20 

septembrie 2017 a participat la cursul Lerning by doing. A publicat articolul “IMPORTANTA  

EVALUARII INITIALE IN BIOLOGIE”– in revista si cartea in format electronic a editurii - 

IMPORTANTA EVALUARII INITIALE – METODE SI TEHNICI. A colaborat activ cu ISJ 

Arad, ca membru al Comisiei pentru desfășurarea Olimpiadei de Biologie etapa locală  și a 

celei județene în calitate de supraveghetor și evaluator. A participat ca membru in Comisia de 
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Bacalaureat. A redactat si aplicat chestionare de sondare a satisfacției părinților si elevilor 

privind calitatea actului educational-CEAC. 

 

Rezultate ale ariei Matematică și Științe 

 

1. Profesor Ghinga Iulia  

- Concursul Național “Chimia- știință sau magie?”, înscris în calendarul CAEN 2017 nr. 

26402/22.01.2018, Anexa A, domeniul Științific, poziția nr. 21, organizat de Clubul copiilor 

Mediaș, jud. Sibiu. 

 -LOCUL I- elevele Lonțiș Romina și  Ciule Francesca Ionela din clasa a IX-a D. 

- Simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice „CERCETĂM, ANALIZĂM, 

EXPERIMENTĂM, APLICĂM ŞI COMUNICĂM”, cuprins în calendarul CAER, 2018, 

poziţia 1760  
- PREMIUL III- lucrarea „Farmecul chimiei și aplicațiile ei” , la secţiunea aplicaţii 

practice. 

 

2. Profesor Lazea Mirabela 

-Concursul Național de Chimie “Petru Poni”, etapa județeană 

              - Premiul III : Sebastian Sacuian, clasa a IX a B. 

    - Mențiune : Simina Toderici, clasa a IX a B. 

    

    3. Profesor Șerpar Dochia 

 

- Simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice „CERCETĂM, ANALIZĂM, 

EXPERIMENTĂM, APLICĂM ŞI COMUNICĂM”, cuprins în calendarul CAER, 2018, 

poziţia 1760  
 - PREMIUL II- Micu Vlad, clasa a IX-a C 

          - Mențiune: Gabor Alexandra si Moroșan Simina, clasa a IX-a B 

 - Diploma de participare: Oltean Sara și Kato Adrian, clasa a IX-a A; 

- Festivalul Științei 

 - Diplomă de participare: Crișan Andreea, clasa a -X-a A. 

              
Coordonator Arie curriculară Matematică și Științe, 

Prof. Călinescu Carmen 

 

                       

ARIA CURRICULARĂ    LIMBA SI COMUNICARE 

 

Prof. Tonța Henriette a participat la următoarele activități: 
- participarea in calitate de profesor evaluator la etapa județeană a concursului « Lectura ca 

abilitate de viață », desfăşurată la Colegiul Național de Arte Sabin Drăgoi. 

- participarea in calitate de organizator la etapa județeană a concursului de « Cultură și 

spiritualitate », desfăşurată la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

- participarea în calitate de profesor evaluator la proba A din cadrul examenului de bacalaureat 

2018  din 12 februarie. 
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- participarea în calitate de profesor evaluator la examenul de simulare bacalaureat, la proba limba 

şi literatura română. 

- participarea la organizarea olimpiadei naționale de limbi clasice 

- participarea la « Ziua porților deschise » în calitate de colaborator la activitatea numită reacția de 

saponificare 

- implicarea în organizarea Zilei  porților deschise 

- participarea cu clasa a XI-a A la o conferință în cadrul Târgului Educației, referitoare la efectele 

nocive ale consumului de droguri 

- participarea cu elevii clasei a XI-a A la un spectacol de teatru numit « Cabaret », jucat în scop 

caritabil 

- participarea cu elevii clasei a XI-a A la « Ziua porților deschise » la UAV Arad 

- participarea la Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice “Cercetăm, Analizăm, 

Experimentăm, Aplicăm şi Comunicăm” cu lucrarea Modele de inspirație în romanul românesc 

interbelic, desfăşurat la Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad.   

- participarea la Workshop “Vinul și literatura”, desfășurat în cadrul Facultății de Management 

Agricol, în colaborare cu Asociația Culturală Ariergarda, APDT Timiș, UCDC București. 

- participarea la Workshop “Strămutarea românilor din Banat, 1767 – Săcălaz - Toracu Mare- 

Serbia”, desfășurat în cadrul Facultății de Management Agricol, în colaborare cu Asociația 

Culturală Ariergarda, Clusterul de Turism Banat și UCDC București. 

- participarea la Sesiunea de informare și diseminare a exemplelor de bună practică și rezultatelor 

din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul județului Arad, desfășurată la Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

- participarea cu clasa a XI-a A la conferința organizată de către Ministerul educației și ISJ Arad 

având ca subiect siguranța tinerilor plecați la studiu sau la muncă în străinătate. 

 

Prof. Borbely Rebeca a participat la următoarele activități: 

- în luna martie, a fost implicată în activitățile din cadrul Zilei Porților Deschise, la Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară, contribuind la promovarea imaginii școlii, la prezentarea 

și promovarea ofertei educaționale. 

- în luna mai a participat, în calitate de membru al juriului, la Simpozionul Internaţional de 

Comunicări Ştiinţifice ’’Cercetăm, Analizăm, Experimentăm, Aplicăm şi Comunicăm’’, 

desfăşurat în cadrul Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

- în iunie a participat la Sesiunea de Informare și Diseminare a exemplelor de bună practică și 

rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul jud. Arad. 

- în luna aprilie a fost implicată în organizarea Olimpiadei de limbi clasice – limba latină şi 

limba greacă veche, etapa naţională, desfăşurată la Arad 

- în luna mai, a participat în cadrul Săptămânii Altfel, la activități diverse, excursie la 

Mândruloc, unde a vizitat Rosariul alături de elevii clasei a XII-a E şi a participat la vizionarea 

unei piese de teatru. 

Prof. Alexa Nicoleta Anca 

- a participat la activitățile desfășurate în perioada Școala Altfel: vizionare piese de teatru în 

sala festivă, participare la Simpozionul Internațional, acțiunea de igienizare a sălilor de clasă;  

- a desfășurat activități la nivelul clasei de cu ocazia Zilei Educaţiei, Halloween etc. ; 

- a participat împreună cu elevii la activitatea pentru susţinerea proiectului de reabilitare a 

secţiei de bolii infecţioase copii Arad – Teatrul pe roţi - Cabaret; 

- a participat în calitate de organizator şi coordonator la „Târgul de Crăciun – Expo IndAlim” 

- a participat la Ziua Porților Deschise; 

- a participat la activitățile de diseminare la Proiectului Erasmus. 
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Prof. Bulc Adriana 

 - a participat la promovarea imaginii şcolii în cadrul activităţilor Colegiului Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad. 

     - în 22 februarie 2018  participat ca evaluator la Proba A Evaluarea competenţelor lingvistice la limba 

 română. 

    - în 24 februarie 2018 a participat ca membru al comisiei de evaluare la Concursul Naţional 

Interdisciplinar 

 ,,Cultură şi Spiritualitate Românească”, etapa judeţeană, activitate organizată la Colegiul Tehnologic de 

 Industrie Alimentară 

  - în 19 -22 martie a participat ca evaluator la Simularea Examenului de Bacalaureat 2018 şi ca professor 

 supraveghetor. 

 - a făcut parte din colectivul de redacţie al revistei ,,Treptele adolescenţei”. 

 - în 29 martie 2018 a participat la Ziua Porţilor Deschise, având ca scop promovarea imaginii  

şcolii. 

 - în 4 aprilie 2018 a participat ca profesor supraveghetor la Faza Naţională a Olimpiadei de  

Limba Latină, activitate desfăşurată la Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară” din Arad. 

- s-a implicat şi în activităţile educative din cadrul Olimpiadei de Limbi Clasice Limba Latină şi  

Limba Greacă Veche, etapa naţională, desfăşurată la Arad în perioada 3-5 aprilie. 

- în 9 şi 11 mai 2018  a participat la întâlnirea elevilor din şcoala noastră cu scriitorii Bogdan  

 Creţu şi Andrei Novac, activităţi iniţiate de Asociaţia pentru Resurse Educaţionale şi Iniţiative  

Sociale. 

- în 23 mai a participat alături de elevii din clasa a X-a B, la care este dirigintă, la vizionarea piesei 

  ,,Vis de mai”, pe care elevii coordonaţi de doamna profesoară Iolanda Luncan au prezentat-o  

în sala festivă a Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară. 

-în 12 iunie 2018 a participat la Sesiunea de informare şi diseminare a exemplelor de bună  

Practică şi a rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judeţului Arad 

Prof. Coraș Geanina 

- a participat la activitățile desfășurate în perioada” Școala Altfel,,: vizionare piese de teatru în 

sala festivă, participare la Simpozionul Internațional, vizită împreună cu elevii la rozariul din 

Mândruloc, acțiunea de igienizare a sălilor de clasă;  

- a desfășurat activități la nivelul clasei de 8 Martie  

- a participat împreună cu elevii la activitatea desfășurată cu ocazia Zilei Poliției Române; 

- a participat la Ziua Porților Deschise; 

- a participat la activitățile de diseminare a Proiectului Erasmus. 

Prof.Pop Lavinia 

A organizat și desfășurat activități extracurriculare și a participat la acțiuni de 

voluntariat, după cum urmează: 

 - A participat în calitate de organizator și membru evaluator la Concursul național „Cultură și 

spiritualitate romanească”-etapa județeană -Februarie 2018; 

- A participat la concursul județean „Je parle francais”-20 martie 2018, unde a obținut două 

premii:- premiul III- Rășinar Melissa și premiul II- Oriaku Victoria; 

- A organizat și coordonat evenimentul „Ziua Porților Deschise” – CTIA- 29 martie 2018; 

 - S-a implicat în organizarea Olimpiade naționale de latină și greacă-3-5 aprilie 2018; 

 - A inițiat, organizat, coordonat activitățile Simpozionului internațional ,, “Cercetăm, 

analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm” al  C.T.I.A. 22 mai 2018;  

 - A participat în calitate membru al juriului la Festivalul regional ”Valorificarea folclorului 

copiilor prin activități educative din grădiniță și școală” -25 mai 2018, organizat de grădinița 

,,Curcubeul copiilor” Arad ; 
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- A participat în calitate de organizator la Olimpiada națională- „Tinerii dezbat”- etapa 

județeană- 30 mai 2018;    

 - S-a implicat și a participat la proiectul de voluntariat „Ecologizare pe Malul Mureșului”, 

organizat de Asociația Verde -Viu- 09 iunie 2018;   

 - A participat la  activitățile proiectului ,,Prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării 

elevilor”- I.P.J.ARAD. 

- A organizat, în calitate de președinte  a comisiei- probele de competențe digitale și 

lingvistice, din cadrul  Bac 2018- Februarie 2018. 

- A organizat, în calitate de președinte a comisiei probele de simulare, Bac - Martie 2018. 

- A participat în calitate de membru a comisiei examenului de Bacalaureat  2018- 25-28 iunie 

2018, Liceul „Sever Bocu” Lipova. 

- A participat la consfătuiri și toate activitățile metodice  

- A promovat nornele  deontologiei profesionale, respectarea regulamentelor și a normelor de 

funcționare a școlii;  

- A participat la „Școala de primăvară de gemmaeterapie” -manifestare științifică, 19-22 aprilie 

2018,organizată de Universitatea „ Vasile Goldiș” Arad; 

- A participat la simpozionul national de Specialitate „ EXPECTATIVE”, 11 mai 2018, 

organizat de Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad; 

- A participat diseminare județeană proiecte ERASMUS,11 iunie 2018, organizat de ISJ Arad; 

- A participat în calitate de membru a  comisiei județeane la examenul de ocupare a posturilor 

vacante/rezervate din învățămantul preuniversitar 2018; 

Prof. Cordovan Raluca 

- A participat la activitățile desfășurate la nivelul judeţului Arad la disciplina  limba engleza - 

gimnaziu și liceu; 

- A participat ca evaluator la Examenul de bacalaureat  de evaluare a competențelor  lingvistice 

 de la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara-februarie 2018 

- A participat ca evaluator la Examenul de bilingv ,clasa a VIII-a, mai 2018; 

- A pregătit  elevul Clanda Raul din clasa a IX-a, care a reprezentat scoala la Concursul 

Național English Public Speaking, inclus in calendarul CAEN al MENCS. 

Responsabil, prof. Tonța Henriette 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

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

din anul şcolar 2017 – 2018, o paletă variată de activităţi , după cum urmeaza: 

- Participarea la  concursuri școlare și extrașcolare , la activităţile desfăşurate în săptămâna 

“Şcoala altfel”; 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conforme cu precizările MECTS; 

- Dezbatere, măsuri şi analiza situaţiei şcolare  în cadrul ariei curriculare. 

 

I. Activităţi de perfecţionare continuă  :                                 

Prof. socio- umane Ciucur Diana , înscrisă la gradul didactic I; 

            

 II. Organizarea de activităţi extracurriculare  
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  Prof . Ioncu Monica , responsabil al ariei curriculare “Om si societate” si professor de 

Geografie-Limba engleza,a desfasurat urmatoarele activitati : 

- a participat,in calitate de asistent,la examenul de simulare Bac’2018 

- a participat,ca evaluator,la Examenul de bacalaureat 2018 – proba de dobandire de 

competente intr-o limba de circulatie international,la Liceul Tehnologic de Transporturi”Henri 

Coanda” 

- a participat,ca evaluator,la Olimpiada de Geografie-faza judeteana 

- a participat la unele activităţi extracurriculare: Târg  de Crăciun concert de colinde,, dezbatere 

,”Mărțișoare comestibile”, activitate în parteneriat cu Școala  gimnazială „Iosif Moldovan” 

Arad, 

- a participat la activitatea” Înapoi la origini”, desfășurate cu ocazia Zilei Porților deschise  

- a participat  la cursul  ICT în cadrul proiectului” Erasmus + Lecții atractive elevi mai buni!”, 

Jaen, Spania,  

- a participat,in calitate de membru in Comisia de jurizare,la  Concursul Regional din cadrul 

Simpozionului internațional Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm, 

 activitățile desfășurate în  Săptămâna “Şcoala altfel”.21 – 25 mai. 

- impreuna cu elevii clasei a IX-a C,in calitate de diriginta,au organizat activitati 

extracurriculare in sapatamana”Scoala altfel”. 

- in 17 aprilie - participare cu elevii Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentara Ara, la un 

schimb de experienta in Ungaria-la Universitatea” Szent Istavan” din orasul Bekescsaba,in 

cadrul parteneriatului educational semnat intre Asociatia pentru Resurse Educationale si 

Initiative sociale-AREIS Arad si o asociatie din Bekescsaba. 

- 12.06.2018- participare la Sesiunea de Informare si diseminare a exemplelor de buna practica 

si a rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judetului Arad in anul 

scolar 2017-2018. 

 

    Prof.Ţolea Florina 
 

- consilier educativ si  responsabil al Comisiei dirigintilor: 

- proiectarea unor activităţi extracurriculare: Târg  de Crăciun concert de colinde,, dezbatere , 

activitate dedicată Zilei de   1 Decembrie,  vizită la Muzeul de  Istorie 24 Ianuarie, Mărțișoare 

comestibile, activitate în parteneriat cu Școala  gimnazială”Iosif Moldovan”Arad, 

-  coordonarea Concursului Regional din cadrul Simpozionului international”Experimentăm, 

cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm”,  activitățile desfășurate în  Săptămâna “Şcoala 

altfel”.21 – 25 mai. 

- Concursuri: a coordonat eleva Marchiș Roxana din clasa a IX  a B la concursul” Hristos în 

școală”,  secțiunea  pictură  obținând locul I,   am coordonat  eleva Ardelean Andreea  din clasa 

a X a C la Concursul regional din cadrul Simpozionului international,  Experimentăm, 

cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm- obținând Mențiune la secțiunea Creație artistică.- 

creație literară. 

- Voluntariat în cadrul SNAC, Cetatea Voluntarilor 

- Proiecte educative: Înapoi la origini,,am coordonat activitățile desfășurate la Ziua Porților 

deschise și Târgul Educaiei, am contribuit la promovarea imaginii școlii prin prezentarea 

ofertei educaționale în școli gimnaziale, am participat  la cursul  ICT în cadrul proiectului 

“Erasmus + Lecții atractive elevi mai buni!”, Jaen, Spania, ,activități de prevenire și combatere 

a violenței în școli prin aplicare chestionare elevi ,părinți,prezentare PPT . 
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Prof.Golda Carmen 

 

In calitate de profesor titular pe catedra de istorie,a realizat si a participat la urmatoarele 

activitati: 

- realizarea planificării calendaristice semestriale - în conformitate cu programa școlara  precum și a 

Curricumului Național ; 

- organizarea activităților aplicând metode noi, atât în predarea informațiilor cât și în fixarea și 

dezvoltarea acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au achizitionat toate 

componentele, capacitățile si subcapacitățile specifice disciplinei de învatământ prevăzute în 

planificarea calendaristică, în concordanță cu competențele specifice și generale cuprinse în 

Curriculum; 

- evaluarea activităților proiectate s-a realizat prin mijloace specifice și prin metode tradițoanale: 

portofolii individuale, evaluari în grup și pe perechi, autoevaluare, teste inițiale, teste sumative; 

- progresul elevilor, invidual și la nivel de clasă a fost urmărit și înregistrat în acest semestru prin: 

probe de evaluare pe unități de învatare, probe de evaluare sumativă. 

- activități extracurriculare: 

 - luna martie a desfășurat activități specifice sărbătoririi Unirii Basarabiei cu România. În acest 

scop, a fost încheiat un parteneriat cu Asociația PRO BASARABIA ȘI BUCOVINA, filiala Arad. 

Activitatea i-a avut ca invitați pe d-nul prof. dr. Bogdan Doru, d-na Oltea Blaga, actriță la Teatrul 

„Ioan Slavici” Arad și pe d-na prof. Lucia Cuciureanu, reprezentând ADN Literar. Au participat 

elevii claselor a IX a A și a IX a B.- luna martie, a fost implicată în activitățile din cadrul Zilei 

Porților Deschise, la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, contribuind la promovarea 

imaginii școlii, la prezentarea și promovarea ofertei educaționale. 

Activități extrașcolare:      

- martie, a participat  am la o activitate informativ-preventivă, cu ocazia Zilei Porților Deschise, la 

IPJ Arad, alături de elevii claselor a IX a D și a X a A. 

-  luna aprilie a participat la promovarea ofertei educaționale a școlii  în cadrul Târgului organizat la 

EXPO Arad. 

-  luna mai, a participat în cadrul Săptămânii Altfel, la activități diverse, excursie la Timișoara, unde 

a participat la Ziua Porților Deschise la UȘAMVB. A participat la vizionarea unei piese de teatru și 

am vizitat Turnul de Apă, alături de elevii claselor a X a C și a XI a A. 

- coordonarea si  pregătirea elevei Slavita Ruth-Sara, din clasa a XI a D, care a obținut mențiune, la 

faza județeană a Concursul Național “Memoria Holocaustului”. 

Pe parcursul acestui semestru  a incurajat, îndrumat și acceptat autonomia și inițiativa 

elevilor, am colaborat într-un mod eficient cu aceștia în definirea domenilor de interes. I-a încurajat 

pe elevi să pună întrebari, să participe la discuții, să-și formeze răspunsurile, să colaboreze eficient, 

să se respecte unii pe alții. 

A colaborat permanent cu colegii în cadrul comisiei metodice, unde împărtășesc fiecare din 

experiența proprie. 

 

  Prof. Coman Lenţica  
 

În calitate de profesor titular, gradul didactic I, la catedra ,, Om si societate“ –Marketing / 

Economie,anul şcolar mai sus menţionat a avut responsabilităţi şi a desfăşurat activităţi pe 

domenii ale evaluării, conform Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului 

didactic şi didactic-auxiliar. 

Proiectarea activităţii. 
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- respectarea programei şcolare, a normelor, documentelor de proiectare, precum si adaptarea - 

implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii 

cesteia la particularităţile grupei/clasei 

- proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele 

educabililor, planul managerial al unităţii 

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 

Activităţilor extracurriculare: 

- 05. 10. Ziua educatiei-Expoziţie Culinară la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară-: 

coordonator, organizator, în realizarea expoziţiei . 

- Concert de colinde, Participare in calitate de organizator- evaluator al expozitiei Tărg de 

Craciun 19.12, 2017. 

- Ziua porților deschise,, mai 2018 

Evaluarea rezultatelor învăţării: 

- asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor  

      de evaluare 

- Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor 

Managementul clasei de elevi 

- stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

Managementul carierei şi al dezvoltării personale-  participare la Cercul pedagogic Resurse 

naturale şi protecţia mediului care a avut loc la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara 

,Arad. 

- Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei- lectii demontrative 

- Participarea in calitate de organizator a concursului de ocupare a unui post vacant 

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

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

-participare la proiectul Erasmus+nr. 2017-1-RO01-KA101-036297 “Lecţii atractive, 

elevi mai buni! 

- participare la Proiectul  de mobilitate internaţională– promovare, prezentare invăţămant 

universitar in Ungaria 

- participare la Proiectul   de reabilitare boli infectioase copii Arad. 

 

 

Prof.Micu Vasile 

 

Este professor de religie penticostala si a participat la urmatoarele activitati: 

Activitatea curriculara: 

- a intocmit planificari conform programei. 

- a parcurs tot materialul prevazut in planificare 

- a participat la activitatile comisiei din aria curriculara “Om si societate” 

 Activitatea extracuricurriculara: 

- in cadrul programului extracurricular „Să ști mai multe, să fi mai bun!” a organizat atelierul 

de pictură cu tema „Realitatea în imagini”. 
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- a participat la Olimpiada  de Religie - Alianța Evanghelică, etapa locală și județeană, în 

calitate de membru al comisiei de evaluare. 

- a participat la cercul pedagogic pentru profesorii de religie baptistă și penticostală din data de 

11.05.2018. Activitatea a fost susținută de doamna prof. Sava Lenuța, la Liceul Tehnologic 

„Ștefan Hell” Sântana, cu tema „Caracterul creștin”. 

- a comunicat şi comunic permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii. Am colaborat 

cu colegi pentru orice activitate desfăşurată în şcoală, am răspuns întotdeauna pozitiv si la timp  

la solicitarea   conducerii  unităţii. 

- s-am arătat disponibil de fiecare dată când era nevoie de mine în cadrul şcolii şi chiar în afara 

ei.  

 

    Prof. Ciucur Diana   
- a participat la dezbaterile ce au avut loc în cadrul ariei curriculare Om şi societate , a 

participat la activităţile desfăşurate în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”: vizionarea unei piese 

de teatru. 

 

   Prof. Klein Adriana  
Este profesor de educatie fizica si sport,a participat la urmatoarele activitati: 

- 26.02.2018- participare la Simpozionul National CEI 7ANI DE ACASA!  

- martie 2018- organizarea si evaluarea activitatii “ Sport si sanatate” in cadrul Simpozionului 

National Cei 7 ani de acasa! 

- 26.02.2018- publiucare studiu de specialitate “ CEI 7ANI DE ACASA CUPRIND SI 

CONCEPTUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT” in carte in format electronic 

- 19.03.2018- participare la activitatea de formare nationala ROLUL ACTIVITATILOR 

EXTRASCOLARE  IN PROCESUL EDUCATIONAL in colaborare cu Editura D’art 

- 19.03.2018 – participare la Simpozionul National ROLUL ACTIVITATILOR 

EXTRASCOLARE  IN PROCESUL EDUCATIONAL 

- 19.03.2018 – organizare activitate aplicativa Bucuriile Iepurasului, in cadrul proiectului 

educational ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  IN PROCESUL 

EDUCATIONAL 

- 19.03.2018 –Coordonator al revietei nationale in format electronic “Educatia face 

diferenta!” 

- 19.03.2018- publicare articol in cadrul proiectului Educational National ROLUL 

ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  IN PROCESUL EDUCATIONAL- Jocul de 

baschet 

- 17.04.2018 – Mobilitate Internationala- progrm educational AREIS- acord de parteneriat cu 

Universitatea Gal Ferenc Bekescsaba- vizita de informare la Universitatea Gal Ferenc 

Bekescsaba 

- 22.05.2018- participare la Simpozionul International Cercetam, analizam, experimentam, 

aplicam si comunicam, Colegiul Tehgnologic de Industrie Alimentara Arad 

- 12.06.2018- participare la Sesiunea de Informare si diseminare a exemplelor de buna practica 

si a rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judetului Arad in anul 

scolar 2017-2018. 

 

  III. Rezultate obtinute in anul  scolar 2017-2018 
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Prof. Tolea Florina  

  - a coordonat eleva Marchiș Roxana din clasa a IX  a B la concursul” Hristos în școală”,  

secțiunea  pictură  obținând locul I 

- a coordonat  eleva Ardelean Andreea  din clasa a X a C la Concursul regional din cadrul 

Simpozionului international”Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm”- 

obținând Mențiune la secțiunea Creație artistică.- creație literară. 

 

Prof.Golda Carmen 

- a coordonat si  pregătit elevaSlavita Ruth-Sara, din clasa a XI a D, care a obținut mențiune, la faza 

județeană a Concursul Național “Memoria Holocaustului”. 

                                                                                     

 IV. Direcţii prioritare de acţiune  
- diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare , teste iniţiale , portofoliu ,referate ,proiecte. 

 -  implicarea  elevilor în procesul de predare - învăţare  - evaluare.  

                                                                                                                                                               

                                                                                                Responsabil, Prof.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 
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Cadre didactice 

,,Titular” 

Cadre 

didactice 

titulare în 

CÎC 

Cadre 

didactice 

,,Suplinitor” 

Cadre didactice în 

prelungire după 

vârsta de 

pensionare 

12 1 2. 2. 

1. Barbură Aurel 

2. Carţiş Crina 

3. Cotăescu Claudia 

4. Gaga Loghin-TIC 

5. Hotăran Floarea 

6. Sauliuc Anda 

Flavia 

7. Simedru Viorela 

8. Stanciu Mihaela 

9. Szakacs Adriana 

1.Giurgiu 

Mihaela- CIC 

 

1. Nagy 

Nicoleta 

2. Vlad Codrin  

 

 

 

 

 

 

1. Bereneanţ Ana 

2. Coman Lențica 
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10. Şiclovan 

Laura 

11. Ţurlea 

Ovidiu 

12. 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”/făr

ă 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= CIC 

6. Hotăran F. 

7. Sauliuc A. 

8. Simedru V.  

9. Stanciu 

Mihaela 

10. Ţurlea O. 

11. Vlad G. 

 

1. Szakac

s 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 sunt înscriși/participă la cursuri de 

formare profesională organizate de CCD Arad, la cursuri organizate de instituţii de învăţământ 

superior, sau de alte instituţii abilitate.  

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 anul şcolar 2017 – 2018 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; 
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 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” 

 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 care au fost organizate. În cadrul acestora s-au discutat problemele curente , 

după cum reiese din procesele verbale întocmite.  

În lecţiile desfăşurate la clasă, cadrele didactice de specialitate au aplicat tehnici de 

implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus 

la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi 

de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de 

respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

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

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

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.  

S-a finalizat examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii 

promoţiei 2017-2018, procentul de promovabilitate fiind de 100%. 
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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 au participat la Concursurile 

Şcolare şi Olimpiada disciplinelor din aria curricularăTehnologii 2018. La faza națională s-

au obținut 2 mențiuni: elevul Bibarț Marius- clasa TAPA.  

S-au desfășurat activități de formare profesională și de promovare a imaginii şcolii prin 

proiectul: 2017-1-RO01-KA101-036297 cu titlul „Lecţii atractive, elevi mai buni!” (Better 

Classes, Better Students), finanţat prin programul Erasmus +, Acţiunea cheie 1- Educaţia 

şcolară. La cursul ,,ITC for teaching”, desfășurat în Jaen/Spania, în perioada 19-25.11.2017 

(fluxul I) au participat 4 membri ai catedrei tehnice/ în fluxul II (12-19.02.2018): Cotăescu 

Claudia, Carțiș Crina, Stanciu Mihaela, Szakacs Adriana. 

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

și cursuri de formare.   

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,  

 Ziua porților deschise 

 Edu2job 

 Promovarea planului de școlarizare la școli generale 

 Simpozion și concurs/ CTIA Arad 

 Activități în atelierul de IA: mărțișoare dulci, daruri de sărbători pentru copii 

defavorizați etc.  

REALIZĂRI ȘI REZULTATE ALE MEMBRILOR CATEDREI TEHNICE:  

 Domnul prof. Dr. ing Barbură Aurel 

o membru în : 

 Comisia de acordare a burselor; 

 Comisia de recepție ,inventariere,casare, și recepție bunuri; 

 Comisia de S.S.M.și pentru situații de urgență; 

 Comisia de certificare a calificării profesionale,nivel 4,calificarea 

profesională Tehnician în agricultura ecologică; 

 Comisia de cercetare disciplinară; 

 Comisia ISJ Arad-prof. evaluator pentru examenele de titularizare și 

suplinitori în învățământul preuniversitar,domeniul agricultură-cultura 

plantelor; 

 Comisia pentru selecția participanților la Proiectul nr.2017-1-RO01-KA101-

036297 cu titlul”Lecții atractive,elevi mai buni”,din cadrul Programului 

Erasmus +; 

o a predat diferite module  la clasele de elevi IX D, X D, XII E și XII H seral,obținând 

rezultate bune la învățătură; 

o a participat cu 2 elevi la Olimpiada de Tehnologii,etapa județeană,domeniul 

Agricultură-Cultura plantelor; 
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o a fost profesor îndrumător de proiect la 6 elevi din clasa a XII-a E pentru susținerea 

examenului de certificare a calificării profesionale de nivel 4,calificarea Tehnician în 

agricultura ecologică; 

o a proiectat și derulat activități extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare și instituționale(vizite la expoziții de la Biblioteca Județeană „Alexandru 

D.Xenopol” Arad,Târgul educației,participare la spectacole oferite de Teatrul Clasic 

Arad, semnarea de parteneriate de practică cu agenți economici(S.C. Simagron 

S.R.L.Arad și S.C.PALMAR VALI S.R.L. din Pecica); 

o a amenajat și întreținut cu scop decorativ-recreativ(flori,gazon) în două curți 

interioare ale școlii; 

o a participat în 2 zile ca  asistent la simularea examenului de bacalaureat 2018, 

desfășurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad; 

o a participat în calitate de asistent la examenul de bacalaureat,sesiunea I-2018, 

desfășurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad;  

o a participat la activitățile prilejuite de simpozionul internațional de comunicări 

științifice „Cercetăm,analizăm,experimentăm,aplicăm și comunicăm”organizat de 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad în colaborare cu I.S.J.Arad și 

C.C.D.”Alexandru Gavra” Arad; 

o a participat la promovarea ofertei educaționale la Târgul educației,în cadrul 

activităților din”Ziua Porților Deschise” și prin deplasare la școlile din localitățile 

Zădăreni, Felnac și Secusigiu. 

 Doamna prof. ing. Carțiș Crina Mariana 

o Membru – an școlar 2017 – 2018,  în următoarele Comisii:  Comisia SNAC 2017-

2018, Comisia pentru mentorat 2017 – 2018, Comisia de Consiliere și Orientare și 

Activități Extrașcolare 2017 -2018, Comisia de cercetare disciplinară 2017 - 2018,  

Comisia pentru proiecte naționale și internaționale în anul Școlar 2017 -2018, 

Comisia pentru olimpiade și concursuri 2017-23018,  Comisia pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității 2017 -2018 și Comisia pentru programe și proiecte 

educative pentru anul școlar 2017-2018; 

o Responsabil: Comisia de Verificare a Documentelor Școlare și a actelor de studii 

2017-2018 (provizorie) și a Comisiei de cercetare disciplinară 2017 - 2018. 

o ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE 

o A participat în perioada 11.02.2018 – 17.02.2018,  la proiectul de mobilitate 

ERASMUS + ”ICT FOR TEACHING”,  nr. 2017-1-RO01-KA101-036297 cu 

titlul "Lecţii atractive, elevi mai buni!",   la Universidad de Jaen, Spain, 

English Matters S.L. 
o A coordonat activitatea ”Mărțișoare comestibile” realizată cu elevi din clasele a IX-

a B, a IX-a C, a X-a A, a X-a C şi a XII-a B de la Colegiului Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad şi eleve de la Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” 

Arad,  în atelierul de industrie alimentară, unde am pregătit, decorat și ambalat, 

mărţișoare comestibile din  turtă dulce, acestea au fost dăruite  cadrelor didactice de 

la CTIA și celor de la Școala gimnazială ”Iosif Moldovan”; 

o 2.03.2018, a înființat Cercul de Gastronomie, la nivel de școală, care are un număr 

de 20 membrii, elevi din clasele a - IX-a și a - X- a; am organizat și coordonat 

activitățile lunare ale cercului, având și un invitat chef Mate Andras. 

o 22.03.2018, a participat în calitate de asistent, la examenul de Simulare a 

Examenului de Bacalaureat, un număr de 2 zile; 
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o În perioada 2 - 6.04.21018, a participat în calitate de membru, în Comisia Centrală 

a Olimpiadei Naționale din aria curriculară Tehnologii, domeniul Industrie 

Alimentară, organizată în orașul Suceava; 

o 29.03.2018, a organizat și coordonat activități în care au fost implicați elevii școlii, 

inclusiv activitățile din cadrul atelierului de industrie alimentară,  pentru evenimentul 

”Ziua Porților Deschise”;  

o În perioada 29.03.2018 – 6.05.2018, a participat la programul de formare continuă 

”LEADERSCHOOL – Management, Leadership, Comunicare”, durata 30 de ore și 

30 de credite transferabile, organizat de  Centrul Național de Training 

EDUEXPERT; 
o 17.04.2018, a participat în Proiectul de mobilitate internațională, ”Libertatea ne 

găsește mereu nepregătiți”, la sesiune de informare , de orientare și consiliere în 

carieră, precum și vizitarea bazei materiale a  Universității Gal Ferenc – Bekescaba; 

o 3.05.2018, a desfășurat activități de Promovare a Ofertei Educaționale a CTIA, 

pentru anul școlar 2018 – 2019, la următoarele școli: 

- Școala Gimnazială Chesînț; 

- Școala Gimnazială Adam Muller Guttembrun – Zăbrani; 

- Școala Gimnazială Frumușeni; 

- Școala Gimnazială , cu clasele I – VIII Fântânele. 

o Arbitru în Comisia de organizare și desfășurare a etapei județene a Olimpiadei 

Naționale de Argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” ediția 2018, 

numită prin decizia ISJ Arad,  nr. 156 din 24.05.2018; 

o În cursul lunii mai am participat la un curs de Evaluator de furnizori și programe de 

formare, organizat de Asociația EURED România, la Camera de Comerț și Industrie 

a județului Arad;   

o 12.06.2018, am participat la Sesiunea de Informare și Diseminare a exemplelor de 

bune practici și rezultatelor din cadrul Proiectelor Europene, implementate la 

nivelul anului școlar 2017-2018, organizat de ISJ Arad și desfășurat la CTIA Arad; 

o Iunie 2018, am participat la Simpozionul Internațional de cercetări științifice 

”Cercetăm, analizăm, experimentăm și comunicăm”, cuprins în calendarul 

activităților educative-regionale 2018 CAER, domeniul științific, poziția 1760, cu 

lucrarea ”Cosmetizarea produselor alimentare”.  

o Prof. coordonator a lucrării ”Amprente de culori în timp”, a elevei Dema Diana 

Bianca, clasa a XII-a B, premiul I  la  Simpozionul Internațional de cercetări 

științifice ”Cercetăm, analizăm, experimentăm și comunicăm”, domeniul ”Creații 

artistice”. 

 Doamna prof. ec. Coman Lențica 
o dirigintă a clasei a XII Hseral 

o A fost membru în: Comisia SNAC 2017-2018  

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

extracurriculare, concursuri:  

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

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 proiecte: Târgul educației, Ziua porților deschise, Simpozion 

internațional 
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 Voluntar SNAC- am participat la diverse activităţi caritabile de voluntariat la 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad, Săptămâna legumelor și 

fructelor 

 A participat la întrunirile/şedinţele ariilor curriculare,, Om și societate” din școală 

 Este voluntar SNAC: activități caritabile 

 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 încadrare și salarizare 

 Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare 

 Comisia pentru programe și proiecte educative 

 Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea 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 2017-2018; 

o Întocmirea graficului de practică pentru anul școlar 2017 – 2018; 

o Elaborarea CDL-ului pentru clasa a X-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 2017-2018; 

o Participarea la formarea ”Metode learning by doing de predare-învățare” organizată 

de către Junior Achievement România; 

o Participarea la evenimentul ”Formal meets non-formal through E+ - Întâlnirea 

formalului cu non-formalul prin intermediul E+” derulat la Colegiul Național ”Elena 

Ghiba Birta” Arad și organizat cu prilejul Erasmus+ Info Days; 

o Participarea la activitatea ”Târg de Crăciun – Expo IndAlim” desfășurată la Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad; 

o Absolvirea programului de formare continuă ”Leadership și management în 

organizațiile școlare”, categoria 1, 120 ore, cu un număr de 30 de credite 

profesionale transferabile, derulat în perioada 16.11.2017 – 21.12.2017; 

o Participarea la proiectul ”Lecții atractive, elevi mai buni” nr. 2017-1-RO01-KA101-

036297 din cadrul programului Erasmus+ ”ICT for Teaching” care a avut loc în 

Jaen, Spania; 

o Elaborarea de subiecte pentru faza județeană a olimpiadei din aria curriculară 

Tehnologii, domeniul industrie alimentară; 

o Participarea, în calitate de profesor asistent, la simularea examenului de bacalaureat 

care a avut loc în luna martie 2018; 
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o Promovarea imaginii școlii prin participarea la ședința cu părinții elevilor de clasa a 

VIII-a la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Arad; 

o Participarea la sesiunea de informare și diseminare a exemplelor de bună practică și 

rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul județului Arad 

în anul școlar 2017 – 2018; 

o Participarea, în calitate de profesor asistent, la examenul de bacalaureat sesiunea 

iunie-iulie 2018 la Colegiul Economic Arad. 

 Doamna prof. ing. Giurgiu Mihaela:  

o Concediu creștere și îngrijire copil 

 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 

o A efectuat:  

 Vizita didactica ,, Coremans Group .. Iratoşu 

 Vizita didactica- Expo international,, Targul primaverii.. 

 Vizita didactica- Rozariu, Eutopia,, Mandruloc 

o Participare la activităţi metodice în cadrul comisiei- lectii demontrative 

o Participare in calitate de organizator a concursului de ocupare a unui post vacant 

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

metodice  

o Revista scolii- Exemple de bune practici in unităţi de profil, Simpozionul 

Internațional  ,,Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”,- 

Familia si insuccesul şcolar, Simpozionul Naţional de Didactică- ,,Curriculum 

elaborat la nivel local 
o Am participat la Proiectul   de reabilitare boli infectioase copii Arad. 

o Premiul I elevul Bibarţ Marius la Olimpiada Tehnologii etapa judeteana, 

Mentiune etapa Naţională 
o A participat la proiectul IPJ – Combaterea delicvenţei juvenile.  

o Implicarea în acţiunile promovate de CEAC-a aplicat  chestionare, respectat 

procedurile. 

o Promovarea şi popularizarea rezultatelor organizaţiei 

 Doamna prof. ing. Nagy Nicoleta  
o A participat in calitate de Asistent la simularea Examenului de bacalaureat 2018, 

desfasurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad 

o A coordonat si organizat activitatile in care au fost implicati elevii scolii, in cadrul 

Zilei Portilor Deschise, desfasurata in data de 29.03.2018 la Colegiul Tehnologic 

de Industrie Alimentara Arad contribuind la: promovarea imaginii scolii; 

prezentarea si promovarea ofertei educationale pentru anul scolar 2018-2019; 

implicarea activa aelevilor C.T.I.A. Arad in activitatile multidisciplinare   

o A  coordonat  unele activitati in cadrul programului „Scoala altfel” desfasurat la 

Colegiul Tehnologic Tehnologic de Industrie Alimentara  precum vizionarea unei 

piese de teatru in sala festiva a Colegiului si vizita la Turnul de apa cu clasele XC 

si XI A 

o vizită la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului 

Regele Mihai I al Romaniei Timisoara la data de 21.05.2018. Scopul activitatii: 

orientare in cariera; dezvoltarea profesionala,personala si culturala aelevilor 

Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentara Arad; cunoasterea activitatilor 
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desfasurate intr o institutie de invatamant superior; rolul educatiei in traseul 

profesional. 

o A participat la WORKSHOP   VINUL SI LITERATURA desfasurat in cadrul 

Facultatii de Management Agricol, in colaborare cu Asociatia Culturala 

Ariergarda ,APDT Timis, UCDC  Bucuresti  , Timisoara ,21 mai 2018 

o A participat laWORKSHOP –STRAMUTAREA ROMANILOR DIN BANAT 

,1767 SACALAZ-TORACU  MARE –SERBIA desfa surat in cadrul Facultatii de 

Management Agricol, in colaborare cu Asociatia Culturala Ariergarda, Clusterul 

de Turism Banat si UCDC Bucuresti –Timisoara 21.05 2018 

o A participat la Sesiunea de informare si diseminare a exemplelor de buna practica 

si rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judetului 

Arad in anul scolar 2017-2018,desfasurata la Colegiul Tehnologic de Industrie 

Alimentara Arad 12 .06 2018. 

o A participat in calitate de asistent la Examenul de bacalaureat 2018, sesiunea 

iunie-iulie 2018, desfasurat la Colegiul Economic Arad. 

 Doamna prof. ing. Sauliuc Anda: 

o Septembrie2016 - participarea la Consfătuirile profesorilor din aria curriculară 

“Tehnologii” 

o Participarea la şedinţele ariei curriculare Tehnologii 

o Coordonarea cercului pedagogic judeţean „Resurse naturale şi protecţia mediului”, 

susţinerea activităţii cercului pedagogic din data de02.10.2017, care a avut loc la 

colegiul nostru, cu tema: Diseminarea informaţiilor specifice învăţământului 

tehnologic pentru anul şcolar 2017-2018; 

o Diseminarea proiectului   2016-1-RO01-KA102 – 024202 cu titlul  “Modele de 

formare profesională duală”, proiect Erasmus+ derulat de ISJ Arad, în care Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad este partener alături de S.C. ANGELIA 

S.R.L. – agent economic. 

o Coordonarea activităţii comisiei pentru proiecte internaționale: întocmirea planului 

managerial, derularea activităților prevăzute în acesta. Depunerea unui nou formular 

de candidatură Erasmus+ - VET,cu titlul ”Abilități pentru viitor in procesarea 

alimentelor” care presupune mobilitatea a 15 elevi din clasele a X-a industrie 

alimentară în vederea realizării stagiilor de pregătire practică la agenți economici din 

Cipru. 

o Câştigarea grantului în valoare de 45478 € în vederea derulării şi implementării 

proiectului menţionat. 

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 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 Realizarea activității de prevenire ”Educație rutieră – Educație pentru viață” în data 

de 30.01.2018. Participanți: elevi din clasele a IX-a și a X-a. 

o Realizarea activității de prevenire ”Spune NU drogurilor” în data de 20.04.2018. 

Participanți: elevi din clasele a IX-a B. 
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o Organizarea activității de pregătire în vederea situațiilor de urgență ”Nu tremur la 

cutremur” în data de 16.02.2018. Participanți: elevi din clasele a IX-a B, a X-a A si a 

XII-a B. 

o Realizarea activităţii „Siguranţa pe internet”,27.02.2018 – cu elevii clasei a IX-a B. 

o Membru în Comisia de mobilitate la nivelul unităţii şcolare, în Comisia pentru 

olimpiade şi concursuri şcolare, în Comisia pentru mentorat.  

o Participarea la cursuri de  formare/perfecţionare:curs avizat MEN, organizat de 

CCD Arad „Cum să identificăm şi să sprijinim elevii cu dificultăţi specifice de 

învăţare”, 26-29.03.2018 

o Elaborarea CDL-ului pentru clasa a X-a „Aplicații practice privind deservirea 

utilajelor și igienizarea atelierului de industrie alimentară”, material realizat în cadrul 

proiectului ”Modele de formare profesională duală” 

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

respectarea si promovarea deontologiei profesionale. 

o Proiecte 
 Participare la mobilitatea din Jaen, Spania in perioada 19-26.11.2017 în 

cadrul proiectului Erasmus+ Educație școlară ”Lecții atractive – Elevi mai 

buni!”.â 

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

lunaianuarie 2018, cu privire la modul de completare a formularului de 

candidatură pentru proiecte Erasmus+ din domeniul VET – 24.01.2018 

 Completarea documentelor de pe platforma ECAS in calitate de partener în 

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

căruicoordonatoreste ISJ Arad, iar CTIA estecobeneficiar al 

proiectuluialături de S.C. ANGELIA S.R.L. 

 Trimiterea formularului de candidature către ANPCDEFP 

învedereasemnăriicontractului de finantare. 

 Participare la evenimentul ”Formal meets non-formal through E+ ”, 

derulat la Colegiul Național Elena Ghiba Birta în data de 13.10.2017 cu 

diseminarea proiectului ”Triada Formal/Non-fromal /Informal  în abordarea 

europeană a învățământului tehnologic” 

 Participare la proiectul de parteneriat strategic 2015-1 CY01-KA 204-

011868, încadrulactivităţii :testare grid IPool. 

 Participare la Sesiunea de informare si diseminare a exemplelor de bună 

practică şi rezultatelor din cadrul proiectelor europene din judeţul Arad – în 

calitate de organizator 

 Susţinerea workshopului „Lecţii atractive! Elevi mai buni!” în cadrul 

sesiunii judeţene de diseminare a proiectelor 

 Diseminare proiect „Modele de formare profesională duală”, în cadrul CP al 

CTIA din data de 5.03.2018 

o Simpozioane: 
 participare cu lucrare la simpozionul intl „Cercetăm, analiză, 

experimentăm”, iunie 2018 

o Târguri, expozitii 
 Organizarea şi coordonarea activităţii „Târg de crăciun – Expo IndAlim” 

care a avut loc în data de 19.12.2018 (realizarea diplomelor pentru festival, 

realizarea de produse prezentate de targ impreună cu elevii clasei a IX-a B). 

o Olimpiada 



 

61 

 

 Secretar al Olimpiadei judetene Tehnologii, desfăşurată în perioada 24.02-

02.03.2018 

 Premii în cadrul Olimpiadei judetene Tehnologii– faza judeţeană: premiul I- 

Bupte Denisa, cl 11, premiul II – Panin Teodora, cl.12, premiul II – 

Bucătaru Oana, cl.11, premiul III – Ratiu Larisa, clasa a 12- a, menţiune – 

Brădean Laurenţiu, clasa a 11-a. 

 Pregătirea elevei Bupte Denisa pentru faza nationala a Olimpiadei Industrie 

Alimentara, unde a obţinut Menţiune. 

 Profesor insotitor la Olimpiada Nationala din Aria curriculara Tehnologii – 

Industrie alimentara, Suceava, 2-6.04.2018 

 Membru organizator al Olimpiadei judetene „Tinerii dezbat!”, ediţia 2018 

 Coordonarea elevilor voluntari la Olimpiada „Tinerii dezbat” 

o Concursuri: 
 Concursul „Cercetăm , analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”, 

organizat la CTIA Arad -  elev Negru Cornel, premiulI, elevul Hălceanu 

Alex – premiul III, Rătoi Ana – Maria – diplomă de participare. 

 „Alege! E dreptul tău!” – etapa judeţeană -  premiul al III-lea – Răţoi Ana – 

Maria, clasa a IX-a B. 

o Examene naţionale 
 Membru în Comisia de examinare în vederea evaluării probelor din cadrul 

examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru stagiile de 

pregătire practică – învăţământ special 

 âMembru în Comisia de examinare în vederea evaluării probelor din cadrul 

examenului de certificare a competenţelor profesionale în cadrul comisiei de 

la CTIA Arad şi CTCPM Arad 

 Profesor evaluator – competenţe digitale, Bacalaureat 2018, februarie 

 Membru in Comisia de bacalaureat sesiunea 2018, Liceul „Sever Bocu” 

Lipova 

o Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii 

şcolare: 
 promovarea imaginii şcolii prin prezentarea proiectului Erasmus+ în cadrul 

cercului pedagogic județean “Resurse  naturale și protecția mediului” și în 

cadrul activității de diseminare realizata la CN Elena GhibaBirta. 

 participare la Ziua portilor deschise a CTIA Arad– 29.03.2018 

 prezentarea ofertei educaţionale a şcolii noastre la Scoala Gimnaziala Iosif 

Moldovan. 

o a realizat de materiale didactice electronice utilizând metodele ICT învățate in cadrul 

proiectului Erasmus+ ”lecții atractive -  Elevi mai buni!”. 

 Doamna prof. ing. Simedru Viorela  

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

o Responsabil arie curriculară 2017-2018, Decizia 

o Membru în comisiile:  
 Comisia de perfecționare și formare continuă 2017-2018- membru- Decizia 

52/07.09.2017 

 Comitetul de securitate și sănătate în muncă- membru- Decizia 

53/07.09.2017 
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 Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 

a implementarii/dezvoltării sistemului de control managerial intern- Decizia 

54/07.09.2017 

 Comisia pentru programe și proiecte educative, membru, Decizia 

56/07.09.2017 

 Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare, membru, Decizia 57-

1/07.09.2017 

 Responsabil arie curriculară Tehnologii, Decizia 58/07.09.2017 

 Comitetul de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, 

2017-2018, Decizia 60/07.09.2017 

 Comisia pentru proiecte naționale și internaționale- membru- Decizia 

64/07.09.2017 

 Comisia pentruu olimpiade și concursuri școlare- membru, Decizia 

65/07.09.2017 

 Comisia pentru organizarea examenelor, membru, Decizia 68/07.09.2017 

 Comisia de mentorat, membru, Decizia 72/07.09.2017 

 Comisia SNAC 2017-2018, Profesor voluntar, Decizia 74/07.09.2017  

 Comisia de elaborare și/sau actualizare PAS, Decizia 76/07.09.2017 

 Comisia paritară 2017-2018- membru, Decizia 77/07.09.2017 

 Comisia pentru revista școlii- coordonator, Decizia 81/07.09.2017 

o a participat la cursul de formare avizat MEN:,, Cum să identificăm și să sprijinim 

elevii cu dificultăți specifice de învățare” – organizat de CCD Arad (26-

29.03.2018)- adeverința nr. 250/31 din 16.05.2018/ CCD Arad 

o a fost membru în ,,Comisia de Evaluare a probei practice/orale în cadrul 

concursului pentru ocuparea postului vacant- mecanică- (Decizia 03 din 

15.01.2018 Liceul Special ,, Sfânta Maria” Arad) 

o a elaborat subiecte, fiind membru în Comisia de elaborare subiecte și bareme de 

evaluare a lucrărilor scrise în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant- 

mecanică- (Decizia 02 din 15.01.2018 Liceul Special ,, Sfânta Maria” Arad) 

o a participat la simularea examenului de bacalaureat 

o a fost membru în comisia examenului de bacalaureat- susținerea probelor de evaluare 

a competențelor digitale și lingvistice.  

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

curriculare Tehnologii din școală; întrunirile cercului pedagogic județean; 

o a scris și depus candidatura pentru un proiect Erasmus+, pe care l-am și câștigat.  

o a susținut lecții demonstrative în prezența inspectorului de muncă de la ITM Arad, 

dna Dudaș Lavinia.  

o a  formator și membru în Comisia de examinare a programului de formare 

profesională ,, Formator”, și Comisia de Autorizare de Formare Profesională a 

Adulţilor Arad. 

o a asistat colegii din catedra tehnică la ore și am întocmit fișele de asistență 

o a coordonat elevii pentru întocmirea proiectului de susținere a examenului de 

certificare a calificării profesionale de nivel 4. 

o a fost secretar și membru în Comisia de certificare a calificării profesionale, nivel 4- 

Decizia nr. 151/6 din 25.05.2018/ ISJ Arad. 

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

disciplinelor tehnologice 



 

63 

 

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

voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad 

o a realizat activități instructiv-educative în atelierul de industrie alimentară 

o a promovat imaginea școlii la evenimentul Erasmus+ organizat de ISJ Arad 

o a promovat imaginea școlii și oferta de școlarizare pentru anul viitor, elevilor 

claselor a VIII-a de la școlile generale din Livada, Șiria, Vladimirescu și 

Sâmbăteni.  
o a participat împreună cu elevii clasei a XI a B, la activitățile organizate în cadrul 

şcolii, cu prilejul diferitelor evenimente: Ziua porților deschise, Simpozion 

internațional ,, ,,Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”, Târgul 

educației ,, Edu2Job”  

o olimpiada din aria curriculară tehnologii:  

 organizator faza județeană 

 vicepreședinte comisie 

 profesor care a pregătit elevii. 

 premiul I, II, III la faza judeșeană 

 profesor însoțitor la faza națională, 2-6.04.2018, Constanța/elev. Bibarț 

Marius, clasa a XI-a, creșterea animalelor 

o participare la proiectul transfrontalier: orientare în carieră, vizită la Universitatea din 

Bekescsaba, Ungaria 

o a participat la activitatea de prevenirea violenței în familie, organizată la CTIA Arad 

o publicații: articol în revista ,, Treptele adolescenței”, nr. 6/ CTIA Arad. 

 Doamna prof. ing. Stanciu Mihaela:  

o a aplicat metode 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 este secretar în Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii ( CEAC ) din cadrul 

şcolii; 

o membru în cadrul Comisiei 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 absolvit cursul de formare: ” Leaderschool: Management, Leadership, Comunicare 

”- formator CNT Eduexpert Craiova, 30 credite, 2018; 

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

în Educaţie din cadrul unităţii de învăţământ 

o Profesor voluntar în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară din judeţul 

Arad; 
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o În vederea dezvoltării competenţelor digitale şi lingvistice, am participat în perioada 

11 – 17 februarie 2018 la Proiectul Erasmus + ,,Lecţii atractive, elevi mai buni !,, 

formator, English Matters, locaţia: Jaen, Spania; 

o A participat la faza judeţeană a Olimpiadei din aria curriculară ,,Tehnologii,, clasele a 

XI a, a XII a,domeniul Industrie alimentară, desfăşurată în perioada 24.02.– 

02.03.2018, elaborând subiecte, precum şi în calitate de profesor evaluator; 

o A participat la Concursul – Simpozion Naţional ,, Plurilingvism şi multiculturalitate 

în secolul XXI, Ediţia a IV-a, secţiunea elevi, organizat de Colegiul Tehnic ,,Aurel 

Vlaicu,, Arad; 

o A participat la Simularea Examenului de Bacalaureat, desfăşurat la Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în calitate de membru – martie 2018; 

o A coordonat şi organizat activităţile desfăşurate în cadrul ,,Zilei Porţilor Deschise,, - 

29.03.2018 la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară; 

o A fost implicată în activităţile legate de prezentarea şi promovarea ofertei 

educaţionale pentru anul şcolar 2018 – 2019 şi promovarea imaginii şcolii; 

o A participat la susţinerea proiectului de reabilitare a secţiei de boli infecţioase copii 

Arad, activitate desfăşurată în perioada 16 – 17 aprilie 2018; 

o A făcut parte din Comisia de organizare a prezentării unităţii de învăţământ la Târgul 

Educaţiei - 2018, organizat la Expo Arad; 

o A participat la Concursul studenţesc ,,TPA STUDENTFEST 2018,, - desfăşurat în 

cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 

în data de 21.05.2018; 

o Coordonator elaborare proiecte precum şi membru - profesor evaluator în cadrul 

Examenului de Certificare a Calificării Absolvenţilor Învăţământului Liceal, Filiera 

tehnologică,nivel 4, Calificarea profesională: Tehnician analize produse alimentare; 

o Membru - profesor evaluator în cadrul Examenului de Certificare a Calificării 

Absolvenţilor Învăţământului Liceal la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia 

Mediului Arad, Calificarea profesională: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului; Tehnician hidro – meteorolog, nivel 4; 

o A participat la Sesiunea de informare şi diseminare a exemplelor de bună practică şi 

rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judeţului Arad, în 

anul şcolar 2017 – 2018; 

o A participat  la Concursul Interjudeţean ’’Steps To My Future’’, organizat de ISJ 

Arad şi ISJ Bistriţa - Năsăud, iunie 2018; 

o Membru în Comisia de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2018, desfăşurat la 

Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară” Arad; 

o REZULTATE: 

 premiul I,II – clasa a XI a, clasa a XII a, Olimpiada din aria curriculară 

,,Tehnologii’’,etapa judeţeană – februarie 2018, Calificarea profesională: 

Tehnician analize produse alimentare; 

 menţiune – eleva Bupte Denisa, clasa a XI a, Olimpiada din aria curriculară 

,,Tehnologii’’, etapa naţională, 02.04. – 06.04. 2018, Suceava, Calificarea 

profesională: Tehnician analize produse alimentare; 

 Doamna Szakacs Adriana  

o Participare la proiectul Erasmus+nr. 2017-1-RO01-KA101-036297 “Lecţii 

atractive, elevi mai buni! 

o A participat la Proiectul  de mobilitate internaţională– promovare, prezentare 

invăţămant universitar in Ungaria 
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o A participat la Proiectul   de reabilitare boli infectioase copii Arad. 

o A participat la proiectul IPJ – Combaterea delicvenţei juvenile.  

o Ziua porților deschise, mai 2018 

 Doamna prof. dr. Șiclovan Laura: 

o Cooordonator  - Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

o Membru – Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

o Membru – Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului 

școlar 

o Membru – Comisia de mobilitate la nivelul unității școlare 

o Membru – Comisia de selecționare a documentelor din arhivă   

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 Coordonator elaborare proiecte precum şi membru - profesor evaluator în cadrul 

Examenului de Certificare a Calificării Absolvenţilor Învăţământului Liceal, Filiera 

tehnologică, nivel 4; 

o Promovarea ofertei educaţionale - Şcoala Generală ,,Caius Iacob,, Arad. 

o Participare la Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice ’’Cercetăm, 

Analizăm, Experimentăm, Aplicăm şi Comunicăm’’ cu tema - Transglutaminaza sau 

“lipiciul” de carne desfăşurat la Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad.  

o A participat în calitate de Membru la simularea Examenului de bacalaureat, 

desfășurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

o A participat la Workshop “Vinul și literatura”, desfășurat în cadrul Facultății de 

Management Agricol, în colaborare cu Asociația Culturală Ariergarda, APDT Timiș, 

UCDC București. 

o A urmat programul de formare „Educație și calitate în învățământul arădean” 

desfășurat la Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra”   

o A elaborat subiecte pentru faza județeană a olimpiadei din aria curriculară 

Tehnologii, domeniul Industrie Alimentară. 

o A participat în calitate de profesor organizator la faza județeană a olimpiadei din aria 

curriculară Tehnologii, domeniul Industrie Alimentară. 

o A participat în calitate de membru la faza județeană a olimpiadei aria curriculară 

Tehnologii, domeniul Industrie Alimentară. 

o A participat în calitatede profesor evaluator la faza județeană a olimpiadei aria 

curriculară Tehnologii, domeniul Industrie Alimentară. 

o A pregătit eleva Bupte Denisa Andreea, clasa a XI-a A pentru participarea la faza 

națională a olimpiadei din aria curriculară Tehnologii, domenuil Industrie alimentară, 

calificarea Tehnician analize produse alimentare, desfășurată la Suceava. 

o A participat cu elevii din clasa a XI-a A la activitatea de Crăciun, destinată copiilor 

din medii defavorizate, desfășurată la Cantina Municipală Arad. 

o A publicat un articol în Revista Școlii – Suflete generoase 

o A coordonat și organizat activitățile în cadrul Zilei Porților Deschise, desfășurată la 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 



 

66 

 

o A participat la Sesiunea de informare și diseminare a exemplelor de bună practică și 

rezultatelor din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul județului Arad, 

desfășurată la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

o A participat cu elevii clasei a XI-a A și a XI-a B la Ziua Porților Deschise, 

desfășurată la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

o A participat cu 4 elevi din clasa a X-a B la concursul “Steps to my future”, cu tema 

Produse de panificație – Împletituri cu semințe. 

o A participat la Workshop “Strămutarea românilor din Banat, 1767 – Săcălaz - Toracu 

Mare- Serbia”, desfășurat în cadrul Facultății de Management Agricol, în colaborare 

cu Asociația Culturală Ariergarda, Clusterul de Turism Banat și UCDC București. 

o REZULTATE: 

 Premiul I – eleva Bupte Denisa, clasa a XI-a, Olimpiada din aria curriculară 

’’Tehnologii’’,etapa judeţeană, Calificarea profesională: Tehnician analize 

produse alimentare; 

 Mențiune - eleva Bupte Denisa, clasa a XI-a, faza națională a olimpiadei din aria 

curriculară Tehnologii, domenuil Industrie alimentară, calificarea Tehnician 

analize produse alimentare, desfășurată la Suceava.   

 Domnul prof. ing. Țurlea Ovidiu    

o membru: 

 Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar 

 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

 Comisia pentru situații de urgență 

 Comisia pentru cerceratarea dișciplinară 

o aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de 

specialitate; notarea ritmică la clasă 

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

teoretice, practice  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 participare  si coordonare activitati in cadrul Zilei Portilor Deschise   din data de 

29.03.2018 care a avut loc la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

o încheiat convenţie cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică – SC 

XEMAR SRL, SC FILIP SRL, SC CRIMONA SRL, SC PRODALIM SRL,SC 

NACO SRL,Brutaria SUPER,SC ANGELIA SRL,MINUPAN SRL. 

o coordonator si membru in comisiile de certificare a competentelor profesionale 

o membru in comisia de corectare a lucrarilor de la specializarea –agricultura-  la 

Olimpiada de Tehnologii –faza judeteana  

o realizarea graficului de consultaţii pentru anul şcolar 2017-2018 

o participare la promovarea imaginii scolii   

o participarea  si promovarea ofertei educationale pentru anul scolar 2018-2019 

o implicarea in organizarea si desfasurarea Olimpiadei Nationale de 

argumentare,dezbatere si gandire critica –Tinerii dezbat- etapa judeteana cuprinsa in 

Calendarul Olimpiadelor Nationale,in anul scolar 2017-2018 aprobat prin OMEN 

3076/17.01.2018 in data de 30.05.2018 
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o participare si implicare in activitatile desfasurate la simpozionul international de 

cercetare stiintifica “Cercetam,analizam,experimentam,aplicam si comunicam” din 

data de 06.06.2018,cuprins in CAER,domeniul stiintific ,pozitia 1760. 

o participare la Sesiunea de informare si diseminare a exemplelor de buna practica si 

rezultatele din cadrul proiectelor europene implementate la nivelul judetului Arad in 

anul scolar 2017-2018,desfasurata in data de 12.06.2018 

o amenajarea spatiilor verzi din curtile interioare ale scolii. 

o participare la curatenia si igienizarea curtii destinata parcarii masinilor. 

o  

 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 Vizita didactica la Ferma Pancota, cu elevii clasei IX D si X D- Prezentarea 

Proiectului- Rasa Mangaliţa 

o Vizita didactica ,, Coremans Group .. Iratoşu 

o Vizita didactica- Expo international,, Targul primaverii.. 

o Vizita didactica- Rozariu, Eutopia,, Mandruloc 

o A absolvit cursul ,, LEADERSCHOOL, Management, Liedership, Comunicare 

o Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei- lectii demontrative 

o Participarea in calitate de organizator a concursului de ocupare a unui post vacant 

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

metodice  

o Revista scolii- Exemple de bune practici in unităţi de profil,  

o Simpozionul Internațional  ,,Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și 

comunicăm”: Familia si insuccesul şcolar, Simpozionul Naţional de Didactică- 

,,Curriculum elaborat la nivel local 

o Coordonator al revistei naţionale,, Esenţial in educatie,, ISSN2458-051ISSN-L 2067-

2675 

o A participat la Proiectul  de mobilitate internaţională– promovare, prezentare 

invăţămant universitar in Ungaria 

o A participat la Proiectul   de reabilitare boli infectioase copii Arad. 

o Premiul I elevul Bibarţ Marius la Olimpiada Tehnologii etapa judeteana, Mentiune 

etapa Naţională 
o Coordonator SNAC- am organizat şi am participat la diverse activităţi caritabile de 

voluntariat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională  Arad. 

o Premiul I Concursul,, Dincolo de cuvintele rostite ,,- VLĂZAN Timeea 

o Premiul III Concurs,, Suntem copiii Europei,, - VLĂZAN Timeea 

o Participare la Festivalul Internaţional- Teatru de stradă ,, Poveşti şi vise,, Ed IV. 

o A participat la proiectul IPJ – Combaterea delicvenţei juvenile.  

o Implicarea în acţiunile promovate de CEAC - AM aplicat  chestionare, respectat 

procedurile.. 
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o Promovarea şi popularizarea rezultatelor organizaţiei 

 

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relatia 

elev-profesor/maistru instructor, profesor-profesor, relaţia profesori-maiştri 

instructori, profesor/maiştri - echipa managerială, comunicarea din cadrul 

catedrei) 

 

Relaţiile cadru didactic-elev: 

 relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, 
afectivitate 

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

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală 

 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 
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1. Proiectarea şi promovarea  CDL  

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a stabilit ca materia propusă 

care va fi apoi planificată la disciplinele CDL să fie  parcursă ritmic şi integral, aplicându-se 

metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite.  

S-au întocmit programe şcolare pentru CDL, în care s-au precizat clar şi concret 

conţinuturile unităţilor de învăţare precum şi obiectivele şi rezultatele învățării/competenţele 

vizate.  

 

2. Sistemul de evaluare.  

Strategii/criterii de evaluare utilizate 

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 
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 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. 
 

II. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 

 s-a stabilizat un sistem de apreciere şi încurajare pentru elevi 

 s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele ( 

întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul 

fiecărui colectiv şcolar) 

 s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 
unitare de evaluare 

 

CONCLUZII 

S-a constatat că: 

 profesorii ingineri/maiştrii instructori stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii 

disciplinelor predate, 

 profesorii ingineri/maiştrii instructori folosesc strategii didactice moderne şi 

adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale elevilor, 

 că demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat . 

  

Responsabil arie curriculară, Prof. Ing. Simedru Viorela 

 

COMISIA DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

 Membrii Comisiei de mobilitate a personalului didactic de la  Colegiul Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad din localitatea Arad, judeul Arad, numit prin decizia nr. 

78/07.09.2017  la nivelul unității școlare: prof. Hotăran Floarea- președinte, prof. Vlad 

Gheorghina, prof. Cordovan Raluca, prof. Șiclovan Laura - membrii și prof. Șerpar Dochia- 

secretar, în anul școlar 2017-2018 au desfășurat următoarele activități: 

 

1. În luna octombrie am realizat activități specifice desfășurării Concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar, întocmind 

subiecte pentru proba scrisă și întrebări pentru interviu, la disciplina industrie alimentară pentru 

prof. ing. Nagy Nicoleta Rodica.  

2. În luna ianuarie am îndrumat la întocmirea dosarului de pensionare pentru limită de 

vârstă a profesor- inginer Bereneanț Ana, specialitatea Medicină veterinară.  

 De asemenea am preluat solicitările și documentele anexate, inregistrate la secretariatul 

unității de cadrele didactice titulare care au solicitat completarea normei didactice de predare-

învățare-evaluare la nivelul unității de învățământ. Au depus solicitări doamna Tonța Henriette 

Kinga cadru didactic titular pe catedra de limba și literatura română-limba franceză la C.T.I. A. 

localitatea Arad, cu specializarea limba și literatura română-limba franceză, pentru catedra de 

limba franceză și doamna Țolea Florina cadru didactic titular pe postul/catedra de religie de la 
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C.T.I. A., localitatea Arad, cu specializarea religie-istorie, pentru catedra de istorie. În baza 

documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat  că cele două doamne profesoare 

îndeplinesc condițiile necesare ocupării catedrei solicitate.  

 Tot în luna ianuarie am preluat solicitările și documentele anexate, înregistrate la 

secretariatul unității de cadrele didactice titulare care au solicitat menținerea ca titulari peste 

vârsta de pensionare în anul școlar 2018-2019. Pe baza documentelor anexate solicitării, 

doamna prof. Coman Lențica, cadru didactic titular pe catedra de economie de la C.T.I.A. din 

Arad, am ajuns la concluzia că doamna profesor îndeplinește condițiile prevăzute de lege 

pentru acordarea consimțământului de menținere în activitate ca titular în anul școlar 2018-

2019. 

 De asemenea am actualizat documentele necesare pentru pretransfer consimțit între 

unitățile de învățământ de pe site-ul școlii și din dosarul comisiei: Fișa de inspecție la clasă și 

întrebările pentru interviu.   

3.        În luna februarie am preluat solicitările și documentele anexate, înregistrate la 

secretariatul unității de cadrele didactice titulare care au solicitat completarea normei didactice 

de predare învățare-evaluare la nivelul altei  unități de învățământ, la nivel județean, pentru 

anul școlar 2018-2019. Au depus solicitări un număr de două cadre didactice prof. Funar 

Mihaela profesor titular pe catedra de biologie și prof. Pleș Titiana  profesor titular pe catedra 

de chimie. Pe baza documentelor anexate solicitărilor celor două cadre didactice doamna prof. 

funar Mihaela și-a completat catedra la Liceul ”Gheorghe Lazăr” Pecica, iar doamna prof. Pleș 

Titiana la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad. 

 

Președinte: Secretar: 

prof. Hotăran Floarea                                                                                prof. Șerpar Dochia 

 

 

 

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 2017, prin Decizia  directorului nr. 53 din 07.09.2017 

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 2017-20178 s-a efectuat după cum urmează: 

- Instructaj introductiv general : 8 ore , la angajare 

- Instructaj la locul de muncă : 8 ore 

- Instructaj  periodic : 2 ore    
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 la 1 lună pentru personalul cu funcţii operative care sprijină 

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

 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 1372/04.09.2017.  

Planificarea exercițiilor de alarmare: 

- 19.01.2018 – exercițiu de alarmare la sediul de pe strada Steagului 

- 26.01.2018 -  s-a desfăşurat exerciţiul de simulare a incendiului  la sediul CTIA de 

pe strada Lucian Blaga cu participarea: reprezentanţilor ISU „Vasile Goldiş”Arad 

(plutonier adj.șef Giurgiu Codruța, plut.maj. Trifoi Florin), Poliţiei Locale, ITM 

Arad (dl. Teleoacă Costel) şi a Primăriei Arad (dl. Șerban Lucian) cu tema 

„Evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de situaţii de urgenţă: incendiu în 

laboratorul de fizică”. 

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

implicate în acest exercitiu. În data de 25.01.2018 am participat în calitate de responsabil al 

comisiei SSM – Su  la Primăria Arad la ședința comisiei de sistematizare a circulației în 

vederea închiderii circulației de pe strada Dr. I. Georgescu. 

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. I. Georgescu.. 

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 (329 elevi, 17 cadre didactice, 2 – personal nedidactic 

şi 7- 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.  

Comisia pentru situații de urgență, prin responsabil sauliuc Anda, a întocmit concepția 

și planul de desfășurare a exercițiului de alarmare – evacuare. 

În urma desfăşurării acestui exerciţiu, comisia a întocmit un raport înregistrat cu nr. 

121/26.01.2018. 

Concluziile exercițiului au fost următoarele: 

- Exercițiul s-a desfășurat în condiții foarte bune 

- Timp de evacuare: 3 minute, 40 de secunde 

- Recomandări:  

o Deschiderea ambelor laturi ale căilor de evacuare – s-a întocmit un referat 

de necesitate inaintat conducerii 

o La locul de adunare persoane trebuie lăsat un loc mai mare între clase pentru 

a putea fi identificati mai usor 

o Înainte de relocarea elevilor, o persoană din personalul școlii trebuie să 

verifice siguranța căilor pe care s-a realizat evacuarea – in acest sens, am 

reactualizat schipa de primă interventie, iar persoanele din echipă au luat la 

cunoștință prin semnătură atribuțiile pe care le au in cayul unei situații de 

urgență. 
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În semestrul II, exercițiul de evacuare s-a realizat in data de 25 mai 2018, in condiții de 

siguranță. 

S-a întocmit/reactualizat următoarele documente: 

 Tematica pentru efectuarea instructajului specific locului de muncă în domeniul 
PSI și SU nr. 1372/04.09.2017 

 Planul managerial al comisiei pentru situații de urgență  – nr.1372/2/04.09.2017 

 S-au reînnoit indicatoarele de evacuare în cazul situațiilor de urgență 

 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 – s-a 
verificat existența acestora în toate sălile de clasă și au fost discutate traseele de 

evacuare cu elevii din fiecare clasă. 

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

încărcării acelor stingătoarelor care vor expira în luna martie. Schimbătoarele au fost reumplute 

in luna martie și s-au înlocuit stingătoarele neconforme cu altele noi.  S-a realizat, cu sprijinul 

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

În semestrul II am pregătit un echipaj format din 4 elevi ai claselor a XII-a în vederea 

participarii la concursul de protecție civilă “Cu viata mea apăr viața”. Concursul a fost 

organizat în data de 18.04.2018 de ISU Vasile Goldiș Arad și Primăria Municipiului Arad – 

Biroul Protecție Civilă, Voluntariat pentru situații de urgență.. Elevii nostri au participat la faza 

municipal unde s-au clasat pe locul 5. 

II. Sănătatea şi securitatea muncii 

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

înregistrat cu nr. 1372/3/04.09.2017. La nivelul Comitetului de sănătate și securitate în muncă 

s-a stabilit planul managerial înregistrat cu numărul 1372/4/04.09.2017. 

Instruirea în domeniul protecției muncii s-a realizat în următoarele condiții 

(reactualizată decizia cu privire la periodicitatea și durata instruirii, conform HG nr. 

767/19.10.2016): 

 2 ore pentru instructajul introductiv general 

 2 ore pentru instructajul la locul de munca 

 1 oră pentru instruirea periodică 

 2 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: 103/1/25.01.2018 

- Tematica pentru efectuarea instructajului la locul de muncă:  103/2/25.01.2018 

-  
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- Tematica pentru efectuarea instructajului periodic la locul de muncă: 

103/3/25.01.2018 

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 

Prin decizia nr. 60 / 07.09.2017 se constituie Comitetul de sănătate şi securitate în 

muncă în următoarea componenţă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

profesoral. 

Instruirea în domeniul protecţiei muncii s-a realizat conform graficului stabilit, 

respectându-se periodicitatea  şi durata instruirii.  

 

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

                                                                                       Ing. Sauliuc Anda 

 

 

                              

 
 

Director, 
Prof. Ghinga Olga- Iulia 
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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 


