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INFORMAŢII GENERALE 

A.  Date de Identificare 

Denumire unităţii de învăţământ:         

LICEUL 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  

                      www.erasmusindalim2018.blogspot.com    

                           https://www.facebook.com/ctia.ctia.967 

     https://www.facebook.com/groups/638968109525979 

Niveluri de învăţământ: LICEAL 

CIF / CUI :   3519860 
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B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2019-2020, 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  4 111 ZI ROMÂNĂ 

cl. a X-a 5 139 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 4 96 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 4 96 ZI ROMÂNĂ 

cl. a IX-a  1 35 Fr ROMÂNĂ 

cl. a X-a 1 37 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 2 50 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 1 36 Fr  ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 1 25 Fr ROMÂNĂ 

cl. a  XI-a 1 32 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 1 24 seral ROMÂNĂ 

cl. a  XIII-a 1 16 seral  ROMÂNĂ 

Total 26 697   

 

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2019-2020, semestrul I în funcţie de filieră, 

profil/ domeniu, specializare: 

Nr

. 

Cr

t 

Nivel Filieră Domeniul Specializare  Număr clase Număr 

elevi 

1 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare, 

intensiv 

engleză 

a IX-a 1 30 

2 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industria 

alimentară 

a IX-a 1 27 

3 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine 

animală 

a IX-a 1 26 

4 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar 

intensiv 

a IX-a 1 28 



 

 

engleză 

5 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare, 

intensiv 

engleză 

a X-a 1 31 

6 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industria 

alimentară 

a X-a 1 30 

7 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine 

animală 

a X-a 1 25 

8 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar, 

intensiv 

engleză 

a X-a 1 27 

9 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Agricultura Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a X-a  1 26 

10 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare, 

intensiv 

engleză 

a XI-a 1 24 

11 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

a XI-a 1 27 

12 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine 

animală 

a XI-a 1 24 

13 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar, 

intensiv 

engleză 

a XI-a 1 21 

14 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare, 

intensiv 

a XII-a 1 29 



 

 

engleză 

 

15 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

prelucrarea 

produselor de 

origine 

animală 

a XII-a 2 39 

16 
Liceal  

zi 

TEHNOLOGI

CĂ 

Agricultură Tehnician 

veterinar,  

intensiv 

engleză 

a XII-a 1 28 

17 
Liceal  

seral 

TEHNOLOGI

CĂ 

Agricultură Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

a XI-a 1 32 

18 
Liceal  

seral 

TEHNOLOGI

CĂ 

Protecția 

mediului  

Tehnician 

ecolog şi 

protecţia 

mediului 

a XII-a  1 24 

19 
Liceal  

seral 

TEHNOLOGI

CĂ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

a XIII-a  1 16 

20 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a IX-a 1 35 

21 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a X-a 1 37 

22 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a XI-a 2 50 

23 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a XII-a 1 36 

24 
Liceal  

fr  
TEORETICĂ 

Real Științe ale 

naturii 
a XIII-a 1 25 

 

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 -22 ani. 

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

franceză, vechime în învăţământ - 20 ani. 

Personal didactic 100% calificat, din care 81,39% titular.  

 

Personal didactic angajat: total 

Cadre didactice titulare 35 

Cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea 8 



 

 

de învăţământ 

Cadre didactice asociate 0 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Un procent de 81,40% din cadrele didactice, deține gradul I. 

Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

didactic 

Necalificat 

Debutanţi 
Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

4 28 3 5 0 0 3 

2. Personalul Didactic Auxiliar 

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

în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

SECRETAR ȘEF 

CONTABIL ȘEF 

ADMINISTRATOR  FINANCIAR II 

BIBLIOTECAR  I 

LABORANT  I 

INFORMATICIAN  I 

1 

1 

1 

1  

1 

1 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

 

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

în vigoare: 100%.          

3. Personalul Nedidactic (Administrativ) 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

 

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea  (DA sau NU) 

MUNCITOR II 

PAZNIC I 

INGRIJITOR I 

0,5 

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- 0,5 persoane angajate 0,5post/ 20-25 săli de studiu;  

  

D. Informaţii Privind Spaţiile Şcolare 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Săli de clasă  13 



 

 

2. Cabinete 17 

3. Laboratoare 9 

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. 

În perioada martie- iunie 20202, fiind instaurată starea de urgență, cursurile s-au 

desfășurat în sistem online 15 minute întâlnire directă elevi- profesori (pe Zoom sau Google 

Meet), 35 minute comunicare prin canale de comunicare (WhatsApp, Messenger), precum și 

prin utilizarea platformelor Classroom, Padlet etc. 

 

E. Informaţii Privind Spaţiile Auxiliare 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Bibliotecă şcolară  
1 

2. Spaţii sanitare 6 

3. Spaţii depozitare 

materiale didactice 
2 

4. Cabinet medical 1 

5. Sală arhivare 

documente  
1 

TOTAL                                                                  6 

 

Informaţii Privind Spaţiile Administrative 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Secretariat 1 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 
2 

3. Contabilitate  1 

4. Birou administraţie 1 

Managementul  Şcolar  

a) Activitatea personalului de la conducerea liceului 

În anul şcolar 2019/2020, semestrul I, conducerea liceului a fost asigurată de  echipa 

formată din  doamna prof. Ghinga Olga- Iulia- director şi doamna prof. Pop Lavinia- director 

adjunct, care împreună cu membrii Consiliului de Administraţie au asigurat buna desfăşurare a 



 

 

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

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

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

de evaluator şi de ordonator de credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat 

răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ 

urmărind să formeze din membrii personalului didactic o adevărată echipă.  

Conducerea liceului a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă 

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

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

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

Consiliere şi orientare ale părinţilor.  

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

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

Consiliu în diverse probleme, respectiv prin includerea în Consiliul de administrație al școlii a 

președintelui și a vicepreședintelui consiliului reprezentativ al părinților. De asemenea 

comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin participarea la şedinţele cu părinţii 

la diferite clase.  

Conducerea liceului, prin coordonarea, inițierea, derularea, organizarea activităților 

școlare și extrașcolare, a fost permanent preocupată de creșterea calității actului educațional, de 

asigurarea unui climat favorabil învățării atât în perioada derulării cursurilor prin prezența 

fizică la școală, precum și în perioada online din timpul stării de urgență, de promovarea 

incluziunii, diversității, echității, multiculturalității, indiferent de etnie sau proveniență socială. 

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. 

Directorul liceului a elaborat împreună cu  responsabilul SSM și cu responsabilii 

schemelor orare procedura operațională de acces și de derulare a pregătirii elevilor claselor 

terminale pentru bacalaureat din perioada stării de alertă, precum și programul încheierii 

situațiilor școlare ale elevilor.  

 

Puncte tari:  

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

disciplinele;   

-ocuparea postului de contabil- șef și a postului de administrator financiar II cu atribuții în 

secretariat vacantate pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2019- 2020, în urma 

pensionării doamnei contabil- șef, respectiv a angajării doamnei administrator financiar 2 pe 

post de contabil- șef, precum și a posturilor de îngrijitor vacantate prin concediul medical al 

unei doamne îngrijitor și prin demisia celeilalte. Persoanele angajate sunt calificate pentru 

posturile respective; 

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

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

elaborarea unor pliante profesionale de prezentare a liceului și a ofertei educaţionale atât în 



 

 

format letric cât și electronic postat pe site-ul liceului, reactualizarea, în totalitate a site-ului 

şcolii www.indalimarad.ro , editarea calendarului 2020 care promovează activitățile care s-au 

derulat în şcoală, realizarea roll-upului de prezentare a proiectului Erasmus +, a unor planşe 

care să promoveze rezultatele  elevilor, realizarea Revistei Şcolii „Treptele adolescenţei” 2020 

atât în format letric cât și electronic, postat pe siteul liceului, deplasarea cadrelor didactice în 

şcolile gimnaziale pentru promovarea ofertei educaţionale, publicarea de articole în mass- 

media, promovarea ofertei educaționale la radio (Kiss FM, Magic FM), promovarea 

activităților liceului și a ofertei educaționale pe rețelele de socializare.  

- 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);  

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

şi internaţional, activități de prevenție, de voluntariat, de diseminare etc. (se regăsesc în 

raportul comisiei de Consiliere şi orientare).  

-amenajarea unei săli de studiu pentru elevii capabili de performanță în vederea pregătirii 

acestora pentru participarea la olimpiadele și concursurile școlare; 

-amenajarea/ reabilitarea unei săli în vederea înființării/ dotării a unui laborator de 

microbiologie; 

-renovarea și amenajarea sălilor de clasă alocate elevilor claselor a IX-a; 

-renovarea sălii de sport a liceului; 

-dotarea cu câte o multifuncțională performantă a sălii profesorale și a sectorului administrativ; 

-dotarea laboratorului de informatică 1 cu 26 sisteme de calcul noi; 

-atragerea de fonduri externe către școală prin proiectul POCU 130612 ”Stagii de pregătire 

practică pentru elevii din liceele arădene”; 

-continuarea implementării proiectului ROSE. 

 

Puncte slabe:  

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

moment;  

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

planificări);  

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

-lipsa activităţii unor membri 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; 

-neextinderea rețelei WiFi în întreaga școală.  

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 IȘ1 fiind realizate la timp. Doamna secretar, 

alături de doamna administrator financiar 2 cu atribuții de secretar, au asigurat buna 

desfăşurare a activităţilor de secretariat, au răspuns prompt tuturor solicitărilor venite de la IȘJ 

(rapoarte, statistici etc.).  

http://www.indalimarad.ro/


 

 

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 IȘJ. A 

pregătit tot ceea ce a fost necesar în vederea bunei derulări a celor două sesiuni de bacalaureat 

2020 și a examenului de definitivat 2020 pe care școala noastră le-a organizat. 

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

activităţi ale şcolii. S-a preocupat de amenajarea și întreținerea spațiilor de lectură, a întocmit 

documentele specifice bibliotecii, s-a preocupat de primirea și centralizarea manualelor școlare 

(clasele IX - XII), primite de la depozitul de manuale școlare; s-a implicat în organizarea 

proiectelor școlare și extrașcolare; a elaborat diplome pentru elevii și cadrele didactice 

participante la proiecte; face parte din comisia de management, din cadrul proiectul ROSE în 

calitate de responsabil cu realizarea achizițiilor. S-a preocupat de dotarea şcolii cu manuale şi 

cărţi de specialitate şi beletristică, de asigurarea manualelor pentru elevii școlii. A realizat 

inventarul bibliotecii. 

 Doamna laborant a experimentele la clasă, s-a implicat în pregătirea elevilor pentru 

concursurile extrașcolare în disciplinele chimie, fizică, a fost preocupată de întreținerea și 

amenajarea laboratoarelor școlii, a îndeplinit cu promptitudine sarcinile de lucru trasate a 

completat la timp și corect condica de prezență. 

 În perioada stării de alertă doamnele contabil- șef, bibliotecar și laborant s-au preocupat 

alături de conducerea școlii și de personalul nedidactic de pregătirea școlii și a sălilor de clasă 

pentru desfășurarea orelor de pregătire a elevilor claselor terminale pentru bacalaureat, precum 

și pentru desfășurarea examenelor. 

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 IȘJ Arad pentru opţionalele 

propuse pentru anul şcolar 2019- 2020; 

- realizarea unei baze de date privind CDL-urile propuse pentru anul şcolar 2019- 2020. 

Elaborarea CDL-urilor s-a realizat în echipe  formate din cadre didactice şi reprezentanţi ai  

agenţilor economici ,unde se efectuează şi ore de instruire practică şi cu care şcoala are 

convenţii de colaborare. S-a urmărit în special realizarea  cerințelor din  Standardele de 

Pregătire Profesională referitoare la CDL-uri  și curriculum 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, conform graficului cu respectarea 

metodologiei; 

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

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

calitate a conținuturilor; monitorizarea desfășurării lecțiilor în mediul online în perioada 

martie- iunie 2020; 

- 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; 

-monitorizarea încheierii situației școlare a elevilor conform legislației; 

-stabilirea și definitivarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2020-2021, în urma 

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

aprobarea în Consiliul de administrație. Întocmirea a respectat procedura existentă, a 

proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2020- 2021. Planul de școlarizare propus 

a fost realizat în proporție de 100%; 

-promovarea ofertei educaționale s-a realizat prin elaborarea unor pliante profesionale 

de prezentare a liceului și a ofertei educaţionale atât în format letric cât și electronic postat pe 

site-ul liceului, reactualizarea, în totalitate a site-ului şcolii www.indalimarad.ro , editarea 

calendarului 2020 care promovează activitățile care s-au derulat în şcoală, realizarea roll-upului 

de prezentare a proiectului Erasmus +, a unor planşe care să promoveze rezultatele  elevilor, 

realizarea Revistei Şcolii „Treptele adolescenţei” 2020 atât în format letric cât și electronic, 

postat pe siteul liceului, deplasarea cadrelor didactice în şcolile gimnaziale pentru promovarea 

ofertei educaţionale, publicarea de articole în mass- media, promovarea ofertei educaționale la 

radio (Kiss FM, Magic FM), promovarea activităților liceului și a ofertei educaționale pe 

rețelele de socializare; 

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

și extrașcolare; 

-în vederea creșterii promovabilității la bacalaureat s-a derulat  la nivelul școlii 

proiectul ROSE- anul II de proiect, adresat unui grup țintă de 90 de elevi. În perioada martie- 

iunie 2020 orele de pregătire s-au derulat în mediul online; 

 -au fost realizate conform planificării ore pentru pregătirea suplimentară a elevilor în 

vederea promovării examenelor de bacalaureat, în afara celor prevăzute în proiectul ROSE; 

 -s-a realizat pregătirea suplimentară a elevilor pentru remedierea situației la învățătură 

și corectarea lacunelor conform planificării; 

 -au fost identificați elevii cu nevoi educaționale speciale. Aceștia au fost sprijiniți în 

obținerea certificatelor de orientare școlară. Cadrele didactice împreună cu diriginții acestora 

au întocmit planuri personalizate de intervenție pentru fiecare din elevii identificați;  

Comisia pentru întocmirea orarului a avut în vedere în principal beneficiile acestuia 

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

această școală, mulți dintre ei făcând naveta. Totodată s-a respectat, în cea mai mare măsură 

continuitatea la clasă. Orarul a fost întocmit la timp conform metodologiei, încadrărilor, 

conform hotărârilor în vigoare. Orarul a fost modificat și adaptat ori de câte ori a fost nevoie, 

iar în perioada martie- iunie 2020 a fost adaptat pentru învătământul online impus în perioada 

stării de urgență/ alertă, precum și pentru perioada de pregătire a elevilor claselor terminale. 

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

de elevi de la toate clasele. În perioada martie- iunie cadrele didactice și elevii au participat la 

proiecte și concurusri extrașcolare online. Olimpiadele au fost anulate.  

http://www.indalimarad.ro/


 

 

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

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

acestora spre viața școlii. 

 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, s-

au realizat fişe de progres. 

Oferta educațională pentru anul școlar 2020- 2021 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; 

 

Resurse materiale și umane: 

          

 Au fost achiziționate 26 calculatoare complet echipate pentru laboratorul de informatică 

I, licențe windows pentru acestea și licențe Debut;  

 A fost dotată sala profesorală cu o multifuncțională performantă cu acces personalizat 

al fiecărui cadru didactic; 

 A fost dotat cabinetul de matematică cu o multifuncțională; 

 A fost dotat laboratorul de chimie cu 12 dulapuri, 5 mese tip birou și substanțe necesare 

experimentelor de laborator; 

 Sala de sport a fost dotată cu o masă de tenis; 

 Sala festivă liceului a fost dotată cu 100 scaune tip conferință; 

 Au fost dotate sălile de clasă 50, 48, 29 și completate alte săli de clasă, în total 76 

pupitre de o persoană, prin achiziție pe SEAP; 

 A fost dotată sala 41 cu scaune și alte săli au fost completate, numărul total de scaune 

fiind 60, donație a Asociației Litteratus;   

 A fost dotat cabinetul medical cu dulap; 

 A fost achiziționat un aspirator pentru întreținerea curățeniei pentru un palier; 

 Din donații, școala a fost dotată cu un aspirator (pentru celălalt palier), două cărucioare 

pentru transport materiale curățenie, aparat pentru spălat podele, spații sanitare; 

 Catedra de Limbi moderne a fost dotată cu un casetofon cu CD, din donații; 

 Catedra Tehnologii a fost dotată cu un videoproiector, achiziționat prin proiectul 

R.O.S.E.; 

 Sălile de clasă 31, 41, 50, atelierul de Industrie alimentară, cabinetul C.E.A.C., au fost 

dotate cu jaluzele; 

 Au fost editate și publicate 166 cărți aferente simpozionului internațional organizat de 

L.T.I.A. ”Cercetăm, aplicăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”; 

 A fost dotată biblioteca școlară cu cărți de specialitate: industrie alimentară și veterinar; 



 

 

 Au fost dotate cabinetele: matematică, limba romănă și industrie alimentară cu câte un 

dulap; 

 Au fost renovate sălile de clasă: 29, 31, 42, 48, 49; 

 A fost renovată sala de sport; 

 Sala 37 a fost renovată și alocată pregătirii elevilor pentru performanță; 

 Sala 45a) a fost renovată și transformată în laborator de microbiologie; 

 A fost renovat coridorul etaj, între sala profesorală și laboratorul de chimie; 

 Au fost efectuate lucrări de întreținere ale instalației electrice; 

 Au fost efectuate lucrări de reparații/ renovare a unei săli de la subsol utilizată pentru 

depozitare materiale și mobilier, precum și a holului de la subsolul clădirii; 

 Au fost reparate 6 uși de la etaj; 

 3 cadre didactice au beneficiat de cursuri gratuite de formare cu credite, în baza unui 

contract de colaborare între L.T.I.A. și Eduexpert Craiova; 

 Au fost realizate 150 calendare 2020, în vederea promovării școlii la nivelul 

Municipiului și Județului Arad; 

 Au fost efectuate curățenia generală în vederea întreținerii spațiilor școlare (înainte de 

începerea anului școlar pentru elevi) și deratizarea, dezinsecția și dezinfecția periodică; 

 

S-au realizat dotări în proporție de 90% din ceea ce ne-am propus.  

S-au realizat reparații/ renovări în proporție de 75% din ceea ce ne-am propus.  

Prin reparațiile și amenajările realizate (săli de clasă, cabinete, holuri, curți interioare, 

biblioteca școlii) s-a creat un ambient plăcut, propice studiului. 

      

S-au întocmit baze de date privind:  

-utilizarea manualelor scolare la toate disciplinele; 

-pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice; 

-rezultatele elevilor pe ultimii 3 ani școlari; 

-inserția profesională a elevilor, parcursul acestora după finalizarea studiilor; 

-prezența elevilor la oră, progresul acestora, rezultatele la învățătură și s-a alcătuit un 

plan de măsuri; 

-rezultatele elevilor la examenele de bacalaureat 2020; 

-activități de orientare și consiliere.  

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

 Măsuri care se impun: 

- Implementarea proiectului R.O.S.E. și a integrării TIC în procesul de predare- învățare- 

evaluare ca urmare a participării cadrelor didactice la proiectele finanțate prin programul 

Erasmus+,  în vederea creşterii promovabilităţii elevilor la clasă şi a promovabilităţii la 

examenele naţionale (bacalaureat); 

- Creşterea numărului de elevi participanţi la orele de pregătire pentru examenele naţionale cu 

prin derularea programului prevăzut în cadrul proiectului R.O.S.E. și nu numai; 

- Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, materializate prin creşterea mediei generale la finalul 

anului şcolar 2020- 2021; 

- Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi creşterea numărului de 

elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare în anul şcolar 2020- 2021. 

- Reducerea absenteismului în rândul elevilor în anul şcolar 2020- 2021; 

- Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculare ale şcolii pe 

parcursul anului şcolar 2020- 2021; 



 

 

-reabilitarea pereților exteriori ai clădirii liceului; 

-extinderea rețelei de internet a școlii și dotarea fiecărei săli de clasă, a fiecărui laborator cu 

sistem de calcul și cameră sau SMART TV. 

 

Responsbil comisie pentru Curriculum, prof. Ghinga Olga- Iulia 

I. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV  

  

A. Promovabilitatea la finalul anului 2019-2020 

Învăţământ Procent 
    -ZI 

    -SERAL 

    -FRECVENȚĂ REDUSĂ 

96,65% 

100% 

100% 

Total 98,88% 

 

 

B. Situaţia corigenţelor 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a 

1 disciplină 4 

4 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a X-a 

1 disciplină 3 

5 

2 discipline 2 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XI-a  

1 disciplină - 

2 

2 discipline 2 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

a XII-a  

1 disciplină - 

- 

2 discipline - 

3 discipline - 

mai multe 

discipline 
- 

 

Situaţia corigenţelor la finalul semestrului II 



 

 

Ciclu Clasa Disciplina Număr corigenţe Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  

1 disciplină - 

- 

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 - 

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 1 

3 

a X-a 1 

a XI-a  1 

a XII-a  0 

 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  - 

- a XII-a  - 

a XIII-a  - 

Situaţii neîncheiate la finalul semestrului II 

Ciclu Clasa Număr situații neîncheiate Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  - 

- 

a X-a  - 

a XI-a  - 

a XII-a, a XIII-a - 

 

 

 

 



 

 

D. Medii scăzute la purtare 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2019-2020 

Ciclu Clasa Sub 7 Între 7,00-9,99 Total elevi 

Liceal zi 

a IX-a - 11 

7 69 

a X-a 7 24 

a XI-a  0 19 

a XII-a  0 15 

 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2019-2020 

Ciclu Clasa Sub 7 Între 7,00-9,99 Total elevi 

Liceal seral 

a XI-a  - - 

- 7 a XII-a  - - 

a XIII-a  - 7 

Medii scăzute la purtare la finalul anului 2019-2020 

Ciclu Clasa Sub 7 Între 7,00-9,99 Total elevi 

Liceal frecvență 

redusă 

a IX-a  - - 

- 6 

a X-a  - 4 

a XI-a  - - 

a XII-a  - - 

a XIII-a   - 2 

 

 

 

 

Serviciul secretariat 

 

Situația absenteismului în anul școlar 2019-2020 la Liceul Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad 

LUNA TOTAL 

ABSENȚE 

MOTIVATE  NEMOTIVATE  PROCENT % 

N/M 
SEPTEMBRIE      2983 2213 770 26/74 
OCTOMBRIE 6663        4269 2394 36/64 
NOIEMBRIE 6639 4088         2551 38/62 
DECEMBRIE 3681 2591 1090 30/70 



 

 

IANUARIE 4557 2399 2158 47/53 
FEBRUARIE 7632 4762 2870 38/62 

TOTAL 32030 20332 11708 37/63 
 

     În urma calculării, a rezultat un total de 32030 absențe, din care 20332 motivate, iar 

11708 nemotivate, un procent de 63% motivate, respectiv 37% nemotivate.  

Cele mai multe absențe, pe nivel, au totalizat clasele a X-a ( 10636), iar cele mai puține, 

clasele a XI-a (5188).  

      Ca urmare a numărului mare de absenţe nemotivate, pe parcursul semestrului I  al anului școlar 

2019-2020, elevii au fost sancționați cu mustrări scrise, preavize de exmatriculare și scăderea notei la purtare.                                                                                                                                 

    În semestrul al II-lea, monitorizrea absențelor s-a făcut doar până în data de 

10.03.2020, din cauza închiderii școlii și trecerii la învățământul online. 

     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 2019-2020), completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună cu 

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

este ridicat, solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, a activităţilor de 

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

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

                                                                               Director adjunct, prof. Pop Lavinia-Diana 

 

Rezultate obţinute în anul şcolar 2019- 2020 

Promovabilitatea la bacalaureat 2020 a fost de 31% din totalul celor prezenți, 48,27%, 

promoția curentă, în sesiunea iunie-iulie 2019. În sesiunea august 2019, promovabilitatea a fost 

de 37,25%% din totalul celor înscriși și 33,33% din promoția curentă. 

Obţinerea certificatelor de competenţe profesionale în procent de 100%; 

 

Sesiunea iunie-iulie 2019-promoția curentă 

Total elevi Elevi 

promovați 

Lb. romana Matematică Biologie  Chimie 

29 14 26 19 22(din 26) 1(din 3) 

Procent 48,27% 89,65% 65,51% 84,61% 33,33% 

 

Sesiunea august 2019- promoția curentă 

Total elevi Elevi 

promovați 

Lb. romana Matematică Biologie  Chimie 

30 10 27 17 15(din 28) 1(din 2) 

Procent 33,33% 90% 43,3% 53,5% 50% 

 

Plan de măsuri remediale în vederea susținerii examenului de bacalaureat 

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

2020, 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; 

-prezența elevilor la pregătire remedială la materiile de bacalaureat,în cadrul proiectului 

R.O.S.E.- « Bacalaureatul-fereastră deschisă spre o carieră de succes », proiect co-finanțat de 

Banca Mondială , în vederea creșterii promovabilității la bacalaureat; 

-monitorizarea prezenței la pregătirea suplimentară, conform graficului avizat în C.P. și 

aprobat în C.A.;  

-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 săptămâna “Școala altfel”;  

La limba şi literatura română: 

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

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

discurs liric; elemente de vocabular etc.) 

-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.)  

-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: 

 

Olimpiade:   

Olimpiada județeană Tehnologii: 

Premiul I - Jurculeț Dariana, clasa a XII-a B, coord. prof. Anda Sauliuc, 

Premiul II - Gabor Alexandra, clasa a XII-a B, coord. prof. Anda Sauliuc. 

 

Alte rezultate nu mai sunt ca urmare a anulării tuturor olimpiadelor și concursurilor 

școlare în perioada stării de urgență și a stării de alertă. 

 

 



 

 

Concursuri şi premii: 

 

Aria curriculară Matematică științe 

 

 Mențiune  elevele Ciule Francesca, Gherman Luana, Ciorbă Lorina, Corb Sara din cls. 

a XI-a D la Concursul ”Esperimentum Life-2019”-  cu lucrarea ,,Chimia între știință și 

amuzament'', prof. coord. Ghinga Olga Iulia; 

 Mențiume elevii Hornea Andrei, Danci Dennys, Ilieș Denisa, Bocșa Paul din cls. a X-a 

A la Concursul ”Esperimentum Life-2019”-  cu lucrarea ”Variația caracterului metalic în grupă 

și în perioadă” prof. coord. Ghinga Olga Iulia. 

 

Aria curriculară Om și societate 

 Premiul I elevele Chifor Diana, Gabor Alexandra, Toderici Simina, Hajas Andreea, cls 

a XI a B, Concursul regional ”Probleme actuale ale omenirii” CAER 136, anexa 8/3016/ 2019, 

prof. coord. Golda Carmen; 

 Premiul II elevele Toderici Simina, Hajas Andreea, cls a XI a B, Concursul regional 

”Probleme actuale ale omenirii” CAER 136, anexa 8/3016/ 2019, prof. coord. Golda Carmen;  

 Locul III  în grupă, Campionatul de fotbal băieți- faza locală,  prof. coord. Klein 

Adriana; 

Campionat tenis de masă-faza județeană CSM Arad: 

 - Oze Paula- clasa a IX-a A- loc 3 în grupă, 

 - Todiraș Georgiana – clasa a XII-a D- loc 4 în grupă, 

 - Brănișcan Andrei – clasa a X-a E- loc 2 în grupă, loc 8 în finala fazei județene. 

Aria curriculară Tehnologii 

 Premiul special, elevele Ille Laura, Cosma Iasmina, cls a XI a B,și  Maghiș Patricia din 

cls a XI a C, la Concursul Farfurii cu savoare și culoare, prof. coord. Carțiș Crina, prof.Sauliuc 

Anda, prof. Szakacs Adriana; 

 Premiul I- Condurache Andreea și Iernye Fabiana, clasa a IX-a B, ,, Apa – esența 

vieții”- simpozion județean, ediția a III-a, martie 2020, coord. prof. Viorela Simedru; 

 Premiul II- Coman Daniel clasa a IX-a B, ,, Apa – esența vieții”- simpozion județean, 

ediția a III-a, martie 2020, coord. prof. Viorela Simedru; 

 Premiul II- MIHAILOV ANA MARIA , clasa a XII-a, Concursul Internaţional 

”Călătorie prin Toamnă în 91 de Zile”, coord. prof. Vlad Gheorghina;  



 

 

 Premiul II- VLĂZAN TIMEEA, clasa a XII-a,  Concursul Internaţional ”Călătorie prin 

Toamnă în 91 de Zile”, coord. prof. Vlad Gheorghina;    

Consilier educativ, prof.Țolea Florina 

 

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA INSERȚIEI SOCIO-PROFESIONALE A 

ABSOLVENȚILOR , PROMOȚIA 2020 

 

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

Din totalul de 134 absolvenți, 100% au promovat clasa în luna mai 2020. 

 
 

Din totalul de 155 absolvenți înscriși la examenul de bacalaureat (promoția curentă și 

promoțiile anterioare), un număr de 44 de elevi au promovat acest examen, respectiv 28,38%. 

 
În promoția curentă, din totalul de 91 elevi înscriși la examenul de bacalaureat au promovat 

examenul 33, respectiv 36,26%. 



 

 

 
Din totalul de 134 absolvenți, un număr de 25 absolvenți își continuă studiile în învățământul 

universitar, respectiv un procent de 18,66% din totalul absolvenților, iar 8 își continuă studiile 

în învățământul postliceal, un procent de 5,97%. 

Un număr de 94 absolvenți sunt angajați pe piața muncii, respectiv 70,15%. 

Un număr de 10 absolvenți sunt plecați la muncă în străinătate, procentul fiind de 7,46%. 

 
Sursa: membru CEAC, prof. Cotăescu Claudia 

 



 

 

 

II. CONSILERE ȘI ORIENTARE ȘI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE / EXTRACURRICULARE  

RAPORT  DE  ACTIVITATE    

COMISIA   „CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 2019/2020 

 

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 anului școlar 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- 

comunitate; 

- 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 (delicvență juvenilă, violență, consum de droguri etc) 

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: 

1Studierea 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 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 și situațiile în care se află 

elevii.( navetiști, etnie, religie, situația familială) 

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. 

     În ultima săptămână a semestrului II s-au reunit online 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, părinții fiind informații de 

sitauția la învățătură. 

Activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 
Diriginţii au desfăşurat activităţile extracurriculare – extraşcolare online conform 

planificării, având două direcţii de acţiune: 

-  Activităţi de voluntariat 

- Activități sportive; 

-  Activităţi educativ-culturale. 

 

Date statistice. 

-total elevi liceu la cursuri de zi- 446 

-elevi navetişti – 86 

-elevi aflaţi în centre de plasament/familii –5 

-elevi cu bani de merit- - 20 

- elevi cu CES-  5 

 -elevi cu bursă socială/ boală/ orfani- 15 

-elevi cu bursă/ bani de liceu:- 3-  

-elevi cu părinţii plecaţi în străinătate – 16 elevi cu un părinte, 9 elevi cu ambii părinţi plecaţi. -

elevi proveniţi din familii  cu unic susținător legal – 15. 

 

Probleme. 

- fenomenul de absenteism 

- dezinteres față de învățarea în mediul online; 

-scăderea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;  

-numărul mare de elevi navetişti; 



 

 

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

 

Consilier educativ,                                                         

prof.Țolea Florina                                               

 

Plan de măsuri pentru prevenirea şi combaterea ameninţărilor prevăzute în analiza 

SWOT 

 

Nr. 

crt. 

Activitate Responsabili Observaţii 

1 Monitorizarea elevilor navetişti şi a 

celor cu situaţii materiale precare. 

Consilierul educativ, 

Profesorii diriginţi 

 

2 Realizarea unui parteneriat, 

contract educațional şcoală- elev- 

părinte. 

Conducerea unităţii, 

Profesorii diriginţi 

 

3 Menţinerea unei comunicări online 

permanente între profesorii 

diriginţi şi părinţii elevilor navetişti 

şi a celor cu situaţii materiale 

precare. 

Profesorii diriginţi  

4 Atragerea elevilor cu situaţii 

deosebite în derularea activităţilor 

extracurriculare. 

Membrii comisiei de 

Consiliere şi orientare şi 

a celei de implementare 

a proiectelor 

 

5 Sprijinul psihologului şcolii acolo 

unde este cazul. 

Profesorii diriginţi, 

Psihologul şcolii 

 

 

Activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

Activităţile educative extracurriculare şi  extraşcolare realizate în sem I din anul şcolar 

2019/2020 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: 



 

 

 

Proiecte, parteneriate 2019- 2020 

1. Teatrul de Stat ”Ioan Slavici”  Arad coord. prof. Bulc Adriana, 1 an; 

2. Universitatea Aurel Vlaicu Arad, coord. prof. Ghinga Olga Iulia, 1 an; 

3. Asociația EIVA, coord.  prof. Ghinga Olga Iulia, 1 an; 

4. Asociația INTEGRA coord. prof. Ghinga  Olga Iulia, prof. Pop Lavinia; 

5. Liceul Special Sfânta Maria Arad,  coord. prof. Anda Sauliuc, Gheorghina Vlad, Viorela 

Simedru; 

6. Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan”, coord. prof. Țolea Florina, prof. Pop Lavinia; 

7. Asociația Iris Research Arad, coord. prof. Ghinga  Olga Iulia și prof. Șandru Daniela; 

8. Asociația ”Tenis Fan” Arad, coord. prof. Ghinga  Olga Iulia, prof. Pop Lavinia; 

9. Asociația Club Experiența Multisport Arad coord. prof. Klein Adriana; 

10. Inspectoratul Județean de Poliție, coord. Prof. Pop Lavinia. 

 



 

 

 
 

Concursuri şi premii: 

Aria curriculară Matematică științe 

Mențiune  elevele Ciule Francesca, Gherman Luana, Ciorbă Lorina, Corb Sara din cls. a XI-a 

D la Concursul ”Esperimentum Life-2019”-  cu lucrarea ,,Chimia între știință și amuzament'', 

prof. coord. Ghinga Olga Iulia; 

 Mențiune elevii Hornea Andrei, Danci Dennys, Ilieș Denisa, Bocșa Paul din cls. a X-a A la 

Concursul ”Esperimentum Life-2019”-  cu lucrarea ”Variația caracterului metalic în grupă și în 

perioadă” prof. coord. Ghinga Olga Iulia. 

Aria curriculară Om și societate 

  Premiul I elevele Chifor Diana, Gabor Alexandra, Toderici Simina, Hajas Andreea, cls a XI a 

B, Concursul regional ”Probleme actuale ale omenirii” CAER 136, anexa 8/3016/ 2019, prof. 

coord. Golda Carmen; 

 Premiul II elevele Toderici Simina, Hajas Andreea, cls a XI a B, Concursul regional 

”Probleme actuale ale omenirii” CAER 136, anexa 8/3016/ 2019, prof. coord. Golda Carmen;  

Locul III  în grupă, Campionatul de fotbal băieți- faza locală,  prof. coord. Klein Adriana 

Aria curriculară Tehnologii 

Premiul special, elevele Ille Laura, Cosma Iasmina, cls a XI a B,și  Maghiș Patricia din cls a 

XI a C, la Concursul Farfurii cu savoare și culoare, prof. coord. Carțiș Crina, prof.Sauliuc 

Anda, prof. Szakacs Adriana. 

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 

cadrelor didactice în afara orelor de 

curs contribuie la creşterea coeziunii 

şi a unei comunicări mai bune. 

 Programul foarte încărcat al elevilor îi 

împiedică să se implice în anumite 

acţiuni. 

 Percepţia generală asupra importanţei 

activităţilor extracurriculare. 

 

Consilier educativ, prof. Țolea Florina 

 

III. PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 

 

PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 

 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 

Domeniul: Industrie alimentară  

 

Nr. crt. Agent economic Reprezentant 

1.   SC AGABI MINI ABC S.R.L. Mureșan Andreia 

Cicir nr. 80 

0755 533 950 

2.  AMEFA ARAD AMEFA - AMC 

Str. Corneliu Coposu FN 

3.  BS ANDRE ȘEPREUȘ 

Complex Comercial  

Restaurant  

Rib Adina 

Șepreuș 

0757 734674 

4.  S.C.  Casa Dulce SRL Contract școală 

Istrate Monica 

Arad, str. Milan Tabacovici nr. 14 

Tel: 0745-312.207 

monica_vytalis@yahoo.com 

mailto:monica_vytalis@yahoo.com


 

 

5.  S.C.  Damaro Young  SRL 

CHOICE 23 

Orodan Anamaria 

Arad, Str. Lucian Blaga nr.23 

Tel: 0733955885 

6.  Filip D IMPEX SRL; Fabrica de 

preparate din carne 

Filip Ana 

Str. Dambovitei nr. 142 

0730060575 

7.  I.F. CUCUIET FLORIN Cucuiet Florin 

Sat Sâmartin, com. Macea, jud. Arad 

0747 888 887 

8.  I.I. ADA Filip Carmen 

Com. Șagu, Jud. Arad 

9.  I.I. CIOCÂRLIA Ardeleanu Eugen 

Sat Sînmartin, nr. 536, com. Macea, jud. 

Arad 

0740 029 110 

10.  I.I. Molnar Elena I.L. 

 

Cotrău Lavinia  

Str. Londra nr. 21, Vladimirescu 

0743 172 679 

11.  

I.I. Popovici Cosmin 

Popovici Cosmin 
Administrator 

Tel: 0744-512.868 

12.  S.C. LIDERPAN SWEET S.R.L. Moldoveanu Claudia 

Arad, Str. Poetului nr. 1 / C 

0723 648 778 

13.  PLATTINIUM BISTRO CAFFE Mitu Radu 

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 241, bl. 6 b 

0742 390 866 

14.  PREMIER RESTAURANTS 

 

Horga Cătălin 

Arad, B-dul Revoluției nr. 78 

0737 510 400 

15.  S.C.  RAPIO S.R.L. Ivașca Dana 

Arad, Str. Mihai Eminescu nr. 28 

0722 556 717 

16.  S.C. AGRO BIANA MAR S.R.L. Stan Călin 

Arad, Str. Pădurii nr. 47 

0747 020 919 

17.  S.C. AGRO CODLEA S.R.L. Piper Gheorghe 

Str. Pictor Minișan Cornel nr. 1 

0722 193 414 

18.  S.C. ANGELIA S.R.L. Csordas Angelica 

Str. Lucian Blaga nr. 2-4 

0257 210 012 

19.  S.C. AUTO SUPER SERVICE 

ARAD VEST 

Joldea Manuel 

Calea Aurel Vlaicu nr. 202 

0744918256 

20.  S.C. BSA PIZZA DRIVE SRL Budău Eugenia 

Arad, Str. Metianu nr.6 



 

 

0743 904263 

21.  S.C. DORIS PROD COM S.R.L. Găvruță Fabiola 

Pecica, Str. 305, nr. 2 

0754 908 804 

22.  S.C. IONUȚ TOURS S.R.L 

PENSIUNEA ”FLORA” 

Agrijan Rodica 

Sat Cicir nr. 234 A 

0740 522 411 

23.  S.C. LUCSTAR PROFI S.R.L 

(FABRICA DE MÂNCARE) 

Lucaci Cornel 

B-dul Revoluției nr. 90 

0722 300 548 

24.  

S.C. PAUL PROD FOOD S.R.L. 

Coroban Lucian 

Piața Gării nr. 1 

0727 889 886 

25.  S.C. PROFI  ROM FOOD  SRL 

ARAD 

Ciobanu Cosmin 

Profi Teatru 

Profi Podgoria  

Profi Sanicolau 

0721244413 

26.  S.C. SATURN PRODIMPEX 

S.R.L. 

Valan Nuța 
Arad, Str. Castor nr. 24 

0257 218 816 

27.  S.C. SPECIAL SRL 

Patiserie 

Hărduț Cristian 

Arad, Str. Crișan  nr. 1 

0724238486 

28.  S.C. TAVI ȘI CAMELIA S.R.L. Mihuț Octavian 

Arad, Str. Șezătorii nr. 25 

0742 077 725 

29.  S.C. TESTA SILVIU S.R.L. Deac Silviu 

Loc. Barațca, com. Păuliș nr. 676 

0724 224 100 

30.  

S.C. XE-MAR Prod Com SRL 

Nr. 1725/9 /04.10.2018 

Contract școală 

Băluță Mariana și Racz Xenia,  

Arad, Calea Timișorii nr. 13,  

Arad, Piața Eroilor nr. 1 

Tel: 0745-523.225 ( Băluță Mariana) 

31.  S.C.  ,,Pizza 5 colțuri” Șerb Daniel- Resp. resurse umane 

Arad, str. Obedenaru, nr. 22, ap. 2 

0257-206.133 

dani_serb@pizza5colturi.ro 

32.  S.C.  Alex Mar Concept 2 SRL Iercișan Abel 

Loc. Vladimirescu 

Tel: 0799-837.295 

33.  

S.C. AUTOMAR – EM 2016 

SRL 

Holoș Adrian 

0723-113.437 

Pensiunea Mayumi 

Arad, str. Voluntarilor 

34.  S.C.  BSA PIZZA DRIVE SRL Budău Eugenia 

Arad, str. Mețianu nr. 6 



 

 

Tel: 0743-904.263 

budaneugenia@yahoo.com 

35.  S.C.  Crimona SRL Contract școală 

Iernilă Rodica 

Arad, str. M. Tabacovici nr. 5 

Tel: 00745-245.157 

rodica_iernilă@yahoo.com 

36.  S.C.  CRISMADA VLADI SRL Gavra Dacian 

Arad, str. Iuliu Mania 

0749-067.001 

Bîndea Marcela- Șef Tură 

0749-468.287 

37.  S.C.  DORIS-PROD SRL 

Brutărie 

Găvruță Fabiola 

Pecica Str. 305; Nr. 2 

0754 908804 

38.  S.C. Dory-Gel-Al-Mar SRL 

(,, Bunătăți de Hălmagiu”- Piața 

M.Viteazu și Piața mare 

Sida Geanina Maria 

Hălmagiu, str. Crișan nr. 13 

Tel: 0748-152.911 

39.  S.C.  ELEGANCE GROUP SRL Baltă Laura 

Ghioroc, str. N. Bălcescu nr. 3 

Tel: 0745-599.662 

office.elegancegroup@yahoo.com 

40.  S.C.  GEORGE ANDA PROD 

COM SRL 

Șerb Laurențiu 

Administrator 

Ineu, Calea Traian nr. 4 

Tel: 0755-923.172 

georgeandra70@yahoo.com 

41.  S.C.  Hodișan SRL Hodișan Mihai 

Arad, str. Ulmului, nr.24 

Tel: 0357-800.110 

42.  S.C. HOMEFOODBRAND SRL 

D 

Mal Claudiu 

Arad, str. Cozia nr. 5 

Director 

0748-990.290 

43.  S.C.  KEVIN DOMINGO SRL Pilan Cristian 

Com. Felnac nr.822 

Tel: 0742-702.889 

44.  S.C.  LAURA COFE CIOCO 

SRL 

Jorza Laura 

Loc. Ghioroc, nr. 87 

Tel: 0745-705.640 

45.  S.C. NADENKA SRL Arad, Bld. Revolutiei  

Tel 0753119801 

46.  S.C.  OPALPAULEX TRANS 

SRL 

Cîlba Claudia 

Arad, str. Filotei nr. 16 

Tel: 0745-172.762 

0746-069.380 

47.  S.C.  Palmar Vali 

(Brutăria pâine de Pecica) 

Suciu Simona 

Arad, Str. Piata Spitalului 

mailto:rodica_iernilă@yahoo.com
mailto:office.elegancegroup@yahoo.com
mailto:georgeandra70@yahoo.com


 

 

48.  S.C.  PATRYPAN &CO SRL Gadarici Cecilia- contabil 

Loc. Frumușeni, nr. 226, Jud. Arad 

Tel: 0744-567.097 

49.  

S.C.  PRODALIM SRL 

Contract  școală 

Moroc Mihaela 

Tel: 0728-554.435 

prodalim@satura.ro 

50.  S.C.  PROFI ROM FOOD SRL Ciobanu Cosmin 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 2 -MAG 2329 

Tel: 0721-244.413 

Tel 0754375930 

51.  S.C.  SEP HOTEL SRL Saplacan Mircea 

Arad, str. Stefan Tenetchi nr.37 

0728961060 

52.  TEKAFFE ARAD 

Cofetăria Continental 

Matea  Rodica  

Bdul Revoluției Nr. 79-81 

0746222841 

53.  S.C. Jula SRL Contract școală 

Jula Eleva 

Piața Catedralei 

0745-201.909 

54.  S.C. ORNELLA S.R.L. 

(Micalaca) 

Tivadaru Florina 

Splaiul Gheorghe Magheru bl.329 

0740-197171 

55.  S.C. CHELLY 

GASTRONOMUS S.R.L. 

 

Toma Mariana Corina 

Arad, str. Șiriei nr. 3A 

0723 547593 

chellygastronomus@yahoo.com 

56.  Asociația Galaad 

(Veganteria UTA) 

Gabudean Horia 

Str. Bumbacului nr. 1 

0775 316169 

  

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 

Domeniul: Agricultură 

Domeniul pregătirii de bază: Agricultură ( clasele IX-X) 

Specializarea: Tehnician Veterinar (clasele XI-XII) 

 

Nr. crt. Agent economic Reprezentant 

1.  I.I . Rotaru Sanda Florica Rotaru Sanda 

Curtici, DJ 709 B 

Tel: 0741-146.977 

 

2.  S.C.  Agricola Brândușan SRL  

3.  SC Biofarmland Manufactura 

SRL 

Loc. Firiteaz, nr. 350, Jud. Arad 

Tel: 0746-223.525 

4.  S.C.  SIMAGRON SRL Rediș Simion 

Arad, str. Antoniu Czigler nr. 16 

mailto:prodalim@satura.ro


 

 

Tel: 0745-590.282 

Sinagron@yahoo.com 

5.  Școala de Șoferi Irimia Arad Irimia Aurel 

Arad, str. Stan Dragu nr.  

6.  Școala de Șoferi Nicola &Nicola 

Driving Arad 

(Conducere tractor și auto) 

Nicola Ovidiu 

Arad, Bdul Revoluției, nr. 71, Ap. 2 

Tel: 0741-672.753 

7.  I.I.,,Pop Genoveva 

Nr. 2046/1/a13.09.2019 

2046/1/b13.09.2019 

2046/1/c13.09.2019 

Pop Genoveva 

Zimandul Nou Nr.345 

0724215282 

8.  Soc.Agr.Optima 

Nr. 2046/2/13.09.2019 

Ing. Centea Lidia 

Sinmartin Nr.400 

0257536752 

9.  S.C.  Dr. Mike SRL 

Nr. 2046/3/13.09.2019 

Ardelean Cristina  

Alunis Nr.297 

0774675699 

10.  S.C.  Sunny Flowers 

Nr. 2046/4/13.09.2019 

 

Ardelean Daniela Arad 

0727802934 

11.  I.I. Prodan Ildiko Rodica 

2046/5/a/a13.09.2019 

2046/5/b13.09.2019 

2046/5/c13.09.2019 

2046/5/d13.09.2019 

2046/5/e13.09.2019 

Prodan Ildiko Rodica 

Zabrani 

0741989866 

12.  S.C. Nasta Trans SRL  

Nr. 2046/6/a13.09.2019 

2046/6/b13.09.2019 

2046/6/c13.09.2019 

2046/6/d13.09.2019 

2046/6/e13.09.2019 

Beuca Nastasia 

13.  S.C. AgroservSRL 

Nr. 2046/7/13.09.2019 

 

Neda Doina 

Lipova, Str.A Marienescu Nr.1 

0744523424 

14.  S.C.  Serafanni Company SRL 

Nr. 2046/8/13.09.2019 

 

Popa Adrian 

Arad, Calea Aurel Vlaicu Nr.121-125 

0744680827 

15.  S.C.  Vantu Cosmin-Com SRL 

2046/9/13.09.2019 

Vantu Cosmin 

Covasant Str. Principala Nr.281 

0760165096 

16.  S.C.  Lanul SRL 

Nr. 2046/10/a/13.09.2019 

2046/10/b/13.09.2019 

Jorza Marius Azare 

Cuvin Nr. 161 

0745321800 

17.  S.C.  Agro Dan Ferme SRL 

Nr. 2046/11/13.09.2019 

 

ANGHELESCU Raul 

Vladimirescu Str. Siriei Nr.1 

0-743470403 

18.  I.I. Lazar Simona Monica Lazar Simona Monica 



 

 

Nr. 2046/12/13.09.2019 Arad Str. Independentei Nr.14 

19.  I.I. Plujar Delia Iasmina 

Nr. 2046/1313.09.2019 

 

Plujar Delia Iasmina 

Felnac Nr.356 

0748206890 

20.  Societatea Agricola ,, Ceres,, 

Nr. 2046/14/13.09.2019 

 

Roman  Calin 

Vladimirescu Str. Revolutiei Nr.24 

07273826 

21.  SC Vetagricola Farm SRL 

Nr. 2046/ 15/13.09.2019 

Dr. Tătar Raul 

0765534944 

22.  Clinica vet Playdog 

Nr. 2046/16/13.09.2019 

2046/24/13.09.2019 

Dr. Wili Glaser 

0257220202 

Dr. Chirla Dacian 

0742312787 

23.  SC Vetagrica  SRL 

Nr. 2046/17/13.09.2019 

2046/22/13.09.2019 

2046/26/13.09.2019 

Dr. Ciocârlan Vicenţiu 

0740257375 

 

24.  SC Vetagrica  SRL 

Nr. 2046/18/13.09.2019 

Dr. Boroneanţ Radu 

0749225078 

25.  SC LUC- OVIVETCENTER 

SRL 

2046/19/13.09.2019 

Dr. Lup Ovidiu 

FRUMUŞENI 

0721485583 

26.  SC Asivet SRL  

Nr. 2046/20/13.09.2019 

Dr. Daw Adriana 

0722449630 

27.  S.C.  Bioanima SRL 

Nr. 2046/21/13.09.2019 

 

Dr. Rebedea Cezarina 

0757303066 

28.  C M Vet Dr. Goldiş Cristian 

Nr. 2046/23/13.09.2019 

 

Dr. Goldiş Cristian 

0745518641 

29.  LOVE HOPE KENY VET SRL 

2046/25/13.09.2019 

2046/29/13.09.2019 

 

Kelemen Patric 

0771243099 

30.  SC Dacrivet  SRL 

Nr. 2046/27/13.09.2019 

2046/28/13.09.2019 

Dr. Hodrea Călin 

0762241902 

31.  SC Vetagronutrients SRL 

Nr. 2046/30/13.09.2019 

Dr. Cocolea Constantin 

0787420978 

32.  CMV Laslău Iosana Irina 

Nr. 2046/31/13.09.2019 

Dr. Laslău Iosana 

0744977480 

33.  Rural Pet Consult 

Nr. 2046/32/13.09.2019 

Dr. Gagiu Leonora 

0748218412 

34.  Genesis veterinary clinica SRL 

Nr. 2046/33/13.09.2019 

Dr. Verbiţă Răzvan 

0755046368 

35.  SC Milivet Pet SRL 

Nr. 2046/34/13.09.2019 

Dr. Ailoie Dumitru 

0733229156 

36.  MV Dr. Moisa Adrian Dr. Moisa Adrian 



 

 

Nr. 2046/35/13.09.2019 0744552989 

37.  CMV DR.BRAD 

GHEORGHIŢĂ  

Nr. 2046/36/13.09.2019 

Dr. Brad Gheorghiţă 

 

 

38.  CMV Dr. Sîrb Marius 

Nr. 2046/37/13.09.2019 

Dr.Sîrb Marius 

0747428171 

39.  Gospodărirea Comunală 

Nr. 2046/38/13.09.2019 

Dr. Creţiu Filimon 

 

IV. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  

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

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

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

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

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

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

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

profesionale prin: 

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

disciplinei predate; 

- insusirea de noi competente; 

- didactica disciplinelor; 

- initiere in utilizarea de noi metode si materiale 

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

si a practicilor pedagogice ale educatorilor prin: 

- favorizarea interdisciplinaritatii si dezvoltarea lucrului in echipa; 

- incurajarea inovatiei; 

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

- punerea in actiune a unor prioritati pedagogice; 

- dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relatiilor umane. 

c) cunoasterea mediului social si environmental prin: 

- favorizarea relatiilor cu intreprinderile; 

- apropierea sistemelor educativ si economic; 

- incitarea la studierea factorilor economici si sociali care influenteaza comportamenul 

tinerilor; 

- adaptarea la schimbarea sociala si culturala.  

Obiectivele formarii continue a cadrelor didactice vizeaza asadar atat ameliorari in 

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

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

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

fiecare din obiectivele mentionate mai sus da posibilitatea formularii obiectivelor operationale 

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

exigenta. 

În cadrul activităţii de formare, cadrele didactice din şcoală s-au implicat în desfăşurarea 

de  proiecte , parteneriate, cursuri de perfecţionare, activităţi astfel: 

 

 PROFESORI  ÎNSCRIȘI LA GRADE DIDACTICE 



 

 

         Grad I - prof. Klein Adriana - ed. fizica -susținere în 2021 

                     -prof. Diaconescu Marilena- limba engleză 

 

         Definitivat  -prof.  Dima Lazea S.  -limba engleză- 2020 

 

 PROFESORI CARE AU PROMOVAT  PROGRAME  DE  FORMARE  

CONTINUĂ  PRIN  FURNIZORI  EXTERNI : universități, instituții abilitate, 

CCD 

-cursul organizat de CCD Arad „Utilizarea platformelor educaționale și a instrumentelor 

digitale în activitatea didactică” 5 ore, profesori: Golda Carmen, Șiclovan Laura, Stanciu 

Mihaela, Apostolescu Mira,Vlad Gheorghina, Simedru Viorela, Coman Lențica, 

-cursul on-line UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR EDUCAȚIONALE 

DIGITALE (15 ore), avizat MEN cu nr. 37530/07.10.2019, -prof. Klein Adriana 

-curs ”Profesor in Online” Digital Nation 30 ore ,profesori: Vlad Gheorghina, Cotăescu 

Claudia Laura, Țolea Florina, Pop Lavinia Diana,Simedru Viorela 

-,, Educaţie pentru caracter şi leadership”- program de formare continuă, 60 de ore, 15 

CPT, Adeverinţa nr. 266/584/176 din 13.02.2020-Prof. Simedru Viorela 
-,,Dicţie şi mişcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor”- Aviz MEN nr. 

37530/ 07.10.2019 (15 ore în perioada:10.01.-31.03.2020)- Adeverinţa nr. 
455/04.05.2020-Prof. Simedru Viorela ’ 

- „Utilizarea responsabilă a resurselor educaţionale digitale”- Aviz MEN nr. 
37530/07.10.2019(15 ore în perioada 06.01-30.04.2020)- Adeverinţa nr. 456/04.05.2020. 

-Prof. Simedru Viorela 
- ”Toate sfaturile pentru afaceri freelance”-Curs 3 luni / Adeverinţă de absolvire şi 

Certificat de participare/ Campster/ 11.08.2020- Prof. Simedru Viorela 
-”Managementul organizației școlare”-Asociația Didakticos Timișoara 2020-25 CPT-

prof. Țolea  Florina  
 

 PERSONAL DIDACTIC CUPRINS ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE 

-proiectului POCU ”Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice Arad”, proiect 

aprobat având nr-ul 130612 profesori: Ghinga Olga Iulia, Sauliuc Anda, Hotăran  Floarea,  

Vlad Gheorghina, Carțiș Crina și laborant Borlea Ramona 

-Proiect ROSE ,,Bacalaureatul, fereastră deschisă spre o carieră de succes”- acord grand nr. 

293/SGL/RII/01.10.2018- prof. Pop L., prof. Bulc A., prof. Șandru D., prof.Tonța H., prof. 

Borbely R., prof. Ardelean A., prof. Călinescu C., prof. Mercea C., prof. Pleș T., prof. Lazea 

M., prof. Golda C., bibliotecar Mortasifu I., laborant Borlea R, prof. Cotăescu C. 

 

 PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI METODICO- ȘTIINȚIFICE, 

SIMPOZIOANE 

 

                                                                                   Întocmit, 

                                       Responsabil comisie Perfecţionare şi formare continuă,  

                                                                      Prof. Ing. Giurgiu Mihaela 

 

V. ANALIZA ACTIVITĂŢII DIN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 Tititulari Suplinitori 

Număr de cadre didactice in anul scolar 35 8 



 

 

2019-2020 

 Doctorat 2  Doctorat 2 

Gradul I 29 Gradul I  

Gradul II 5 Gradul II  

Definitivat 1 Definitivat 5 

Debutanţi  Debutanţi 3 

Număr de cadre didactice înscrise la 

perfecţionări prin grade didactice în anul 

scolar 2019-2020 

Doctorat - Doctorat - 

Gradul I 2 Gradul I - 

Gradul II - Gradul II  

Definitivat  Definitivat 2 

Număr de cadre didactice care s-au 

perfecţionat prin grade didactice în anul 

şcolar 2018-2019 

Doctorat - Doctorat - 

Gradul I - Gradul I - 

Gradul II - Gradul II - 

Definitivat - Definitivat 1 

Numar de cadre didactice înscrise intr-un 

program educaţional 

25 3 

Numar de cadre didactice care au lucrat în  

program educaţional(parteneriate) 

25 3 

Numar de cadre didactice înscrise la 

MASTER în anul scolar 2019-2020 

1  

Număr de cadre didactice care au absolvit 

forma de înv Master în anul şcolar 2019-

2020 

- - 

Număr de cadre didactice care au urmat un 

curs de formare oferit de CCD sau DPPD în 

anul scolar 2019-2020 

10 2 

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 +, 

- - 

Numar cadre didactice care au obţinut o 

bursa  oferită de programul Erasmus + 

- - 

VI. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2019-2020 

 La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate  la 31 decembrie 2019. 

a) Cheltuieli cu activități de întreținere/ mentenanță 

 În anul 2019-2020 s-au efectuat lucrări constând în: 

 întreținerea prin efectuarea deratizărilor conform prevederilor legale și efectuarea unei 

curățenii generale  de amploare; 

 a fost efectuată deratizarea, dezinsecția și dezinfecția periodică și ori de câte ori s-a 

impus pentru prevenirea infecției cu SARS Covid-19; 

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

atractiv; 

 Au fost efectuate lucrări de întreținere ale instalației electrice; 



 

 

b) Reparaţii, renovări, reabilitări 

 Au fost renovate sălile de clasă: 29, 31, 42, 48, 49; 

 Sala 37 a fost renovată și alocată pregătirii elevilor pentru performanță; 

 Sala 45a) a fost renovată și transformată în laborator de microbiologie; 

 A fost renovat coridorul etaj, între sala profesorală și laboratorul de chimie; 

 Au fost efectuate lucrări de reparații/ renovare a unei săli de la subsol utilizată pentru 

depozitare materiale și mobilier, precum și a holului de la subsolul clădirii; 

 Au fost reparate 6 uși de la etaj; 

 A fost renovată sala de sport a liceului; 

c) Dotări 

 Au fost achiziționate 26 calculatoare complet echipate pentru laboratorul de informatică 

I, licențe windows pentru acestea și licențe Debut;  

 A fost dotată sala profesorală cu o multifuncțională performantă cu acces personalizat 

al fiecărui cadru didactic; 

 A fost dotat cabinetul de matematică cu o multifuncțională; 

 A fost dotat laboratorul de chimie cu 12 dulapuri, 5 mese tip birou și substanțe necesare 

experimentelor de laborator; 

 Sala de sport a fost dotată cu o masă de tenis; 

 Sala festivă liceului a fost dotată cu 100 scaune tip conferință; 

 Au fost dotate sălile de clasă 50, 48, 29 și completate alte săli de clasă, în total 76 

pupitre de o persoană, prin achiziție pe SEAP; 

 A fost dotată sala 41 cu scaune și alte săli au fost completate, numărul total de scaune 

fiind 60, donație a Asociației Litteratus;   

 A fost dotat laboratorul de microbiologie cu mobilier adecvat;   

 A fost dotat cabinetul medical cu dulap; 

 A fost achiziționat un aspirator pentru întreținerea curățeniei pentru un palier; 

 Din donații, școala a fost dotată cu un aspirator (pentru celălalt palier), două cărucioare 

pentru transport materiale curățenie, aparat pentru spălat podele, spații sanitare; 

 Catedra de Limbi moderne a fost dotată cu un casetofon cu CD, din donații; 

 Catedra Tehnologii a fost dotată cu un videoproiector, achiziționat prin proiectul 

ROSE; 

 Sălile de clasă 31, 41, 50, atelierul de Industrie alimentară, cabinetul CEAC, au fost 

dotate cu jaluzele; 

 Au fost dotate cabinetele: matematică, limba romănă și industrie alimentară cu câte un 

dulap; 

 A fost dotată biblioteca școlară cu cărți de specialitate: industrie alimentară și veterinar; 

 

S-au realizat dotări în proporție de 90% din ceea ce ne-am propus.  

S-au realizat reparații/ renovări în proporție de 75% din ceea ce ne-am propus. 

d) Promovarea imaginii școlii și a ofertei educaționale 

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

”Treptele adolescenței”, mape de prezentare, pliante, panouri de prezentare a rezultatelor 

școlii și a ofertei educaționale, întreținerea site-ului școlii, pixuri cu logo-ul liceului, 

rollupul aferent proiectului Erasmus+ VET; 

 Au fost editate și publicate 166 cărți aferente simpozionului internațional organizat de 

L.T.I.A. ”Cercetăm, aplicăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm” în anul 2019; 



 

 

 Au fost realizate 150 calendare 2020, în vederea promovării școlii la nivelul 

Municipiului și Județului Arad; 

 A fost promovată oferta educațională la radio (spoturi publicitare la Kiss FM și Magic 

FM); 

 Au fost realizate siglele liceului care atestă titulatura de ”Școală Europeană” și centru de 

evaluare Cambridge; 

e) Formarea profesională a cadrelor didactice 

 3 cadre didactice au beneficiat de cursuri gratuite de formare cu credite, în baza unui 

contract de colaborare între L.T.I.A. și Eduexpert Craiova; 

 Întreg personalul a fost format în cadrul activităților de follow- up ale proiectului 

Erasmus + ”Lecții atractive, elevi mai buni!”- utilizarea platformelor electronice; 

 A fost format profesional personalul didactic- auxiliar (bibliotecar, contabil, 

informatician); 

 A fost format personalul nedidactic- îngrijitoare; 

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

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

 Burse Sociale -15  

 Burse Studiu – 0 

  Burse Merit – 20 

  BANI de  LICEU – 3 

 Alocație hrană CES - 5 

 

Numărul beneficiarilor: 

 transport cadre didactice  

   -2 abonamente cadre didactice; 

 transport elevi: 
-86- abonamente județ (in luna noeimbrie 2019) 

-44 – abonamente judet (in luna februarie 2020) 

 

Conducerea, 

Compartimentul contabilitate 

VII. 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 

-  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 și în toate sălile 

de clasă 

-rețeaua de internet wireless nu este extinsă 



 

 

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  

în toată școala 

-clădirea şcolii necesită reabilitare în ceea 

ce priveşte pereţii exteriori, pavajul de pe 

coridoare și cel exterior 

- insuficienţa numerică a manualelor la 

anumite discipline și inexistența manualelor 

la disciplinele din aria curriculară 

tehnologii; 

-inexistența unei platforme educaționale 

unice la nivel de școală 

 

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 

- posibilitatea extinderii rețelei de 

internet wireless în toată școala 

- posibilitatea achiziționării unei 

platforme educaționale unice la nivel de 

școală  

- dezvoltarea învăţământului seral şi a 

celui cu frecvenţă redusă pentru 

sprijinirea elevilor care depăşesc vârsta 

normală a şcolarizării  

- reducerea populaţiei şcolare pe seama situaţiei 

economice şi a abandonului şcolar cauzat de 

plecarea părinţilor în străinătate 

- finanţare slabă de la buget  

-riscul ca unii elevi navetiști proveniți din mediul 
rural să nu poată participa la orele online având 

semnal slab la internet în zonele din care provin 

- riscul ca elevii care provin din familii cu mai 

mulți copii sau din medii defavorizate să nu aibă 

acces la activitățile de predare online 

 

 

ARIA CURRICULARĂ    MATEMATICA –ŞTIINŢE  
 

În  anul şcolar 2019-2020,  profesorii ariei  

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

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

precară, părinţi despărţiţi sau plecaţi) 

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



 

 

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

învăţării şi formarea competenţelor specifice. 

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

metodice 

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

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

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

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

- au discutat la nivelul clasei rezultatele evaluării 

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

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

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

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

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

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

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

trebuie respectate în timpul orelor de curs . 

- au intervenit pentru ameliorarea  situaţiilor conflictuale / monitorizarea comportamentului 

elevilor ,,problemă”. 

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

sociale, etnie. 

- au participat la ” Festivalul național al țanselor tale” ediția a XX-a 

- au participat la cursuri de formare continua  

 

MATEMATICĂ 

    -   Prof.Călinescu Carmen a participat la Consfătuirile profesorilor de matematică  

desfășurate în septembrie 2019  și la şedinţele comisiei metodice de matematică,a participat  la 

Cercurile pedagogice ale prof. de matematică, coordonate de d-na prof. Potoceanu Octavia, 

desfășurate atât fizic cât și on-line, a participat la consiliile profesorale, consiliile claselor la 

care am predat  şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală 

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

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

dispoziția acestora ori de câte ori a fost nevoie; 

A fost evaluator la faza pe școală a Olimpiadei de Matematică 

A urmarit  formarea  deprinderilor de  studiu  individual şi  în  echipă  în vederea 
formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”. 

 A fost preocupata de formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în echipă 

 A pus in permanenta accent pe calitatea informaţiilor nu pe cantitatea lor; 

 A urmărit dezvoltarea de abilităţi de a găsi exemple şi modele adecvate pe care să le 
aplice unor probleme specifice; 

 A elaborat in permanenta anumite strategii pentru a extrage şi a face legătura între idei, 

 din materialele didactice folosite, din activitățile derulate postate pe platforme, se poate 
desprinde preocuparea  sa permanenta pentru stabilirea de  legături între exemplele şi 

conceptele din materialele de studiu. 



 

 

A realizat permanent o analiza a activităţiilor derulate dintr-o perspectivă critică, dar 

echilibrată 

A participat la Programul de Prevenire a Delincvenței Juvenile și Victimizării Minorilor în 

parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Arad, desfăurând activități informativ-

preventive pe linia prevenirii victimizării minorilor - antidrog 

A participat la Proiectul educativ judetean în parteneriat cu Universitatea ”A. Vlaicu” Arad și 

Liceul Teoretic ”Mihai Veliciu” Chișineu Criș, ”Metode și tehnici inovative în activitățile 

nonformale și extracuriculare” 

A participat la Programul de formare continuă "Competențe - cheie prin activitățile nonformale 

și extracurriculare "( 24  credite)organizat de Asociația generală a cadrelor didactice din 

România "Dăscălimea Română" 

A  publicat articole în Îndrumătorul pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar ” 

Activități nonformale și extracurriculare”. 

A participat la sesiunile de informare, cu privire la oportunitățile europene pentru tineri, 

realizate în cadrul proiectului ”Lideri în acțiune!” 

A participat la ” Festivalul național al țanselor tale” ediția a XX-a 

A participat la profesor asistent la Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar 

A publicat la Editura ”Viața Arădeană” cartea ” Exemple ți contraexemple în predarea analizei 

matematice” 

A organizat pregătire cu elevii claselor  a - XII -a în vederea participării la Examenul de 

Bacalaureat 

În perioada martie - iunie a desfășurat ore on-line pe Zoom. 

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

achiziţii profesionale.   

- Prof .Mercea Claudia în  anul şcolar 2019 - 2020, ca profesor de matematica, a 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 in strainatate), s-a implicat în activităţile de proiectare a ofertei 

educaţionale la nivelul unităţii. 

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

învăţării şi formarea competenţelor specifice.  

 A promovat rezultatele elevilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi la nivelul comisiei metodice 

  A  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  a prezentat şi discutat  criteriile de evaluare 

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

În perioada martie - iunie a desfășurat ore on-line pe Zoom. 

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

achiziţii profesionale.   

- Prof. Ardelean Adela a participat la intalnirea profesorilor din aria curriculara „Matematica si 

Stiinte”, a participat la cursuri de formarea organizate de CCD Arad, a pregătit suplimentar 

elevii claseloa a XII-a a evaluat lucrari de matematica la examenul de bacalaureat, a promovat 

LTIA la școlile gimnaziale din localitățile Secusigiu, Sânpetru German, Zădăreni, Iratoșu. 

-Prof. Călinescu Carmen, Mercea Claudia, Ardelean Adela pe tot parcursul anului școlar 2019 - 

2020 au pregătit suplimentar elevii LTIA în cadrul Proiectului Rose 

 - Prof. Costea Elvis Beniamin în calitate de profesor de matematică al claselor a XII-a H şi a 

XIII-a H, a  întocmit la timp planificările calendaristice în conformitate cu prevederile 

programelor şcolare în vigoare, a  realizat activităţile de predare, consolidare şi evaluare pe 



 

 

întreg parcursul semestrului, utilizând metode şi strategii adaptate fiecărei clase de elevi. În 

vederea evitării situaţiilor de corigenţă sau repetenţie, a distribuit sarcini diferenţiate de lucru. 

După suspendarea cursurilor datorată epidemiei de COVID-19, a menținut legătura cu elevii 

prin intermediul programelor de comunicare electronică WhatsApp și Zoom. A achiziționat tot 

echipamentul necesar (tablă magnetică, markere, burete) pentru a putea organiza activități de 

predare filmate cu ajutorul camerei atașate telefonului mobil. Suportul teoretic a fost furnizat 

elevilor atât în cadrul activităților video, cât și în format electronic (PDF), însoțit de fișe de 

lucru cu probleme rezolvate și probleme propuse. În vederea evaluării activității elevilor și 

asigurării conexiunii inverse, a întocmit fișe de lucru . Aceste rezolvări au fost discutate și 

evaluate în cadrul unor întrevederi video. A participat la toate activitățile, consiliile și 

activitățile metodice în regim video la care am fost convocat, prezentând toate rapoartele și 

materialele solicitate la termen. 

 

FIZICĂ, CHIMIE  

- În anul şcolar 2019-2020 ,  profesorii  catedrei de fizică şi a catedrei de chimie au participat la 

consfătuirile cadrelor didactice şi la toate activităţile metodice organizate de ISJ Arad. 

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

opteaza pentru Chimie la examenul de Bacalaureat. 

- Prof. Ghinga Iulia a creat şi dezvoltat cultura organizaţională care promovează şi susţine 

încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de echipă şi colaborarea, prin 

implicarea în activitățile și viața școlii a întregului colectiv de cadre didactice, personalul 

didactic- auxiliar și nedidactic, a elevilor și a părinților acestora. A inițiat și organizat proiecte, 

parteneriate, simpozioane reflectate și la nivelul comunității locale (proiectul- concurs CAER și 

simpozionul  “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”, activitățile de 

follow-up referitoare la proiectul Erasmus +, nr-ul 2018-1-RO01-KA102-047628 cu titlul 

"Abilities 4 Future in Food Processing" (Abilități pentru viitor în procesarea 

alimentelor), implicarea  Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad ca partener al 

Inspectoratului Școlar Județean Arad în scrierea proiectului POCU ”Stagii de practică 

pentru elevii liceelor tehnologice Arad”, proiect aprobat având nr-ul 130612, derularea și 

implementarea proiectului ROSE, organizarea, derularea și implementarea proiectului 

”Crosul Invictus” în parteneriat cu UAV Arad. A implicat școala în parteneriate cu 

Inspectoratul Școlar Județean Arad, universitățile arădene, universități din Timișoara,  Camera 

de Comerț și Agricultură Arad, ISU Arad, Poliția Locală Arad, cu ONG-uri (Asociația Activ 

pentru Comunitate Arad, Asociația Experiența Multisport Arad, Asociația Integra Arad, 

Asociația Cetatea Voluntarilor Arad, Asociația EIVA Arad, Fundația Life Care, Asociația 

AREIS Arad, Asociația Iris REasearch, Asociația Pro Basarabia și Bucovina), instituțiile de 

cultură (Teatrul de Stat “Ioan Slavici” Arad, Biblioteca Județeană ”A.D. Xenopol” Arad, 

Muzeul de Istorie, Centrul Municipal Arad, Centrul Cultural Arad), dezvoltate prin participarea 

și contribuția unui număr cât mai mare de cadre didactice, elevi, părinți ai elevilor.A apreciat şi 

recunoscut meritele şi rezultatele elevilor şi ale personalului prin evidențierea acestora în 

ședințele Consiliului profesoral, ale Consiliului de administrație, ale Consiliului Școlar al 

elevilor, ale Comitetului de părinți pe școală, pe pagina de facebook a Liceului Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad, pe site-ul liceului www.indalimarad.ro, în revista școlii “Treptele 

adolescenței”, în presa locală scrisă, prin afișarea de panouri cu diplomele și rezultatele 

acestora pe coridoarele liceului.  Atât elevilor, cât și cadrelor didactice implicate, le-a înmânat 

diplome și/ sau adeverințe pentru fiecare activitate, proiect, simpozion, festival, concurs etc. la 

care au participat aducând prestigiu şcolii şi promovând imaginea şcolii prin dezvoltarea unei 

educaţii de calitate. A elaborat fişele de post ale angajaţilor în conformitate cu atribuţiile 

postului şi cu organigrama unităţii de învăţământ. Am asigurat existenţa fişei postului pentru 

http://www.indalimarad.ro/


 

 

fiecare categorie de personal şi pentru fiecare funcţie incuzând atribuții specifice și indicatori 

de performanță, referitori la proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare online/ 

asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 instituite la 

nivelul unității de învățământ. 

Prof. Pleș Titiana a utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector 

multimedia, internet, platforme educaţionale, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi 

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

elevii, a desfășurat ore pe Zoom la toate clasele la care predă, a realizat materialele  pe care le-a 

trimis elevilor pe grupurile claselor, a realizat interasistențe la ore, realizând  fise de evaluare.  

A organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul activităților 

derulate la nivel de scoala, a mobilizat elevii să se implice în acțiunile de voluntariat derulate în 

şcoală (de ex. strângerea unor bunuri şi produse destinate unor case de copii și case de bătrâni).  

A absolvit  cursul de formare acreditat cu 15 credite- Art terapia  

A  participat la pregătirea elevilor pentru proiectul Rose la disciplina chimie. 

- Prof. Șerpar Dochia a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare 

cu obiectivele curriculare şi instituţionale: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”  

Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevului, aplicând  metode 

diferenţiate, în funcţie de particularităţile clasei și a elevilor. Selectarea instrumentelor de lucru 

a făcut-o în funcție de posibilitățile majorității elevilor,  utilizând platforma Google Classroom, 

Zoom, WhatsApp,  Facebook Messenger şi a tuturor mijloacelor existente. 

A elaborat, adaptat și selectat resursele educaționale deschise, utilizând sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum şi alte categorii de resurse şi mijloace care pot fi 

utilizate, în procesul de învățare on-line. 

Rezultatele obţinute le-a diseminat prin şedinţe, sesiuni de comunicare sau publicaţii în cadrul 

comisiilor din şcoală. 

S-a  implicat în activităţi curriculare și extracurriculare , în mediul școlar și în cel online, 

participând la toate intâlnirile Cercului profesorilor de fizică 

A participat la elaborarea portofoliului educațional al elevilor și a întocmit fișe de progres 

școlar pentru elevii din clasa a X-a B. 

S-a implicat în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase  

în mediul online (Giurgiu Răzvan, clasa a IX-a B  și Oriaku Daniel, clasa a X-a A) . 

-Prof. Lazea Mirabela a participat la toate activităţile metodice la nivel judeţen, a participat la 

consfătuirea cadrelor didactice. 

A participat la Conferinta Nationala „Chimia in invatamantul preuniversitar si cercetarea” 

(lucrare + articol). 

A participat la acțiuni de voluntariat. 

 

BIOLOGIE  

 

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

următoarele: 

              -  Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului 

liceului ; 

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

portofoliu, prezentări PPT,  filme educationale, etc.)  

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

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

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

                - Au realizat pregatirea elevilor din clasele terminale pentru bacalaureat; 



 

 

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

anuală, semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare;  

-Prof Dobîndă Monica a elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în 

vederea realizării evaluărilor continuă şi sumative, având ca obiectiv stabilirea nivelului 

dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor , gradul 

în care au fost realizate competențele instructiv-educativ; 

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

metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, 

investigații, proiecte şi portofolii.  

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

în vigoare; 

A comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor mei 

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

competenţelor evaluative. 

A pregătit suplimentar elevii de clasele a XII-a în vederea susținerii examenului de bacalaureat, 

dar rezultatele nu au fost cele așteptate. 

Asigurarea  transparenţei  criteriilor,  a  procedurilor  de  evaluare  şi  a  rezultatelor 

activităţilor de evaluare, am realizat-o prin: elaborarea  de  indicatori  şi  descriptori  de  

performanţă  pentru  fiecare  competenţă,  potrivit standardelor curriculare de performanţă; 

motivarea notelor şi a calificativelor acordate în termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor, 

comunicarea rezultatelor  prin  întâlniri programate on-line cu  părinţii,  conform graficului 

afisat  in scoala, in fiecare zi de miercuri, ora la dispozitia parintilor, sau prin alte mijloace de 

comunicare e-mail-uri, Zoom 

Am aplicat teste care au fost analizate impreuna cu elevii si parintii (care au solicitat) şi am 

comunicat rezultate elevilor, dirigintilor, parintilor. 

Am realizat utilizarea diverselor instrumente de evaluare. In general, a urmărit atingerea 

indicatorilor de performanta specifici acestui criteriu de evaluare prin: utilizarea eficientă a 

evaluării iniţiale, a celor de progres şi finale; selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor 

alternative de evaluare adecvate conţinuturilor; folosirea evaluării pentru a conduce la 

ameliorarea şi/sau dezvoltarea procesului didactic; existenţa unui sistem de valorificare a 

evaluării continue şi de notare ritmică a elevilor; 

Urmărind  criteriul  privind  „Promovarea  autoevaluării  şi  interevaluării” a manifestat in 

permanenta preocupare pentru: promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare, 

respectiv de evaluare între colegi, oferirea feed-back-ului  verbal obţinut din evaluarea elevilor 

către direcțiunea școlii , 

gradul  de  implicare/colaborare  cu  CEAC  a  fost  atins  prin  comunicarea datelor 

A participare la Cercuri Pedagogice online. 

A participat în calitate de profesor voluntar în cadrul strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară în județul Arad 

A încheiat parteneriate de colaborare și derulez activități specifice acestora cu  

               - Societatea de Cruce Roșie Arad 

               - Editura Arabela și publicarea articolului Importanța Evaluării Initiale în Biologie 

               - Universitatea Vasile Goldiș Arad 

-Prof.Funar Mihaela a participat  la Consfatuirile anuale ale profesorilor de biologie, a 

participat le cercurile pedagogice ale profesorilor de biologie  

A pregătit elevii din clasele terminale pentru examenul de bacalaureat; 

A desfășurat lecții online pe Zoom 

A utilizat metode moderne de predare, lectii cat mai atractive pentru elevi; a utilizat cat mai 

eficient resursele  materiale existente in scoala; a realizat evaluarea ritmica a elevilor; 



 

 

A păstrat permanent legatura cu Cabinetul Medical al scolii in vedere monitorizarii elevilor cu 

deficiente fizice sau a celor cu CES;a păstrat permanent legatura cu dirigintii, informând 

periodic privind situatia pregatirii elevilor, participarea la ore, atitudinea fata de disciplina; 

A îndrumat elevii spre o mai buna cunoastere a propriilor aptitudini si posibilitati. 

              

Coordonator Arie curriculară Matematică și Științe, 

Prof. Călinescu Carmen 

                       

ARIA CURRICULARĂ    LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

 

În anul școlar 2019-2020, semestrul I cadrele didactice de la Liceul Tehnologic de 

Industrie Alimentată Arad au desfășurat următoarele activități:  

 Prof. TONŢA HENRIETTE, profesor  titular de limba şi literatura romănă a  

desfăşurat pe semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- A planificat coninținuturile în urma studierii programelor în vigoare. 

- A participat la consfătuirile judeţene organizate la inceputul anului  şcolar la Colegiul Moise 

Nicoară. 

- A predat conţinuturile prevăzute în planificările calendaristice, 

- A efectual evaluările iniţiale formative şi sumative 

- A partcipat la activitatea metodică referitoare la terminologia de bacalaureat desfăşurată la 

sfârşitul lunii noiembrie 

- A efectuat ore de pregătire suplimentară în cadrul proiectului ROSE. 

 

 Prof.  BULC ADRIANA,  profesor  titular de limba şi literatura romănă a desfăşurat  

pe  semestrul I ,anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- A participat la toate consiliile profesorale organizate în Liceul Tehnologic de Industrie 

Alimentarǎ. 

- În 16 septembrie a fost împreunǎ cu elevii din clasa a X-a D la Activ Club din Arad, unde s-a 

desfǎşurat Turneul Internaţional de Tenis ,,Ilie Nǎstaseʺ, unde elevii noştri au putut sǎ îşi 

formeze modele, învǎţând cǎ performanţele sportive şi din toate domeniile se obţin prin multǎ 

pasiune, sacrificii şi dǎruire de sine. 

- A redactat primele materiale pentru urmǎtorul numǎr al revistei liceului nostru: Turneul 

Internaţional de Tenis ,,Ilie Nǎstaseʺ şi câte un interviu cu douǎ participante la aceastǎ 

competiţie: Anda Ghinga şi cu Gabriela Duca. 

- În 30 septembrie a predat doamnei prof. Şiclovan Laura o activitate de îmbunǎtǎţire pe care 

am desfǎşurat-o în anul şcolar precedent şi care a condus la obţinerea unor rezultate bune la 

Examenul Naţional de Bacalaureat. 

- A încheiat şi pentru acest an şcolar câte un parteneriat cu Biblioteca Judeudţeanǎ ,,A. D. 

Xenopolʺ din Arad şi cu Teatrul Clasic ,,Ioan Slaviciʺ din oraşul nostru. 

- În 2 octombrie, în sala festivǎ a liceului, a fost împreunǎ cu clasele a X-a D, a XI-a B şi a XI-

a A la piesa de teatru Drumul lung spre casǎ, prezentat de elevii Liceului Teoretic ,,Josef 

Tajovskiʺ din Nǎdlac, coordonaţi de doamna profesoarǎ Luncan Iolan. 

- A participat la consfǎtuirile judeţene organizate în 3 octombrie 2019 la Colegiul Naţional 

,,Moise Nicoarǎʺ. 



 

 

- În 23 octombrie a participat cu elevii clasei a X-a B la prezentarea Bibliotecii Judeţene ,,A. D. 

Xenopolʺ din Arad, activitate extrem de apreciatǎ de elevi, care au fost conştientizaţi de rolul 

cǎrţii în procesul de informare desfǎşurat pe parcursul întregii vieţi. 

- În 25 octombrie a publicat un articol în format electronic despre importanţa testelor iniţiale în 

cadrul Proiectului Metode şi tehnici de evaluare, încheind cu acest prilej un parteneriat cu 

Editura Arabela din cadrul S.C. Arabela Smart Design S.R.L. 

- În septembrie şi în octombrie, a organizat pregǎtirea suplimentarǎ a elevilor din clasa a XII-a 

D şi a XII-a B în cadrul Proiectului Rose. 

- În 27 noiembrie, în sala festivǎ a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentarǎ a participat 

împreunǎ cu elevii din clasele a X-a A, a X-a D şi a XI-a B la spectacolul ,,Dansând prin timpʺ, 

prin care elevii au conştientizat cǎ timpul liber poate fi petrecut departe de droguri şi de vicii, 

prin participarea la cursuri atractive de dans. 

- În 28 noiembrie a participat la cercul pedagogic desfǎşurat la Colegiul Naţional ,,Moise 

Nicoarǎʺ, a cǎrui temǎ principalǎ a fost transmiterea unor informaţii utile privitoare la 

Examenul Naţional de Bacalaureat. 

- În 2 decembrie a avut-o ca invitat la o orǎ de dirigenţie pe doamna judecǎtor Silvia Tudor, 

care le-a vorbit elevilor din clasa a XII-a B despre importanţa cunoaşterii şi respectǎrii legilor 

de cǎtre toţi cetǎţenii ţǎrii noastre. 

- În 5 decembrie, împreunǎ cu clasa a XI-a A. a participat la Biblioteca Judeţeanǎ ,,A. D. 

Xenopolʺ la evenimentul de lansare a romanului Dezmoşteniţii şi a volumului de versuri 

Interzis a autoarei Dani Rockhoff, unde actriţa Oltea Blaga a citit fragmente semnificative din 

cele douǎ opere şi elevii Cristian Ardelean, Puraveţ Anamaria şi Luis Stancu i-au adresat 

autoarei întrebǎri interesante despre experienţa ei din timpul celor 20 de ani petrecuţi în 

Germania. 

- La finalul semestrului I, a reralizat fişa de progres, solicitatǎ de doamna profesoarǎ Laura 

Şiclovan. 

- In 6 decembrie a publicat lucrarea Viziunea tragicǎ în romanele lui Liviu Rebreanu. 

 

 Prof. ŞANDRU DANIELA,  profesor  titular de limba şi literatura romănă a  

desfăşurat  pe semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

-  Întocmirea documentelor şcolare la timp, cu respectarea programei şcolare 

- Parcurgerea in mod corespunzător a materiei prevăzute în programele şcolare 

- Evaluarea ritmică a elevilor 

- Proiectarea și organizarea unor activităţi extracurriculare: Festivalul Șanselor Tale cu 

sloganul Împreună vom reuși!  

- Voluntariat în cadrul SNAC, Cetatea Voluntarilor 

- Proiecte educative:,activități de prevenire și combatere a violenței, prezentare PPT . 

- Participare Proiect Interreg ROHU 285 tsh in colaorare cu UTV si LNB 

- Participare la Proiectul ROSE 

 

 Prof. BORBELY REBECA,  profesor  suplinitor de limba şi literatura romănă a  

desfăşurat  pe semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- A planificat coninuturile în urma studierii programelor în vigoare. 

- A predat conţinuturile prevăzute în planificările calendaristice,A efectual evaluările iniţiale 

formative şi sumative 

- A efectuat ore de pregătire suplimentară în cadrul proiectului ROSE. 

 

 Prof. POP LAVINIA DIANA,  profesr  titular de limba franceză a desfăşurat pe  

semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 



 

 

- A întocmit planificările calendaristice conform recomandărilor MEN, la termenul stabilit de 

Consiliul de administrație și a respectat programa școlară și de asemenea acestea există în 

portofoliul personal. 

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

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

- A folosit mijloacele TIC în întreaga activitate de proiectare. 

- S-a implicat în elaborarea planului de activitate al ariei curriculare limbă și comunicare. 

- A coordonat activitățile, la nivelul școlii, proiectului ROSE-  ,,Bacalaureatul – fereastră 

deschisă spre o carieră de succes”, Schema de Granturi pentru Licee. 

- În cadrul proiectului POCU –Educație de calitate pentru toți - face parte din echipa de 

implementare, având rolul de coordonator unitate de învățământ. 

 - A organizat și desfășurat activități extracurriculare și am participat la acțiuni de voluntariat, 

după cum urmează: 

- A participat la buna desfășurare a proiectului ERASMUS + nr. 2018-1-RO01-KA102-047628 

cu titlul „Abilități pentru viitor în procesarea alimentelor”,  

- A  participat la sesiunile de informare , cu privire la oportunitățile europene pentru tineri, 

realizate în contextul proiectului ,,Lideri în acțiune,, organizat de Asociația EIVA. 

- A participat, în calitate de profesor voluntar SNAC la  ”Săptămâna legumelor și a fructelor 

donate”- 25-29 noiembrie 2019. 

- A coordonat activitatea de interpretare de colinde, activitate susținută în cadrul Tărgului de 

Crăciun 2019 

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

elevilor”- I.P.J.ARAD, 31.0ct.2019 

- A participat la manifestarea științifică ,,Școala de gemmaeterapie,, ed. a V-a, 13-14 noi. 2019. 

- A participat la workshopul ,,Drogurile nu sunt un subiect tabu în familia mea,, organizat de 

UAV Arad. 

- A participat la Crosul Invictus, ed. III, 2019 

- A contribuit la organizarea concursului ,,Șanse egale pentru toti,, organizat de Asociația 

Integra, noi. 2019. 

- A elaborat teste de evaluare inițiale/predictive,  teste de evaluare curentă și sumative, care au 

fost analizate și comunicate elevilor și diriginților consemnând progresul școlar. 

- A utilizat instrumente alternative de evaluare, precum: referate, proiecte, portofolii. 

- A realizat notarea ritmică a elevilor. 

- A participat la programul de formare continuă ,,CRED- Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți,, organizat de  CCD Timiș- sesiunea oct.-dec.2019; 

- A participat la consfătuiri și toate activitățile metodice; 

- A participat la ședințele Consiliului Consultativ Resurse Umane ISJ Arad. 

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

funcționare a școlii; 

 

 Prof. LUPEI CODRUTA,   profesor  titular detaşat de limba franceză a desfăşurat pe  

semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- În procesul instructiv-educativ a utilizat si metode si strategii didactice capabile să stimuleze 

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

proiecte, investigaţia sau portofoliile; 



 

 

- A aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de limba franceza atât 

pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt si a celor 

practice. 

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

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

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

elevii mei; 

- A elaborat şi aplicat teste, precum si bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

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

cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care 

au fost realizate competentele generale si specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea 

calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

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

metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, 

investigatii, proiecte şi portofolii. 

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

aflate în vigoare; 

- A comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât si părintilor 

acestora  

- A impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalitde dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

      

 Prof.  JURCAN MARIA,  profesor  de limba franceză  a desfăşurat pe semestrul  

I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- Septembrie 2019- Întocmirea planificărilor anuale, calendaristice si pe unitati de invatare 

conform legislației în vigoare până la termenul stabilit. 

- Septembrie 2019 Aplicarea testelor iniţiale si interpretarea rezultatelor. 

- Vineri, 4 octombrie 2019, activitate şcolară cu ocazia Zilei Educatiei cu elevii clasei a  

X-a E ; 

- Sceneta  Solidarité prezentata de către aceştia urmată de o discuţie pe marginea temei.  

- Vizionarea filmului Un sac de billes (2017), având acelasi subiect cu sceneta, dupa care a 

urmat completarea unei fişe de lucru. 

- Octombrie 2019-  am inceput pregatirea elevilor de liceu pentru olimpiada de limba franceza. 

- Vineri, 22 noiembrie 2019, ora 13.00, La Scoala Gimnaziala Aurel Vlaicu din Arad a  

participat la Cercul pedagogic reunit pentru limbi moderne.  

- Luni, 2 decembrie 2019 - revizuirea/ realizarea centralizării olimpiadelor/ concursurilor 

şcolare pe perioada 2014-2019; 

- Centralizarea documentelor şcolare legate de simpozioane/ conferinţe/ seminarii/ lucrări 

publicate in perioada 2014-2019. 

- Decembrie 2019- consemnarea progresului/regresului şcolar 

- Rezultatele elevilor consemnate în documentele şcolare au aratat progresul sau regresul pe tot 

parcursul semestrului I. 

 

 Prof.  CORDOVAN RALUCA,  profesor  titular de limba engleză a desfăşurat pe  

semestrul I ,anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- În acest an școlar a utilizat o gamă largă de  metode active de activități de învățare, din care 

amintim ca activități mai deosebite: dezvoltarea creativităţii şi exprimării opiniei personale; 

identificarea şi preluarea informaţiei utile din TV, video, reviste, TIC; corelarea informaţiei din 



 

 

mass-media cu învăţarea şcolară; raportarea textului scris la un suport electronic; construire a 

unui demers structurat pe baza unui algoritm învăţat ș.a; 

- Limbajul utilizat a respectat particularitățile de vârstă și de evoluție ale elevilor; 

- S-a informat în permanență educabilii, iar în unele cazuri chiar și părinții în privința 

progresului școlar realizat, prin comunicarea directă a notelor ; 

- A utilizat ca materiale didactice-manualele școlare existente până la clasa a X-a și cele 

achiziționale individual pentru elevii din clasele a 11-a și a 12-a,precum și  baza de materiale 

existente în acest moment în școală;  

- A realizat majoritatea obiectivelor curriculare în timpul activităților școlare; 

- A realizat lecții în format ppt 

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

gimnaziu și liceu; 

- Evaluator la Examenul de bilingv ,clasa a IX-a 

-Examinator Cambridge, angajată a Universităţii din Cambridge 

  

 Prof. DIACONESCU MARILENA,  profesor titular de limba engleză a desfăşurat pe  

semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

- A participat la activităţile prevăzute in cadrul catedrei: consfatuiri, cercuri pedagogice si 

manifestări culturale. A elaborat corect si la termen planificările anuale si semestriale, 

proiectate pe lecţii si unităţi de invăţare. 

- In a 3-a saptamana de curs a elaborat si a aplicat testele inţiale elevilor claselor 9-12, teste 

care au fost corectate si interpretate. Din analiza acestora a remarcat că elevii din clasa a 9-a 

care nu au limba engleză intensiv au cunoştinte slabe spre medii, fapt care a condus la 

propunerea şi aplicarea unor măsuri de imbunţire a situatiei la invăţăura la această disciplină. A 

stabilit un program diferenţiat pentru elevi, in funţie de rezultatele obtinute astfel că elevii 

clasei a 9-a D lucrează dupa un altfel de manual decât elevii clasei a 9-a B. 

- Totodată, a elaborat teste sumative precum si grafice care evidentiaza progresul sau regresul 

elevilor. Ca obiectiv principal in elaborarea acestor teste a urmărit parcurgerea integrala a 

materiei, atingerea competentelor vizate si implicit, ridicarea calităţii actului instructiv-

educativ.  

- Activităţile comune ale catedrei au constat in şedinte desfăşurate lunar, pe diferite teme. 

- In cadrul orelor desfăsurate la clasele cu profil engleză intensiv a folosit mijloace multimedia 

(calculator si retroproiector) in vederea eficientizării procesului de predare-invăţare si 

exploatării posibiliătilor oferite de tehnica de ultima oră. 

- A  parcurs impreuna cu elevii clasei a 12-a D o mare parte din atestatele de limba engleză pe 

care aceştia le au de susţinut la sfârşitul anului şcolar. 

- A  inceput pregătirea cu 10 elevi care vor participa la olimpiada de limba engleză din 15 

februarie 2020. 

- A incurajat lucrul in echipă pentru a le dezvolta elevilor spiritul de conlucrare, comunicare si 

ajutor reciproc. 

- In ceea ce priveşte notarea lor, notele au fost puse in mod ritmic la toate clasele. 

- In concluzie, a urmărit mereu progresul elevilor atât individual, cât si la nivel de clasa, prin: 

probe de evaluare pe unităţi de invătţare, probe de evaluare sumativă, jocuri didactice, 

conversaţii si competiţii pe diferite teme. 

 Prof. DIMA- LAZA STĂNCUŢA, profesor suplinitor de limba engleză a desfăşurat  

pe semestrul I, anul şcolar  2019-2020 următoarele activităţi: 

-  Planificările anuale 

- Proiecte de lecţii 

- Am urmărit evoluţia elevilor in funcţie de testele initiale de la inceput de semestru 



 

 

- A pregăatit dosarul pentru definitivare în învăţământ 

- A publicat articolul: Dima-Laza R. S., An Overview of Major Literary Trends, Studii de 

ştiinţă şi cultură, Volumul XV – Numarul 2 (57), Vasile Goldiş University Press, ISSN 1841 – 

1401 (print), ISSN – L: 1841 – 1401, ISSN 2067-5135 (online), p. 45-50, 2019 

- A participat la Conferinţa “Poveste de echipă sau echipă de poveste” , sub organizarea 

Centrului Municipal de Cultura Arad, Asociatiei pentru Cultura, Educatie si Tineret “Vasile 

Goldis” Arad, Universitţtii de Vest “vasile Goldis” din Arad 

- Membră in echipa de proiect Erasmus+ Teaching Programme, Key Action 1, Higher 

Education, Student and Staff Mobility. Main subject field: 09.0 Languages and Philological 

Sciences. (Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, Kodolany Janos University 

College, Budapest, Erasmus code: HUSZFVAR01 

- A aplicat si a fost validată să activez in calitate de membru asociat al Adunării Generale a 

Comitetului Român de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST) al Academiei Romane 

(legitimatie membru seria: AC 00391). 

Responsabil arie curriculară Limbă și comunicare 

                                                                                 Prof. Tonța Henriette 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE 

 

Comisia metodică ,,Om şi societate’’ şi-a desfăşurat activitatea didactică pe baza unui program 

bine stabilit la început de an școlar, la care şi-au adus contribuţia toţi membrii comisiei, având 

următoarele obiective:  

-eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul ariei curriculare;  

-utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a celor de 

evaluare formativă, construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de la competențele 

specifice; 

 -obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare; 

 -îmbunătățirea bazei materiale a școlii;  

-participarea la competiții care să permită valorificarea creativității elevilor; o bună colaborare 

cu partenerii implicați.  

          Planificările şi proiectarea activităţii didactice  au fost întocmite şi predate la timp. 

Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare materie a comisiei metodice, folosindu-se de 

materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de 

către elevi.  

 

S-au asigurat: 

 Parcurgerea in mod corespunzator a materiei prevazute in programele scolare 

 evaluarea ritmică a elevilor pe baza criteriilor de evaluare specifice fiecărei discipline; 

 aplicarea testelor de evaluare sumativă, la sfârşit de capitol și finale, cu interpretarea și 

comunicarea rezultatelor; 

  utilizarea diverselor instrumente de evaluare: teste, referate, portofolii și online. 

  Progresul elevilor, invidual și la nivel de clasă a fost urmărit și înregistrat prin: probe de 

evaluare pe unități de învatare, probe de evaluare sumativă, portofolii realizate online. 

   Proiectarea activităților suport pentru învățarea online, elaborarea instrumentelor de evaluare 

aplicabile online 

 respectarea criteriilor de dificultate în trasarea temelor pentru acasă 

 proiectarea unor activități extracurriculare în săptămâna “Școala altfel” corelate cu nevoile 

elevilor.  



 

 

 folosirea unor strategii didactice cu caracter aplicativ  care să ajute la formarea 

competențelor specifice 

  formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă pentru a dezvolta competențele 

specifice 

  utilizarea cât mai eficientă a resurselot materiale existente în școală 

 în semestrul al II-lea ,din luna martie,ca urmare a stării de alertă/de urgență, a măsurilor de 

izolare introduse de Ministerul Educației pentru prevenirea și combaterea pandemiei cu 

COVID-19, activitatea didactică s-a desfasurat în mediul on line: lecțiile au ajuns la elevi 

prin intermediul email-urilor trimise diriginților (aceasta în prima parte a perioadei), a 

aplicațiilor WhatsApp, Messenger și Zoom (în a II-a parte a perioadei, până la sfârșitul 

cursurilor, în 12 iunie). 

 

I. Activitati in cadrul ariei curriculare „ Om si societate” 

- 03.10.2019 – Ziua Educației: Programul de prevenire al delincventei juvenile si 

victimizării minorilor;  sala festivă 

- 04.10.2019 – Zilele Educației- Words animal day- prezentare dr Iosim Claudiu- 

laborator de chimie 

- 04.10.2019 – Zilele Educației- campionat sah- sala de sport 

- 06.11.2019- Colocviul National de Știinte Muzeale 

- 11.12.2019- campionat tenis de masă – sala de sport 

- 20.01.2020- sedință de arie curriculară- analiza activității, raport de activitate, priorități 

- 23.01.2020- Colocviul Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Romane 

- 13.02.2020- Ziua siguranței pe Internet 

- 12.03.2020 – Ședința de catedră în vederea desfășurării activităților în perioada de 

suspendare a cursurilor 

 

II. Activităţi de perfecţionare continuă  :                                

Prof. ed. fizică și sport  Klein Adriana, înscrisă la gradul didactic I; 

-06.01-31.03.2020- cursul on-line UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR 

EDUCAȚIONALE DIGITALE (15 ore), avizat MEN cu nr. 37530/07.10.2019,  

Prof. Golda Carmen- cursul organizat de CCD Arad „Utilizarea platformelor educaționale și 

a instrumentelor digitale în activitatea didactică”, în perioada 4-11 august 2020. 

 

III. Organizarea de activităţi didactice:  

    

   Prof . geografie-limba engleză Ioncu Monica Cornelia Dana- prof. titular, grad didactic I 

-  Membru în comisiile:     - Om și societate  

                                          - Perfecționare și formare continuă 

                                          - Respectarea codului etic al profesorului  

                                          - Proiecte naționale și internaționale 

                                          - Elaborare și actualizare PAS 

 -  Ședințe/ întruniri: am participat la activitățile:    

- Consiliului profesoral,  

- Ariei curriculare “Om și societate”;  

- Cercului pedagogic județean  

- Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare: 

 - am participat la activitatea Festivalul Șanselor Tale cu sloganul “Împreună vom reuși!”  

 - am participat la activitatea organizată în cadrul şcolii, cu prilejul Sărbătorii Naşterii 

Domnului; 



 

 

- am desfășurat activități dedicate Marii Uniri 

- participarea, ca evaluator,la Examenul de bacalaureat 2020 – proba scrisă la disciplina 

Geografie 

- Promovarea imaginii școlii: 

-  Distribuirea informațiilor legate de activitatea din școală în mediul on line, de pe pagina 

de Facebook a școlii. 

 

   Prof . istorie Golda Carmen 

Membru în – Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței 

- Comisia pentru frecvenţă,combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

- Comisia de inventariere, casare, recepţie bunuri 

- Comisia de verificare a documentelor şcolare şi a actelor de studii 

- Comisia pentru burse 

Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  

  *În luna octombrie am desfășurat o activitate specifică comemorării Holocaustului în 

România. În acest scop a fost prezentată problematica Holocaustului, elevii fiind puşi în 

contact cu elemente de cultură, istorie şi religie evreiască şi stimulaţi să cerceteze probleme 

legate de Holocaust. Au participat elevii claselor a X a D și a XI a B. 

        *În luna noiembrie, am fost implicată în activitatea dedicată Zilei Naționale 1 Decembrie. 

Activitatea a fost găzduită de Complexul Muzeal Arad, unde elevii claselor a X a D și a XI a C 

au pătruns în atmosfera zilelor premergătoare Marii Uniri prin "Povestea din spatele unei 

fotografii" împărtășită de muzeograf dr. Adelina Stoenescu. Fotografia, realizată în 2 

Decembrie 1918, la Arad, îi cuprinde pe reprezentanții Ineului, participanți la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. 

  *În luna ianuarie, am fost implicată în activitatea extrașcolară dedicată Unirii Principatelor 

Române.  Activitatea a fost găzduită de Complexul Muzeal Arad, unde elevii claselor a X a D 

și a X a B au descoperit, prin intermediul muzeograf dr. Adelina Stoenescu, povestea unei mari 

personalități, Alexandru Ioan Cuza, datorită căruia astăzi ne spunem români și trăim în 

România. Deasemenea a fost vizionat documentarul, realizat de muzeograf dr. Bogdan Ivașcu, 

Exponatul lunii ianuarie, despre Cupa aniversară, un proiect de stemă a Unirii Principatelor. 

*Am participat în cadrul Săptămânii Altfel, la activități online diverse, cu elevii clasei a XI a C. 

 Activități extrașcolare:      

  *  În luna noiembrie, am participat împreună cu elevii claselor a XI a D și a XI a B la 

Colocviul Național „Științe muzeale. Oportunități de formare profesională”, organizat de 

Complexul Muzeal Arad la Muzeul de Artă. 

 * am coordonat pregătirea elevelor Chifor Diana și Gabor Alexandra, Moroșan Simina și Hajas 

Andreea, din clasa a XI a B, care au obținut Premiul I, respectiv Premiul II la Concursul Regional 

“Probleme Actuale ale Omenirii”, desfășurat în 7 noiembrie la Colegiul Național “Elena Ghiba 

Birta”, Arad. 

Pe parcursul anului scolar  am încurajat, îndrumat și acceptat autonomia și inițiativa elevilor, 

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

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

se respecte unii pe alții. 

Am colaborat permanent cu colegii în cadrul comisiei metodice, unde împărtășim fiecare 

din experiența proprie. 

 

 Prof. religie ortodoxă Ţolea Florina 

 

  Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  



 

 

   Şef Arie curriculară Consiliere și orientare ,  

 Comisia de activităţi extracurriculare şi extraşcolare,  

 secretar în consiliul de administrație; 

 20.09.2019 - participarea la Consfătuirile profesorilor de religie ortodoxă; 

 Participare şi coordonare a ședinţelor  Ariilor curriculare  

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

promovarea deontologiei profesionale. 

  Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

   Participarea și coordonarea unor activităţi educative: Festivalul Șanselor Tale, voluntariat 

in cadrul SNAC, Cetatea voluntarilor; 

  Încheierea de protocoale și parteneriate cu diferite instituții cu teme educative; 

 Promovarea imaginii școlii prin apariția activităților în presă și revista școlii;. 

 Participarea și coordonarea activităților în cadrul proiectelor educative.  

 Proiectarea și organizarea unor activităţi extracurriculare:  

- Balul Bobocilor,  

-  Festivalul Șanselor Tale cu sloganul Împreună vom reuși!,  

- Colinde la Primăria Municipiului Arad,  

- dezbatere activitate dedicate Zilei de  1 Decembrie la Muzeul de  Istorie 

 Voluntariat în cadrul SNAC, Cetatea Voluntarilor 

 Proiecte educative:,activități de prevenire și combatere a violenței, prezentare PPT 

 Proiecte educative:,activități online  de prevenire și combatere a violenței,  traficului de 

ființe umane și droguri. 

 

Prof . educatie antreprenoriala Coman Lentica-prof titular, grad I 

o Membru în comisiile: organizate la nivel de LTIA Arad:  

o Comisia de inventariere, recepție, casare/ Decizia nr. 73/06.09.2019 

o Comisia pentru verificarea documentelor școlare, actelor de studii- Decizia nr. 

75/06.09.2019 

o Comisia SNAC - Decizia nr. 80/06.09.2019 

o Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare - Decizia nr. 

77/06.09.2019 

o Comisia de programe și proiecte educative - Decizia nr. 63/06.09.2019 

o membru în Comisia de înscriere/ preluare dosare candidați admiși: 17.07.2020 

o Proiecte europene Erasmus+ 

o Am participat la activitățile de diseminare din cadrul proiectului 2018-1-RO01-

KA102-047628, cu titlul ,, Abilities 4 Future in Food Processing- Abilități 

pentru viitor în procesarea alimentelot”, din cadrul Programului UE pentru 

educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020- Erasmus+, Decizia 

nr. 1482/06.09.2018-în calitate de Responsabil privind formarea profesională 

o Ședințe/ întruniri: am participat la toate activitățile:    

o Consiliului profesoral,  

o Ariei curriculare Tehnologii din școală;  

o Cercului pedagogic județean ,,Resurse naturale şi protecţia mediului’’,desfăşurat 

la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad în data de 12.11.2019- 

adeverința nr. 2258/13 din 12.11.2019; 

o Examene de diferență:  

o am participat la desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți prin 

transfer la LTIA Arad  

o SSM și PSI:  



 

 

o am participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 

o Formator:  

o am participat ca membru în comisii de examen/evaluare organizate de furnizori 

de programe de formare profesională a adulților. 

o Programe de dezvoltate a abilităților pentru viață și profesie  
o am participat la organizarea activității ,,Balul Bobocilor 2019” din 29.11.2019, 

prin supravegherea, îndrumarea și consilierea elevilor 

o Pregătire suplimentară: am realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină 

probleme în învăţarea disciplinelor tehnologice 

o SNAC- activitate de Voluntar 
o am participat diverse activităţi caritabile de voluntariat: Săptămâna legumelor, 

25.noiembrie 2019 

o Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  
o Am participat la activitatea ECO Construct, organizată în data de 26-27.09.2019 

de către Colegiul Tehnic Arad.  

o am coordonat și organizat ,, Festivalul șanselor tale”, ediția a XX-a- ,, Împreună 

vom reuși”/ 18-22.11.2019 

o am participat la sesiunile de informare cu privire la oportunitățile europene 

pentru tineri, realizate în cadrul proiectului ,, Lideri în acțiune” 

o am sprijinit activitatea colegelor mele desfășurată la workshopul parteneriat cu 

UAV Arad: ,, Savoare și culoare”-15.XII.2019. 

 CEAC 

o am realizat ,, Fișă de monitorizare a progresului” la clasele la care predau. 

o am distribuit produsele obținute în ,, Atelierul lui Moș Crăciun” la Școlile 

Gimnaziale din Sâmbăteni și Vladimirescu.  

o Promovarea imaginii școlii: 

o am distribuit produsele obținute în ,, Atelierul lui Moș Crăciun” la Școlile 

Gimnaziale din Sâmbăteni și Vladimirescu.  

 

Prof . de psihologie Ciucur Diana 

 

- Parcurgerea conținuturilor științifice ale disciplinelor Logică și argumentare și Psihologie în 

conformitate cu conținuturile programelor școlare. 

- Organizarea de dezbateri cu elevii claselor a X-a, pe marginea unor teme cum ar fi: 

Comunicarea, Limbajul verbal și non verbal, Motivația în invățare și Afectivitatea. 

- Organizarea unor activități ce cuprind jocuri logice și exerciții de argumentare la clasa a IX-a. 

- Evaluarea ritmică și notarea elevilor, în funcție de nivelul cunoștiințelor acumulate. 

 

Prof . educație fizică Klein Adriana 

 

Membru in: 

*Comisia pentru concursuri și olimpiade scolare 

*Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

*Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

*Comisia de cercetare disciplinară 

*Comisia de elaborare si actualizare PAS 

Responsabil Arie Curriculara OM SI SOCIETATE 

Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  



 

 

- 03.10.2019 - participare la activitatea dedicată zilei educației Prevenirea violenței, 

absenteismului și delincvenței juvenile, în Sala Festivă a școlii 

- 04.10.2019-participare la prezentarea d-ului DR. Iosim Claudiu cu ocazia Words Animals 

Day 

-16-17 noiembrie 2019 - Participare la SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE  „EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL- PREZENT ȘI 

PERSPECTIVE” de la Colegiul Național Moise Nicoară Arad 

- 16.noiembrie2019- participare țn calitate de VOLUNTAR la „Maratonul, semimaratonul și 

crosul Aradului” 

- 16 nov. 2019- loc 1 la categoria ÎNDRUMTORI- număr de km alergați- la „Maratonul, 

semimaratonul și crosul Aradului” 

- 16 nov. 2019 - loc 3 la categoria ÎNDRUMTORI- număr de persoane înscrise - la 

„Maratonul, semimaratonul și crosul Aradului” 

-18.11.2019 – Participare la FESTIVALUL ȘANSELOR TALE, din cadrul proiectului de 

parteneriat cu Asociația Integra și Liceul Special Sfânta-Ana 

- 06.01-31.03.2020- cursul on-line UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR 

EDUCAȚIONALE DIGITALE (15 ore), avizat MEN  

- martie 2020- publicare articol in „ Revista Liceului Tehnologic de Industrie Alimentara”, nr 

8/2020- ȘAHUL-UN SPORT AL MINȚII  

- martie 2020- publicare articol de specialitate în lucrarea METODE ȘI TEHNICI DIDACTICE 

INOVATIVE. REPERE PRACTICE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ” cu titlul 

“Utilizarea tehnicilor multimedia în educație  fizică și sport” 

- 10.03.2020- Inițiere și coordonare activități în care se folosesc metode și tehnici inovative 

- 25.04.2020- participare la CONFERINȚA NAȚIONALĂ „METODE ȘI TEHNICI 

INOVATIVE. REPERE PRACTICE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ” 

- 04.06.2020- videoconferința UAV- coordonator prof. Dr Piscoi Georgeta- soluții practice 

pentru rezolvarea problemelor aparute în predarea din perioada suspendării cursurilor 

-22, 24,25. 06.2020- profesor asistent în cadrul Examenului de Bacalaureat 

 

 Organizarea la nivel de scoală a urmatoarelor campionate: 
*15 septembrie- 10 octombrie 2019 – susținerea de catre elevi a probelor în vederea constituirii  

echipelor  reprezentative ale școlii și formarea acestora. În urma acestor activități s-au format 

urmatoarele echipe: 

- Fotbal baieți și fete 

- Volei baieți 

- Atletism, tenis de masă, șah baieți și fete 

*1 oct-15nov 2019- inscrierea elevilor doritori la Maratonul, semimaratonul și crosul Aradului 

* 5 – 07 noiembrie 2019– Campionat șah, faza pe scoală. Rezultate: 

BAIEȚI- Tulcan Phillip- XI B- loc I 

- Bleje Alexandru X-E- loc II 

-  Arsici Cătană FineasXI B- loc III 

FETE- Hack Beatrice- IX –B – loc 1 

 Condurache Andreea – IX-B- loc 2 

* 11 dec 2019 Campionat TENIS DE MASA- faza pe școală 

 baieți loc I – Branișcan Andrei- X-E 

           loc 2- Martinescu Bogdan -  IX A 

               loc 3 -Ardelean Marian –XI A             

fete – loc 1-Prodan Alexandra–IXE 

     LOC 2- Tudorache Patricia – IXD 



 

 

         Loc 3 - Marchis Patricia – IX D 

*08 noiembrie 2019  _ Campionat Fotbal Băieți – faza pe municipiu, locul 3 in grupă 

- 16.11.2019- participare cu 16 elevi la evenimentul “ Maratonul, semimaratonul și 

crosul Aradului’, la proba Cros Feroneria 

*04.02.2020- Campionat tenis de masă-faza județeană CSM Arad: 

 - Oze Paula- cls. A IX-a A- loc 3 in grupă 

 - Todiras Georgiana – clasa a XII-a D- loc 4 in grupă 

 - Brăniscan Andrei – clasa a X-a E- loc 2 in grupă, loc 8 în finala fazei județene 

  Activități profesionale 

- Păstrarea permanentă al  legăturii cu Cabinetul Medical al școlii în vederea 

monitorizarii elevilor scutiți de efort, total sau parțial, a celor cu deficiențe fizice sau a 

celor cu CES 

- Păstrarea permanentă a legăturii cu diriginții, informare periodică privind situația 

adeverințelor elevilor, participarea la ore, atitudinea față de disciplină 

- Îndrumarea elevilor talentați spre sportul de performanță 

- Intocmirea Regulamentului de organizare și desfăsurare a activității la orele de educație 

fizică și sport, și aducerea acestuia la cunoștința elevilor 

- Evaluarea inițială  a elevilor și luarea măsurilor pentru elevii cu abateri mari de la starea 

de normalitate, stabilirea orarului lecțiilor de recuperare a cunostințelor și a orarului de 

pregătire a echipelor reprezentative ale școlii 

- Elaborarea sistemului de evaluare 

- Utilizarea metodelor moderne de predare, lecții căt mai atractive pentru elevi 

- utilizarea cât mai eficientă a  resurselor  materiale existente în școală 

- evaluarea ritmică a elevilor 

 

PROF. BOKOR DANIEL, SPECIALITATEA RELIGIE PENTICOSTALĂ 

 

ACTIVITATEA CURRICULARĂ: 

- Am întocmit planificări conform programei. 

- Am parcurs tot materialul prevăzut în planificare 

- Am participat la activitațile comisiei din aria curriculara “Om si societate” 

 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

 

  -   În luna octombrie am participat la activitatea metodică organizată la Colegiul Economic 

Arad cu tema “Ziua mulțumirii” 

   -   În luna noiembrie 29.11.19 am participat la activitatea metodica la Liceul Teologic 

Baptist. 

   -   În luna decembrie am organizat concursul judetean Hristos în școală  cu elevi din clasele 

gimnazale și liceale. Elevii au  participat la  trei categori diferite (desen, poezie, referat), 

concursul desfășurîndu-se la Ăcoala Gimnazială Vladimirescu. 

     -   Am participat  la conferința națională a profesorilor de religie penticostală cu titlul 

“Eficientizarea predării disciplinei religie penticostală” din data de 14.12.19 la Liceul Teologic 

Penticostal Logos din Timișoara. 

 

III. Direcții prioritare de acțiune:  
 

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

- implicarea  elevilor în procesul de predare - învăţare  - evaluare                                                                                        



 

 

- implicarea elevilor în activități extracurriculare.     

 -folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor                                                                 

                                                                                           

                                                                                               Responsabil, Prof. Klein Adriana 

 

ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII’’ 

 

I. Prezentarea ariei curriculare ,, Tehnologii ” 

 Aria curriculară ,, Tehnologii ” sau catedra tehnică este formată dintr-un  număr de 15 

specialişti (13 titulari și 1 suplinitori), dintre care: 

 10 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 ) 

 1 specialist/suplinitor: inginer agronom 
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14 

Cadre didactice ,,Titular” Cadre didactice 

,,Suplinitor” 

15 2 

1. Carţiş Crina 

2. Coman Lențica 

3. Cotăescu Claudia 

4. Gaga Loghin-TIC 

5. Giurgiu Mihaela- CIC 

6. Hotăran Floarea 

7. Sauliuc Anda Flavia 

8. Simedru Viorela 

9. Stanciu Mihaela 

10. Szakacs Adriana 

11. Şiclovan Laura 

12. Ţurlea Ovidiu 

13. Vlad Gheorghina 

1. Apostolescu Mira 

 

 

 

 

 

 

 

II. Formarea profesională 

Membrii ariei curriculare ,, Tehnologii ” sunt mereu preocupaţi de formarea 

profesională , după cum arată şi datele statistice de mai jos: 

Total 

cadre  

Teh-

nice 

Profesori cu  

gradul  

didactic 

 I 

Profesori 

cu  

gradul 

didactic 

 II 

Profesori 

cu  

gradul 

,,Definivat”/fă

ră grad 

Profesori 

 înscrişi la  

gradul  

didactic  

I sau Master 

Profesori  

cu titlul de 

 ,, Doctor” 

14 1. Carţiş 

Crina 

2. Coman 

Lențica 

3. Cotăescu 

Claudia 

 

1. Szaka

cs A. 

 

1. Apostoles

cu Mira 

 

 

-  1. Gaga L-  

2. Şiclovan L-

2011 

3. Apostolescu 

Mira 

 



 

 

4. Giurgiu 

Mihaela 

5. Hotăran 

Floarea 

6. Sauliuc 

Anda 

7. Simedru 

Viorela 

8. Stanciu 

Mihaela 

9. Ţurlea 

Ovidiu 

10.Vlad 

Gheorghina 

 

 

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, până la data decretării stării de urgență pentru pandemia Codid 

19 

 

A. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 

 

1. Structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare. 

Managementul activităţii comisiei metodice 

 

 În semestru I din anul şcolar 2019 – 2020 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 LTIA  
Arad și inspectorul de specialitate al ISJ Arad; 

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

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

sintetic al catedră ,, Tehnologii” 

 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. 

 activități online- datorate pandemiei Covid 19 



 

 

 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 ariei curriculare ,, Tehnologii”, precum şi planificările semestriale .  

 Datorită decretării stării de urgență Codid 19, în semestru II din anul şcolar 2019 – 

2020, începând cu data de 13.03.2020, toate activitățile instructiv-educative s-au desfășurat 

online, folosind diferite platforme educaționale, rețele de socializare: WhatsApp, Zoom, 

Google Classroom, Google Meet, Padlet, Facebook, Messenger, etc.  

            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. În perioada strării de 

urgență, s-a respectat orarul școlii, activitatea s-a desfășurat online, elevii beneficiind de 

sprijin, îndrumare, formare și educare. 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. Pe perioada desfășurării  cursurilor online, cadrele 

didactice au sprijinit elevii și au creat materiale de studiu, fișe de lucru, fișe de documentare 

care să faciliteze învățarea și să compenseze dezavantajul absenței fizice.  

 Toţi profesorii şi maiştrii instructori au participat la acţiunile planificate, la şedinţele de 

arie curriculară și cerc metodic județean (12.11.2019) care au fost organizate. În cadrul 

acestora s-au discutat problemele curente, după cum reiese din procesele verbale întocmite.  

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

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

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

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

dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

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

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

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

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

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

iniţiativei.  

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. 

 Activitatea de pregătire profesională a fost susținută activități desfășurate în cadrul 

proiectului ROSE, elevii participând la activități de remediere sau aprofundare a materiilor de 

studiu (prepoderent probe ale ale examenului de bacalaureat). Așa cum întreaga activitate 



 

 

instructiv educativă s-a ,, mutat” în mediul online, tot așa, și activitatea proiectului a continuat 

online.  

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

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

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

pandemiei, activitatea SPP s-a desfășurat online, elevii fiind susținuți cu suport educațional de 

către cadrele de specialitate.  

Preocupaţi de performanţele elevilor, cadrele tehnice şi maiştrii instructori care predau 

disciplinele (modulele) de specialitate au stabilit un program de consultaţii suplimentare 

(existent în portofoliul ariei curriculare tehnologii şi afişat la avizier) pentru elevii cu dificultăţi 

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

Şcolare şi Olimpiada disciplinelor din aria curricularăTehnologii 2020. Amintim 

participarea la faza județeană a Olimpiadei din aria curriculară ,, Tehnologii” – 22.02.2020, a 

elevelor Jurculeț Daiana (media 6,60), Gabor Alexandra (media 5,70), clasa a XI-a B, 

domeniul: Analiza produselor alimentare, pregătite de prof. ing. Giurgiu Mihaela, prof. ing. 

Sauliuc Anda, prof. dr. ing. Șiclovan Laura. 

S-au desfășurat activități de formare profesională, exemple de bune practici, de 

diseminare și de promovare a imaginii şcolii activitatea ERASMUS +: emisiunea Radio 

FM : ,, LIVE cu ERASMUS +” proiectul 2018-1-RO01-KA102-047628, cu titlul ,, 

Abilities 4 Future in Food Processing- Abilități pentru viitor în procesarea 

alimentelot”, din cadrul Programului UE pentru educație, formare profesională, 

tineret și sport 2014-2020- Arad, 13.09.2019 

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

și cursuri de formare. Amintim :  

 Consfătuirile profesorilor din aria curriculară “Tehnologii”, doamnele 

profesoare: ing. Simedru Viorela, ing. Vlad Gheorghina (metodiști ISJ) și ing. 

Sauliuc Anda (coordonator Cerc județean), 24.09.2019, au diseminat conținutului 

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

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

către doamna prof. ing. Sauliuc Anda Flavia, 12.11.2019. Doamnele prof. Sauliuc 

Anda și prof. Simedru Viorela, au diseminat rezultatele proiectului Erasmus+  și 

materialele transmise de către domnul inspector ÎPT/ ISJ Arad: prof. ing. Borza 

Vasile 

 Cursuri de formare  
o sunt precizate în cele ce urmează,  în activitatea personalăa cadrelor 

didactice 

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, semestrul I: 

 Eco Construct- 26/27.09.2019 
 Festivalul Șanselor tale ,, Împreună vom reuși”- 18-22.11.2019 

 ,,Sărbătoarea Crăciunului!”- activitate cultural artistică de promovare a tradițiilor și 

obiceiurilor străbune, organizată de către doamna prof. Vlad Gheorghina. 

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

ocrotire minori și de îngrijire adulți.   



 

 

 ,, Savoare și culoare”- parteneriat cu UAV Arad 

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

 Atelierul lui Moș Crăciun- prof. Carțiș Crina, prof. Szakacs Adriana, prof. Sauliuc 

Anda sprijiniți de întreaga catedră tehnică și conducerea LTIA Arad. 

REALIZĂRI ȘI REZULTATE ALE MEMBRILOR CATEDREI TEHNICE:  

 Doamna prof. dr. ing Apostolescu Mira 

 Este profesor suplinitor la LTIA Arad 

 A participat la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii și la 

Consiliile Profesorale; 

 A participat la activitățile și întâlnirile organizate în cadrul cercului județean ,, Resurse 

naturale și protecția mediului” 

 A manifestat o atitudine morală și civică adecvate cadrului educațional, cu respectarea și 

promovarea deontologiei profesionale; 

 A sprijinit toate activitățile ariei curriculare ,,Tehnologii” 

 Și-a îndeplinit cu responsabilitate toate sarcinile și atribuțiile  

 Doamna prof. ing. Carțiș Crina Mariana  

 A participat la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii și la 

Consiliile Profesorale, live și online, începând cu 13.03.2020- stare de urgență Covid 19. 

 A manifestat o atitudine morală și civică adecvate cadrului educațional, cu respectarea și 

promovarea deontologiei profesionale; 

 Membru – an școlar 2019 – 2020,  în următoarele Comisii validate în Consiliul profesoral 

din 5.09.2019 și aprobate în consiliul de Administrație 6.09.2019:  

o  Comisii cu caracter permanent: Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, 

a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității 2019 - 2020 și Comisia pentru programe și proiecte educative 

pentru anul școlar 2019- 2020; 

o Comisii cu caracter temporar – ocazional: Comisia pentru proiecte naționale și 

internaționale în anul Școlar 2019 - 2020, Comisia pentru olimpiade și concursuri 

2019-2020,  Comisia SNAC 2019 - 2020, Comisia pentru mentorat 2019 – 2020; 

Comisia de Cercetare Disciplinară 2019  - 2020.   

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

2019-2020; 

 ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE 

o SEMESTRUL I 

o 22.09.2019 – membru juriu- Festivalul Vânătorilor Ed. a-XII-a, Bata, Concursul de 

preparate vanătorești; 

o 7.XI.2019, a participat cu elevii clasei a –X - a B, la proiectul ”Șanse egale pentru 

toți”, organizat de asociația persoanelor cu dizabilități ”Integra Arad” ONG; 

o A participat la Cercul Pedagogic județean ”Resurse naturale și Protecția 

Mediului”, din data de 12.11.2019, cu tema Diseminarea informațiilor specifice 

învățământului tehnologic pentru anul școlar 2019 – 2020 și diseminarea 

proiectului cu titlu ”Abilities for future in food procesing”, reactualizarea bazei de 

date a cercului și stabilirea planului managerial al cercului; 

o 14.XI.2019, Lecție demonstrativă de gătit ”Cum ne pregătim singuri 

hamburgherii”, au participat elevii liceului înscriși la cercul de Gastronomie, 

invitați Chef Sandor Dumitru Mate și Chef Andraș Mate; 

o 18.XI.2019, Festivalul Național al Șanselor Tale, ed. a –XX-a, activitate comună 

cu Liceul Sf. Maria Arad, invitați membrii Asociația Integra Arad, desfășurat sub 



 

 

moto-ul ”Împreună vom reuși”, am pregătit împreună diverse sortimente de pizza și 

turtă dulce! 

o 22.XI.2019- A participat și organizat evenimentul ”Lecție de istorie și de Viață”, 

care a prefațat Crosul Invictus; 

o 23.XI.2019 - A participat la Crosul Invictus, Ed. a-III-a, Arad 2019; 

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

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

Comunitară (SNAC),  perioada 25 - 29 noiembrie 2019; legumele și fructele 

colectate au fost donate către: Centrul Rezidențial de copii Zădăreni; 

o 6.XII.2019, lecție de gastronomie cu tema ”Pastele făinoase de la obținere la 

preparare”, desfășurată în atelierul de industrie alimentară a liceului, invitat chef 

Marcello Ionescu; 

o 12.XII.2019, ”Iată vin colindători”, vizită la Căminul de bătrâni Zădăreni, locatarii 

au fost colindați de elevi și au fost serviți cu produse de patiserie pregătite chiar de 

ei;  

o 15.XII.2019 – Premiul Special al Juriului, obținut în cadrul Concursului ”Farfurii 

cu savoare și culoare”, organizat de UAV Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, 

Turism și Protectia Mediului; am organizat și coordonat activitatea de pregătire a 

unor exponate pe bază de aluat dospit cu elevele: Ile Laura XIB, Cosma Iasmina XIB 

și Maghiș Patricia XIC; 

o 18.XII.2019, Atelierul lui Moș Crăciun, activități practice în atelierul de industrie 

alimentară, pregătirea unor produse de patiserie, tradiționale de Crăciun. 

Semestrul II – Activitate online 

Începând cu data de  11.03.2020, a început activitatea de predare – învățare on line și 

a desfășurat următoarele activități:  

o Pregătire lecții electronice Word și PPT,  teme de casă,  fișe de lucru - 

documentare, fișe de evaluare, teme referate și teme proiecte:   

o Studiu individual: documente legislative, metodologii, comunicate, adrese, 

consultarea forumului IȘJ și a emailurilor școlii, 

o Studiu individual:  materiale  și articole de  specialitate; 

o Comunicare și schimb de bune practici pe grupul de WhatsApp al școlii și pe 

email;  

o Participarea la consiliile profesorale online - zoom meeting;  

o Comunicare cu elevii în vederea efectuării corecte a temelor pe WhatsApp, 

Messenger, email;  

o Comunicare și schimb de bune practici pe grupul de WhatsApp al școlii, pe site-

ul școlii și pe email; 

o Consilierea elevilor clasei: telefonic, Zoom, Messenger și WhatsApp; 

o Consilierea părinților elevilor clasei, telefonic și pe grupul părinților de 

WhatsApp, modalitatea de consiliere a elevilor și părinților: telefonic, 

Messenger WhatsApp,  Zoom Meeting; 

o Desfășurarea orelor online: pe Messenger, WhatsApp și Zoom; 

o Monitorizarea participării elevilor la lecții și activitățile online, analiza cauzelor 

neparticipării și comunicarea către conducerea LTIA Arad; 

o Verificarea periodică a temelor de casă, fișelor de lucru - documentare, 

chestionare etc. 

o Evaluarea și notarea elevilor: teste de evaluare cu caracter aplicativ, 

miniproiecte și portofolii;  



 

 

o Încheierea mediilor la modulele de specialitate și încheierea situației școlare la 

clasa a – X-a B, în cataloage, prezență fizică la școală conform programării; 

o Derularea  unor activități  online pentru clasa a – X-a B, în Săptămâna altfel: 

perioada 30.03 – 03.04 2020; 

o Comunicarea cu elevii și părinții despre încheierea situației școlare pe Zoom  și 

Messenger cu elevii și pe  grupul Whatsapp cu părinții; 

o Verificare și evaluare proiecte examen certificare competențe, completare 

documente examen: 2.06.2020; 

o Examen Certificarea Calificării: XIIA, XIIB și XIIC, completare fișe de 

evaluare și cataloage: 3.06.2020; 

o Verificarea cataloagelor și redactarea raportului de verificare pentru anul școlar 

2019-2020, perioada 13.07-18.07.2020; 

o Completarea săptămânală a rapoartelor de activitate. 

 Doamna prof. ec. Coman Lențica 

o Membru în comisiile: organizate la nivel de LTIA Arad:  

o Comisia de inventariere, recepție, casare/ Decizia nr. 73/06.09.2019 

o Comisia pentru verificarea documentelor școlare, actelor de studii- Decizia 

nr. 75/06.09.2019 

o Comisia SNAC - Decizia nr. 80/06.09.2019 

o Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare - Decizia nr. 

77/06.09.2019 

o Comisia de programe și proiecte educative - Decizia nr. 63/06.09.2019 

o Proiecte europene Erasmus+ 

o A participat la activitățile de diseminare din cadrul proiectului 2018-1-

RO01-KA102-047628, cu titlul ,, Abilities 4 Future in Food Processing- 

Abilități pentru viitor în procesarea alimentelot”, din cadrul Programului 

UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020- 

Erasmus+, Decizia nr. 1482/06.09.2018-în calitate de Responsabil 

privind formarea profesională 

o Cursuri de formare:  

o ,, Utilizarea platformelor și instrumentelor online în activitatea 

didactică”- 5 ore/ CCD Arad- Adeverința nr. 319/50/06.07.2020/ CCD 

Arad 

o Ședințe/ întruniri: am participat la toate activitățile:    

o Consiliului profesoral,  

o Ariei curriculare Tehnologii din școală;  

o Cercului pedagogic județean ,,Resurse naturale şi protecţia 

mediului’’,desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad în data de 12.11.2019- adeverința nr. 2258/13 din 12.11.2019; 

o Consilii profesorale online: ZOOM, Google Meet 

o Examene de diferență:  

o a participat la desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți 

prin transfer la LTIA Arad  

o SSM și PSI:  

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 04.12.2019 

o Formator:  

o a participat ca membru în comisii de examen/evaluare organizate de 

furnizori de programe de formare profesională a adulților. 

o Programe de dezvoltate a abilităților pentru viață și profesie  



 

 

o a participat la organizarea activității ,,Balul Bobocilor 2019” din 

29.11.2019, prin supravegherea, îndrumarea și consilierea elevilor 

o Pregătire suplimentară: a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care 

întâmpină probleme în învăţarea disciplinelor tehnologice 

o SNAC- activitate de Voluntar 
o a participat diverse activităţi caritabile de voluntariat: Săptămâna 

legumelor, 25.noiembrie 2019 

o Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  
o A participat la activitatea ECO Construct, organizată în data de 26-

27.09.2019 de către Colegiul Tehnic Arad.  

o a coordonat și organizat ,, Festivalul șanselor tale”, ediția a XX-a- ,, 

Împreună vom reuși”/ 18-22.11.2019 

o a participat la sesiunile de informare cu privire la oportunitățile europene 

pentru tineri, realizate în cadrul proiectului ,, Lideri în acțiune” 

o am sprijinit activitatea colegelor mele desfășurată la workshopul 

parteneriat cu UAV Arad: ,, Savoare și culoare”-15.XII.2019. 

 CEAC 

o a realizat ,, Fișă de monitorizare a progresului” la clasele la care predau. 

 Publicații: 
o Nu a propus niciun material 

o Concursuri 

o Nu  

o Promovarea imaginii școlii: 

o a distribuit produsele obținute în ,, Atelierul lui Moș Crăciun” la Școlile 

Gimnaziale din Sâmbăteni și Vladimirescu.  

o începând cu data de 13.03.2020, când s-a decretat starea de urgență datorată 

pandemiei COVID 19, și-a desfășurat activitatea didactică online, folosind devices-

uri, mijloace IT și platforme educaționale: Google Classroom, Google Meet, 

Padlet, ZOOM, Animoto, WhatsApp, Messenger, Facebook, laptop personal, 

telefon SMART personal.  

o aplicare teste de evaluare, fișe de lucru, referate, mini-proiecte în timpul 

desfășurării activităților online, pe durata stării de urgență, începând cu 

13.03.2020- final an școolar 2019-2020 

 Doamna prof. Ing. Cotăescu Claudia 

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 întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 

 Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern 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 2019-2020; 



 

 

o Întocmirea graficului de practică pentru anul școlar 2019 – 2020; 

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

alimentară și a XI-a calificările profesionale Tehnician analize produse alimentare și 

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală; 

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

educației (RAEI) pentru anul școlar 2019-2020; 

o Elaborarea de proceduri privind sistemul de control intern managerial la nivelul liceului; 

o Participarea la Cercul pedagogic: Resurse naturale și protecția mediului din data de 

12.11.2019; 

o Participarea la activități de consiliere și îndrumare în carieră din cadrul proiectului privind 

învățământul secundar (ROSE), ”Bacalaureatul – fereastră deschisă spre o carieră de 

succes”; 

o Participarea la sesiunile de informare, cu pivire la oportunitățile europene pentru tineri, 

realizate în contextul proiectului ”Lideri în acțiune!”; 

o Elaborarea studiului diagnostic privind stadiul de dezvoltare a școlii pentru perioada 2015-

2019; 

o Absolvirea programului de formare continuă ”Competențe-cheie prin activitățile 

nonformale și extracurriculare”, cu 24 credite profesionale transferabile, derulat la Școala 

Gimnazială ”Caius Iacob” Arad. 

o utilizarea platformei educaționale Google Classroom și a aplicațiilor de învățare și 

evaluare a elevilor (Padlet, Prezi, Kahoot, Animoto), precum și a celor de videoconferințe 

Zoom și Meet, pe perioada desfășurării cursurilor online (martie-iunie 2020). 

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

portofolii, chestionare în Google Classroom, Mentimeter. 

o Participarea la olimpiada la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii”, etapa județeană, 

organizată la Colegiul Economic Arad, în calitate de membru al comisiei de evaluare; 

o Absolvirea cursului de formare ”Profesor în Online” desfășurat în perioada 9-17 mai 2020 

și organizat de Digital Nation, totalizând 30 de ore de experiență practică în rolul de 

profesor online; 

o Întocmirea foilor de calcul în Google Drive pentru toate raportările și programările 

cadrelor didactice efectuate în perioada martie-iunie 2020; 

o Participarea la examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal 

nivel 4, în calitate de coordonator elaborare proiecte și evaluator pentru calificarea 

profesională ”Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală”, desfășurat în 

03.06.2020; 

o Participarea ca membru în Comisia de examinare în cadrul examenului de  promovare într-

o treaptă profesională imediat superioară a doamnei informatician Alesu Liliana, examen 

desfășurat în data de 10.06.2020. 

 Domnul prof. dr. ing.Gaga Loghin  

 Și-a îndeplinit cu responsabilitate toate sarcinile și atribuțiile  

 A participat la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii și la 

Consiliile Profesorale; 

 A participat la activitățile și întâlnirile organizate în cadrul cercului județean ,, Resurse 

naturale și protecția mediului” 

 A manifestat o atitudine morală și civică adecvate cadrului educațional, cu respectarea și 

promovarea deontologiei profesionale; 

 A sprijinit și a participat la toate activitățile ariei curriculare ,,Tehnologii” 

 Se implică activ în activități de promovare a imaginii școlii: site LTIA Arad, publicații, etc 

 Se implică activ în toate activitățile ariei curriculare Tehnologii. 



 

 

 Doamna prof. ing. Giurgiu Mihaela 

 Funcţii şi responsabilităţi indeplinite în activitatea didactică: 

o profesor  industrie alimentară; 

o profesor diriginte; 

o responsabil: Comisia de perfecţionare şi formare continuă 

o membră: Comisia de elaborare şi actualizare PAS 

o realizarea  planificărilor  calendaristice – într-un termen bun ( cel planificat ); 

o realizarea proiectării unităţii de învăţare; 

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 a intocmit baza de date privind CPT a cadrelor didactice pentru anul şcolar 

2019-2020; 

o a întocmit graficul de consultații 2019-2020; 

o a întocmit planul  managerial al comisiei de perfecționare și formare continuă 

2019-2020; 

o a întocmit planificarea tezelor  sem I  an școlar 2019-2020; 

o a revizuit proceduri: Identificarea nevoilor de formare continuă și de 

perfecționare a personalului didactic și didactic auxiliar, Evaluarea sistematică a 

satisfacției personalului, Formarea continuă la nivelul instituției; 

o a participat la consfătuire in data de 04.10.2019 in cadrul Comisiei de 

perfecţionare şi formare continuă   în Sala festivă a Colegiului Naţional „Moise 

Nicoară” Arad; 

o a încheiat convenţie cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică –SC 

PROFI PROD SRL Arad, SC NADENKA SRL Arad; 

o a participat la activitățile Cercului pedagogic: resurse naturale și protecția 

mediului din data de 12,11,2019 la LTIA Arad 

o realizare lecțiilor pe  Zoom, whatsapp, rețele sociale, începând cu 11.03.2020 

o diriginta clasei a XI-a F- frecvenţă redus- preocupată în permanenţă de situaţia 

şcolară a elevilor, de situaţia absenţelor şi a comportamentului şcolar 

o profesor coordonator, evaluator – pentru susținerea examenului de certificare a 

calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, nivel4. 

o profesor asistent la Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad 

- Bacalaureat sesiune -iunie , 2020 

 Doamna prof. Hotăran Floarea 

 Membru în comisii cu caracter permanent şi cu caracter temporar şi ocazional   

 Lider sindical al unității școlare 
 Convenții cadru privind efectuarea SPP- stagiului de pregătire practică 

o a încheiat parteneriate de colaborare cu agenți economici. 

o A utilizat Zoom ,  Mail, Whatsapp, Meet, etc, începând cu 11.03.2020/ Covid 

o Realizat: referate, prezentări  teste online... 



 

 

o a postat online, pe facebook (datorită stării de urgență Covid19), Planul de 

școlarizare pentru anul școlar viitor: 2020-2021.  

 Ședințe/ întruniri: a participat la toate activitățile:    

o Consiliului profesoral, live și online/ ZOOM 

o Ariei curriculare Tehnologii din școală;  

o Cercului pedagogic județean ,,Resurse naturale şi protecţia 

mediului’’,desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad în data de 12.11.2019- adeverința nr. 2258/14 din 12.11.2019; 

 Programe CDL:  

o Identificarea  şi depozitarea produselor agricole clasa IX D 

 Examene de diferență:  

o a organizat desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți prin 

transfer la LTIA Arad  

 SSM și PSI:  

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 04.12.2019 

o a participat la întâlnirile periodice ale Comitetului SSM al LTIA Arad. 

o a instruit elevii clasei a XI-a D privind SSM și  PSI 

 Formator:  

o a participat ca membru în comisii de examen/evaluare organizate de 

furnizori de programe de formare profesională a adulților. 

 Programe de dezvoltate a abilităților pentru viață și profesie  
o a participat la spectacolul ,,Balul Bobocilor 2019” din 29.11.2019 

 Pregătire suplimentară: a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care 

întâmpină probleme în învăţarea disciplinelor tehnologice 

 SNAC- activitate participant 
o a participat diverse activităţi caritabile de voluntariat: Săptămâna 

legumelor şi fructelor donate, 25.noiembrie 2019 

o a coordonat elevii clasei a XI-a D în activități de voluntariat: Săptămâna 

legumelor, 2019;   

 Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  
o A participat la activitatea ECO Construct, organizată în data de 26-

27.09.2019 de către Colegiul Tehnic Arad.  

o A participat la activitatea dedicata Zilei internaţionale a animalelor 

organizată în şcoala noastră în colaborare cu Dr. Claudiu Iosim-medic 

veterinar Animed Arad. 

o A organizat ,, vizită didactică,, la ferma pomicolă Curtici 07.10.2019. 

o a coordonat și organizat ,, Festivalul șanselor tale”, ediția a XX-a- ,, 

Împreună vom reuși” impreună cu Integra Ong şi Liceul Special,, Sfânta 

Maria,, Arad / 18-22.11.2019 

o A organizat ,, vizită didactică,, la ferma Vegetală ecologică şi ferma 

zootehnică Firiteaz împreună cu elevii clasei X E 

o a sprijinit activitatea colegelor mele desfășurată la workshopul 

parteneriat cu UAV Arad: ,, Savoare și culoare”-15.XII.201 

o A sprijinit pregătirea şi participarea elevilor şcolii noastre la Concertul 

de colinde de la Primăria Arad, 28.11.2019  ISJ şi CJA Arad 18.12.2019. 

o A participat la Gala Olimpicilor arădeni în calitate de profesor care am 

pregătit elevul olimpic Bibarţ Marius- Mentiune la Olimpiada naţională 

Cresterea animalelor- Bacău- 2019 

 CEAC 



 

 

o am realizat ,, Fișă de monitorizare a progresului” la clasele la care 

predau.  

 Doamna prof. ing. Sauliuc Anda: 

 Participarea la şedinţele ariei curriculare Tehnologii 

 Responsabil al Comisiei de sănătate și securitate in muncă și pentru situații de urgență, 

 Responsabil al Comisiei pentru proiecte naționale și internaționale 

 Membru în Comisia pentru programe și proiecte educative, în Comisia pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare, în Comisia pentru mentorat, comisia SNAC, secretar al CSSM 

 Coordonarea activităţilor în cadrul activității ”Împreună vom reuși – Festivalul Național al 

Șanselor Tale”care a avut loc în data de 18.11.2019 (realizarea diplomelor pentru festival, 

realizarea de produse de patiserie impreună cu copiii de la Asociația Integra, elevii de la 

Liceul Special ”Sfânta Maria” Arad, coordonarea elevilor din clasa a XI-a B care au 

participat la activitate). 

 Incheiere contract de parteneriat cu Liceul Special ”Sfânta Maria” Arad pentru proiectul 

educativ: ,,Incluziune și educație pentru dezvoltarea caracterului”. 

 Încheiere contract de parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea în vederea 

desfășurării proiectelor educative : ”Eco food” și ”Viitorul sună bine”, proiecte de idei 

inovatoare in domeniul industrie alimentare și al ecologiei 

 Activități de voluntariat: participarea împreună cu 3 elevi ai clasei a XI-a B (Petruța Călin, 

Arsici Fineas, Ille Laura) la evenimentul caritabil ”Concurs sportiv – Șanse egale pentru 

toți” din data de 7.11.2019, eveniment caritabil organizat de Asociația Integra. 

 Nov. 2019 – actiune SNAC  - ”Săptămâna legumelor și fructelor” 

 Activitate de voluntariat: 18.12.2019 – ”Atelierul lui Moș Crăciun” – realizarea de produse 

de patiserie, coordonare elevi – produse care au fost donate la Căminul de bătrâni Zădăreni 

și Centrul de plasament din Zădăreni. 

 Coordonarea elevelor Ille Laura, Cosma Iasmina in vederea participării la Concursul 

”Farfurii cu savoare și culoare” – premiul special al juriului – organizat de UAV arad, 

15.12.2019. 

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

promovarea deontologiei profesionale. 

 Coordonarea cercului pedagogic judeţean „Resurse naturale şi protecţia mediului”, 

susţinerea activităţii cercului pedagogic din data de 12.11.2019, care a avut loc la liceul 

nostru, cu tema: Prelucrarea informaţiilor specifice învăţământului tehnologic pentru 

anul şcolar 2019-2020; 

 Diseminarea in cadrul cercului pedagogic a proiectului   2018-1-RO01-KA102 – 047628 

cu titlul  “Abilities for future in food processing”, proiect Erasmus+ derulat Liceul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad prin care 15 elevi ai claselor a X-a au efectuat 

stagiile de pregătire practică la agenti economici din Cipru. 

 Coordonarea activităţii comisiei pentru proiecte internaționale: întocmirea planului 

managerial, derularea activităților prevăzute în acesta. Implementarea proiectului Erasmus+ 

- VET,cu titlul ”Abilități pentru viitor in procesarea alimentelor” , realizarea activităților și a 

materialelor de diseminare, realizarea sesiunii finale de incheiere a proiectului, intocmirea 

raportului final. 

 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, organizarea exercițiului de evacuare din data de 04.12.2019, cu 

participarea reprezentantilor Politiei Locale, Primăriei Arad. 

 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. 

 Participarea la cursuri de  formare/perfecţionare:  
 Participarea la cursul „Personalizarea învățării în contextul diversității mediului 

educațional” , în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106247cu titlul Proacțiunepentru 

o comunitateeducaționalămultiprofesională – ProActiv implementat de Casa 

Corpului Didactic „AlexandruGavra” Aradînparteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Arad, 25 CPT – nu am primit adeverință. 

o Proiecte 

 Realizarea materialelor de diseminare 

 Aspecte logistice legate de încheierea proiectului 

 Colaborarea cu ANPCDEFP 

 Completarea platformei Mobility Tool 

 Completarea blogului proiectului la adresa 

http://erasmusindalim2018.blogspot.com/ 

 Realizarea de activități de Diseminare a proiectului nr. 2018-1-RO01-KA102-

047628 cu titlul "Abilities 4 Future in Food Processing" (Abilități pentru viitor în 

procesarea alimentelor) din Programul Erasmus+ în cadrul: Consiliului Profesoral, 

Lectoratului cu părinții pe școală 

 Participare in data de 13.09.2019 la emisiunea  RFI Romania- ediţie specială ”Tânăr 

în Europa”, live cu tema - Mobilităţile Erasmus+ Plus în licee, beneficii şi 

provocări. Participanti: profesori si elevi de la Liceul Tehnologic Francisc Neumann 

Arad si Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad 

 Organizare Erasmus Day – 11.10.2019: creare eveniment pe platforma CE la 

adresa: https://www.erasmusdays.eu/event/two-schools-two-successful-projects-60-

skilled-students/; realizareexpozitie de fotografii;  

 realizarepadlethttps://padlet.com/anda_flavia/of31uayo79td 

 Organizare eveniment cu ocazia European Vocational Skills Week – 17.10.2019: 

Atelier de patiserie – schimb de bune practici 

 Organizare eveniment cu ocazia European Vocational Skills Week – 17.10.2019: 

Seminar final de incheiere a proiectului 

o Simpozioane: nu a participat 

o Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare: 

 promovarea imaginii şcolii prin prezentarea proiectului Erasmus+ în cadrul 

Erasmus Day, 11.10.2019 și European Vocational Skills Week – 17.10.2019, prin 

publicarea de materiale online. 

Semestrul II 

 Începând cu luna martie 2020 (11.03.2020) a inceput predarea online, utilizând metode 

interactive de predare, activizante, precum si instrumentele IT  si platformele gratuite la care 

am avut acces, fiind preocupată în permanență de găsirea de soluții pentru a face lecțiile cât 

mai atractive. Astfel, platformele pe care le-a utilizat au fost: 

 https://classroom.google.com/u/0/c/OTgxODExMjg4NzBa - pentruclasa a XI-a B 

 https://padlet.com/anda_flavia/dsxr87epaofh - clasele a IX-a – a XIII-a seral 

 https://padlet.com/anda_flavia/4ed709n4m28xo8ie - clasa a IX-a Operatii de baza 

 https://padlet.com/anda_flavia/erxcvrq5700kdq0p - clasa a XI-a_ Analize in 

morarit panificatie 

 https://padlet.com/anda_flavia/2k2zyyush4myuivo - clasa a XII-a si a 

XIII_aAnalize legume fructe 

 https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots - quizzuri 

http://erasmusindalim2018.blogspot.com/
https://web.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/?eid=ARDEMFlPj0NtzGxIAOsf__xQ75-5rTV0NpD1s_XUT3fqFRUQM3Mu2iVRryKmGGsdW8m6XkbDugnydPJs&fref=tag
https://www.erasmusdays.eu/event/two-schools-two-successful-projects-60-skilled-students/
https://www.erasmusdays.eu/event/two-schools-two-successful-projects-60-skilled-students/
https://padlet.com/anda_flavia/of31uayo79td
https://classroom.google.com/u/0/c/OTgxODExMjg4NzBa
https://padlet.com/anda_flavia/dsxr87epaofh
https://padlet.com/anda_flavia/4ed709n4m28xo8ie
https://padlet.com/anda_flavia/erxcvrq5700kdq0p
https://padlet.com/anda_flavia/2k2zyyush4myuivo
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots


 

 

 https://andaflavia.blogspot.com/p/material-didactic.html - blogul personal 

 Săptămânal, s-a intâlnit cu elevii pe Zoom in cadrul lecțiilor online realizate sincron. Intr-

adevăr, o mare parte din elevi preferau sa stea cu camera inchisă (mai ales cei din clasele mari), 

ceea ce duce la un feed-back slab din partea acestora. În cadrul lecțiilor sincron am utilizat 

filme youtube legate de subiectul discutat si am parcurs impreună cu elevii teste formative. 

 În luna Iunie 2020 am suplinit online profesorii care au realizat fizic activități de pregătire 

cu elevii claselor terminale. 

 Săptămânal, a realizat rapoarte privind activitatea didactică pe care le-a trimis online 

conducerii școlii, alături de dovezile privind desfășurarea lecțiilor electronice. 

 Incepând cu luna aprilie a utilizat pe scara largă evaluarea online. A evaluat atat portofoliile 

online ale elevilor cât și testele/chestionarele aplicate prin intermediul chestionarelor Google. 

A urmărit să evaluez in special interesul elevului pentru procesul de invățare, dorința de 

cunoaștere, a apreciat pozitiv elevii care au fost interesați de lecții si conținuturile discutate. 

 Diriginte: În perioada activității online a colaborat in permanență atât cu elevii, cât și cu 

părinții acestora, a incurajat elevii care au avut o participare redusă la activitățile online, a 

sesizat părinții cu privire la gradul de implicare al copiilor. 

 De asemenea, a acordat asistență elevilor in intocmirea/solicitarea a diverse 

documente/adeverințe/ alocații, etc. 

 A transmis in permanență elevilor comunicările din partea I.S.J., M.E.N, din partea 

conducerii școlii, diversele proceduri privind colaborarea pe perioada invățământului online. 

 A intocmit situația statistică la finalul semestrului II, pe care a postat-o pe grupul clasei 

astfel incât toți elevii sa isi cunoască situația școlară.  

 Olimpiade: 
- pregătirea elevelor Jurculeț Dariana și Gabor Alexandra din clasa a XI-a B in vederea 

participării la olimpiada din aria curriculară Tehnologii, etapa județeana, februarie 

2020. 

- rezultate: Jurculeț Dariana, premiul I/ Gabor Alexandra, premiul II 

- membru al comisiei de evaluare in cadrul Olimpiadei din aria curriculară Tehnologii. 

 Participarea la examene naționale: 

 Vicepreședinte al Comisiei de bacalaureat din centrul de examen LICEUL TEORETIC 
„REGELE MIHAI I„ SĂVÂRȘIN 

 Profesor evaluator, Comisia de examinare in vederea evaluării probelor din cadrul 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului 

profesional de la Liceul ”Sfânta Maria” Arad. 

 Evaluator extern, , Comisia de examinare in vederea evaluării probelor din cadrul 
examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului 

postliceal, L.T.C.P.M. Arad 

 Membru, Comisia pentru echivalarea și recunoașterea nivelurilor de competență din 
cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice șidigitale din cadrul 

Examenului de bacalaureat național 2020, L.T.I.A.  

 Coordonator elaborare proiecte, Comisia de examinare in vederea evaluării probelor din 

cadrul examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului liceal, filiera tehnologică, 2020, L.T.I.A.  

 Doamna prof. ing. Simedru Viorela  

o Responsabil arie curriculară 2019-2020, Decizia 64/06.09.2019  

o a întocmit portofoliul ariei curriculare ,,Tehnologii” 

o a asistat colegii din catedra tehnică la ore, conform graficului de asistență predat 

conducerii LTIA Arad.  

https://andaflavia.blogspot.com/p/material-didactic.html


 

 

o a încheiat Convenții de colaborare cu agenți economici de profil în vederea 

desfășurării SPP-urilor.  

o a prezentat programele CDL spre avizarea acestora de către ISJ Arad. 

o Membru în comisiile:  

o Cu caracter permanent:  

o Comisia pentru curriculum, Decizia 57/06.09.2019 

o Comisia de perfecționare și formare continuă, Decizia 59/06.09.2019 

o Comisia de de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, 

Decizia 60/06.09.2019 

o Comisia pentru control managerial intern, Decizia 61/06.09.2019 

o Comisia pentru programe și proiecte educative, Decizia 63/06.09.2019 

o Cu caracter temporar și ocazional:  

o Comitetul de securitate și sănătate în muncă- Decizia 66/06.09.2019 

o Comisia pentru proiecte naționale și internaționale- Decizia 70/06.09.2019 

o Comisia pentru organizarea examenelor, Decizia 74/06.09.2019 

o Comisia pentru proiecte naționale și internaționale Decizia 70/06.09.2019 

o Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare- Decizia71/06.09.2019 

o Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare- Decizia 

77/06.09.2019 

o Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare, Decizia 

o Comisia pentru mentorat, Decizia 78/06.09.2019 

o Comisia SNAC, Decizia 80/06.09.2019 

o Comisia de elaborare și/sau actualizare PAS, Decizia 82/06.09.2019 

o Comisia paritară, Decizia 83/06.09.2019 

o Activitate didactică elevi cu CES 

o am lucrat diferențiat cu elevii CES:  

o F.A.C/ XC- Certificat orientare școlară nr. __/___(confidențial) 

o R.N./ IXB- Certificat de hancicap + Certificat orientare școlară 

nr. __/___(confidențial) 

o Metodist ISJ Arad 
o a prelucrat și transmis informațiile CD-ului transmis de ISJArad, membrilor 

catedrei 

o am planificat desfășurarea inspecției la clasă a dnei Iovu Mihaela, dar datorită 

stării de urgență, nu am putut să o efectuez (25.03.2020) 

 Responsabil arie curriculară Tehnologii 

o A întocmit documente specifice: raport arie curriculară, plan de muncă, analiză 

SWOT, plan managerial etc 

o Elaborat și centraliat baza de date a CDL-urilor 

o Încheiat parteneriate cu agenți economici pentru desfășurarea SPP.  

o Organizat întâlniri cu membri catedrei tehnice 

o Am realizat interasistențe la ore. 

 Concurs ocupare posturi în învățământ:  

o membru în comisia de examinare: candidați: ing. Cios Dimitrie; ing. 

Apostolescu Mira, ing. Negru Ileana/ 04.09.2019 

o Certificarea calificării profesionale de nivel 4 
o Organizarea desfășurării examenului , sesiunea septembrie 2019- 03.09.2019 

o Secretar de comisie 

o Profesor evaluator și coordonator 



 

 

o Organizarea Examenului de certificarea calificării profesionale, sesiunea iunie 

2020: secretar de comisie, evaluator, coordonator/îndrumător proiect. Examen 

desfășurat online. 

o Proiecte europene Erasmus+ 

o întocmirea raportului final în cadrul proiectului 2018-1-RO01-KA102-047628, 

cu titlul ,, Abilities 4 Future in Food Processing- Abilități pentru viitor în 

procesarea alimentelot”, din cadrul Programului UE pentru educație, formare 

profesională, tineret și sport 2014-2020- Erasmus+, Decizia nr. 

1482/06.09.2018-în calitate de Responsabil privind formarea profesională 

o am susținut activitatea financiară de finalizare a plăților (20% din valoare grant) 

privind cheltuielile din cadrul proiectului 2018-1-RO01-KA102-047628, cu 

titlul ,, Abilities 4 Future in Food Processing- Abilități pentru viitor în 

procesarea alimentelot”, din cadrul Programului UE pentru educație, formare 

profesională, tineret și sport 2014-2020- Erasmus+, Decizia nr. 

1482/06.09.2018-în calitate de Responsabil privind formarea profesională 

(semestrul II/ an școlar 2019-2020) 

o Proiect ROSE ,, bacalaureatul, fereastră deschisă spre o carieră de succes”- acord 

grand nr. 293/SGL/RII/01.10.2018 

o demisie- membru în echipa de proiect 

o numire prin Decizia nr. 93/01 din 01.10/2019- echipa de proiect pentru activități 

de consiliere și orientare în carieră  

o Proiect POCU 73/6/6/106247 cu titlul ,, Proacțiune pentru o comunitate educațională 

multiprofesională-ProActiv”/ CCD Arad 

o ,, Educație pentru caracter și leadership”- program de formare continuă, 60 de 

ore, 15 CPT, Adeverința nr. 266/584/176 din 13.02.2020. 

o Conferințe: 

o Conferința internațională Educație online- 55 webinare și sesiuni facebook live- 

6-11.07.2020- Certificat de participare 

o Webinarii (participare): 

o ,,Metodologia predării la distanță sincron+asincron”- Cetificat participare lot 75/ 

25.07.2020/ Academia de Inovare și schimbare prin educație 

o ,,Demararea procesului de predare la distanță pas cu pas”- Certificat participare 

lot 76/ Academia de Inovare și schimbare prin educație 

o ,,Crearea cărților digitale cu ajutorul instrumentului BOOKCREATOR”- 

Certificat participare lot 77/ 25.07.2020/ Academia de Inovare și schimbare prin 

educație 

o ,,Utilizarea platformei WAND Education”- Certificat participare lot 78/ 

25.07.2020/ Academia de Inovare și schimbare prin educație 

o ,, CV-ul profesional- cartea de vizită cadrului didactic”- Certificat de participare 

nr. 1492/ 03.08.2020. Minesterul Educației, Culturii și Cercetării Republica 

Moldova 

o Cursuri de formare:  

o ,,Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor”- Aviz MEN 

nr. 37530/ 07.10.2019 (15 ore în perioada:10.01.-31.03.2020)- Adeverința nr. 

455/04.05.2020 

o ,,Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale”- Aviz MEN nr. 

37530/07.10.2019 (15 ore în perioada 06.01-30.04.2020)- Adeverința nr. 

456/04.05.2020. 



 

 

o ,,Profesor online”- Certificat seria DN-PO-8-21974B82/ Digital Nation; 30 ore 

de formare 

o ,,Utilizarea platformelor și instrumentelor online în activitatea didactică”- 5 ore/ 

CCD Arad- Adeverința nr. 319/50/06.07.2020/ CCD Arad 

o ,,Aflați cum să vă creșteți numărul de urmăritori pe Instagram”- Adeverință de 

absolvire și Certificat de participare/ Campster/ 10.08.2020 

o ,,Toate sfaturile pentru afaceri freelance”-Curs 3 luni /  Adeverință de absolvire 

și Certificat de participare/ Campster/ 11.08.2020 

o Convenții cadru privind efectuarea SPP- stagiului de pregătire practică 

o a încheiat parteneriate de colaborare cu agenți economici: conform Opis agenți 

economici nr  

o desfășurat activitate online cu clasa a IX-a B și a XI-a B 

o Simpozioane și concursuri școlare 
o ,, Apa- un miracol”, simpozion internațional, ediția a XI-a, Diploma nr. 91/870 

din 20.03.2020 

o ,, Apa – esența vieții”- simpozion județean, ediția a III-a, martie 2020 

o Diplomă de participare cu lucrare proprie, nr. 35/ 10.03.2020 

o Coordonare elevi- Adeverința nr. 151/152 din 10.03.2020 

o Premiul I- Condurache Andreea/ IX B și Iernye Fabiana/ IX B- 

Diploma nr. 330/1.03.2020 

o Premiul II- Coman Daniel/ IX B- Diploma nr. 353/10.03.2020 

o Ședințe/ întruniri: am participat la toate activitățile:    

o Consiliului profesoral- live și online/ din 13.03.2020,  

o Ariei curriculare Tehnologii din școală- live și online/ din 13.03.2020;  

o Cercului pedagogic județean ,,Resurse naturale şi protecţia mediului’’,desfăşurat 

la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad în data de 12.11.2019- 

adeverința nr. 2258/13 din 12.11.2019; 

 Programe CDL:  

o a elaborat programa ,, M 3- SPP - CDL ,,Organizarea locului de muncă în 

spațiile de producție din industria alimentară”  pentru clasele a IX-a– domeniul 

pregătirii de bază - Industrie alimentară; 

o Examene de diferență:  

o a organizat desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți prin 

transfer la LTIA Arad  

o sem. II: a organizat desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți 

prin transfer la LTIA Arad din semestrul II: Bândea Adelin/ IXB; Ille Mihai/ IX 

B; Țuplea Andrei/ IX B; Nedelcu AnaMaria/ XC. 

o Examene de corigență 

o aria curriculară ,,Tehnologii”: 7-8.07.2020: eleva Maran Emanuela/ XC= 

neprezentată. 

o Examene naționale 

o ,,Certificarea calificării profesionale- nivel 4”, sesiunea iunie 2020: 

o secretar de comisie, Decizia 126/6 din 27.05.2020/ IȘJ Arad 

o coodonator elaborare proiecte, Adeverința nr. 686/5 din 

03.06.2020/ LTIA Arad 

o evaluator, Adeverinșa nr. 686/15 din 03.06.2020/ LTIA Arad 

o Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie-  

o Vicepreședinte- Decizia nr. 153/19 din 20.06.2020/ IȘJ Arad + 

Adeverința nr. 1352/25.06.2020/ Liceul ,, Sever Bocu” Lipova. 



 

 

o Înscriere în clasa a IX-a 

o membru în Comisia de înscriere/ preluare dosare candidați admiși: 17.07.2020 

o SSM și PSI:  

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 04.12.2019 

o a participat la întâlnirile periodice ale Comitetului SSM al LTIA Arad. 

o a instruit elevii clasei a IX-a B privind SSM și PSI 

o Mentor:  

o nu i-au fost alocați studenți.  

o Formator:  

o am susținut cursuri de: 

o ,, Formator” , cod COR 242401 

o ,, Instructor preparator formare”, cod COR 333309 

o ,,Fermieri instruiți în județele Arad, Bihor, Caraș Severin” 

o a participat ca membru în comisii de examen/evaluare organizate de furnizori de 

programe de formare profesională a adulților. 

o Programe de dezvoltate a abilităților pentru viață și profesie  
o a participat la spectacolul ,,Balul Bobocilor 2019” din 29.11.2019 

o Pregătire suplimentară: a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care întâmpină 

probleme în învăţarea disciplinelor tehnologice 

o SNAC- activitate de Voluntar 
o a participat diverse activităţi caritabile de voluntariat: Săptămâna legumelor, 

25.noiembrie 2019 

o a coordonat elevii clasei a IX-a B în activități de voluntariat: Săptămâna 

legumelor, 2019;   

o Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  
o A participat la activitatea ECO Construct, organizată în data de 26-27.09.2019 

de către Liceul Tehnic Arad.  

o a participat împreună cu elevii clasei a IX a B, la amenajarea sălii de clasă în 

spriritul Sărbătorii Naşterii Domnului. 

o a coordonat și organizat ,, Festivalul șanselor tale”, ediția a XX-a- ,, Împreună 

vom reuși”/ 18-22.11.2019 

o a participat la sesiunile de informare cu privire la oportunitățile europene pentru 

tineri, realizate în cadrul proiectului ,, Lideri în acțiune” 

o a sprijinit activitatea colegelor mele desfășurată la workshopul parteneriat cu 

UAV Arad: ,, Savoare și culoare”-15.XII.2019. 

 CEAC 

o A realizat ,, Fișă de monitorizare a progresului” la clasele la care predau. 

o a fost membru în echipa de elaborare a unor proceduri la nivel de LTIA Arad.  

o A realizat situația privind inserția profesională a absolvenților clasei a XII-a B, 

promoția 2018-2019 

 Publicații: 
o revista ,,Memento scholarium”, nr. 5- ISSN-2601-5668; ISSN-L-2601-5668- 

adeverința nr. 522/44 din 21.02.2020 

o revista ,, Dialoguri didactice”, nr. 12, ISSN- 2360-5537; ISSN-L- 2360-5537- 

adeverința nr. 39/30.01.2020 

o revista ,, Treptele adolescenței”, ediția 2020, publicată pe site-ul LTIA Arad 

o RED 

o a propus ISJ Arad spre publicare resurse educaționale deschise proprii.  



 

 

o creat și publicat 5 resurse educaționale deschise (RED)- Adeverința seria 

738155528X406459XSW2008/ Didactic.ro 

o creat și publicat 5 resurse educaționale deschise (RED)- Adeverința seria 

609355120X406459XSW2008/ Didactic.ro 

o creat și publicat 5 resurse educaționale deschise (RED)- Adeverința seria 

4034672487X406459XSW2008/ Didactic.ro 

o creat și publicat 5 resurse educaționale deschise (RED)- Adeverința seria 

8541017169X406459XSW2008/ Didactic.ro 

o creat și publicat 5 resurse educaționale deschise (RED)- Adeverința seria 

4953020453X406459XSW2008/ Didactic.ro 

o creat și publicat 5 resurse educaționale deschise (RED)- Adeverința seria 

37074561X406459XSW2008/ Didactic.ro 

o am propus ISJ Arad spre publicare resurse educaționale deschise proprii.  

o creat teste online, diploma seria 1630404642X406459XSW2008/ 10.03.2020/ 

Didactic.ro 

o Evaluator RED- Adeverința 1172534166X406459XSW2008/ Didactic.ro/ 

07.08.2020 

o Concursuri și Olimpiade școlare 

o membru evaluator în comisia de organizare și evaluare Olimpiade aria 

curriculară ,, Tehnologii”- faza județeană: Decizia nr.  

o Promovarea imaginii școlii: 

o a participat la emisiunea Radio FM : ,, LIVE cu ERASMUS +”- sesiune de 

informare şi diseminare a exemplelor de bună practică şi rezultatelor din cadrul 

proiectelor europene implementate la nivelul judeţului Arad, 13.09.2019. 

o întocmire Raport final din cadrul proiectului 2018-1-RO01-KA102-047628, cu 

titlul ,, Abilities 4 Future in Food Processing- Abilități pentru viitor în 

procesarea alimentelor”, din cadrul Programului UE pentru educație, formare 

profesională, tineret și sport 2014-2020- Erasmus+, Decizia nr. 

1482/06.09.2018- Responsabil privind formarea profesională.  

o a postat online, pe facebook (datorită stării de urgență Covid19), Planul de 

școlarizare pentru anul școlar viitor: 2020-2021.  

o Din 11.03.2020, a realizat rapoarte săptămânale privind activitatea didactică pe care le-a 

trimis online conducerii școlii, alături de dovezile privind desfășurarea lecțiilor electronice. 

o Din data de 11.03.2020 și-a desfășurat întreaga activitate instructiv educativă în mediul 

online, respectând orarul școlar. În calitate de diriginte al clasei a IX-a B, a ținut mereu 

legătura cu elevii și cu părinții acestora, a sprijinit activitatea consiliului profesoral al 

clasei a IX-a B, a susținut și monitorizat frecventarea cursurilor online a elevilor clasei, a 

întocmit situația școlară de final de an școlar pe care a comunicat-o online elevilor și 

părinților, a anunțat prin poștă situația elevilor corigenți/ situații neîncheiate, a realizat 

filmulețe Animoto cu aspecte din activitatea online a clasei a IX-a B- în scopul susținerii și 

încurajării elevilor în perioada ,, stai acasă!”- datorată pandemiei Covid.  

o A participat la Consiliile profesorale online pe Zoom, a participat la activități de bune 

practici pe grupul de WhatsApp al LTIA Arad, a studiat normele și legislația emisă pe 

toată durata stării de urgență și nu numai, a suplinit online profesorii care au realizat fizic 

activități de pregătire cu elevii claselor terminale. 

 

 Doamna prof. ing. Stanciu Mihaela:  

 realizarea documentelor şcolare necesare; 

 realizarea proiectării pe unităţi de învăţare; 



 

 

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

specialitate; notarea ritmică la clasă; 

 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; 

 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); 

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

învăţarea disciplinelor tehnologice; 

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

şcolii; 

 membru în diverse comisii din cadrul unităţii de învăţământ;  

 responsabil în cadrul Comisiei pentru Prevenirea şi Combaterea Violenței în Mediul 

Şcolar; 

 responsabil în cadrul Comisiei de Etică; 

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

mediului’’,desfăşurat la Liceul  Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, 2019; 

 a coordonat și desfășurat diverse activități în cadrul atelierului de industrie 

alimentară,  precum: ,, Festivalul Național al Șanselor Tale” – ediția 2019; 

 în cadrul procesului instructiv educativ, a desfăşurat activităţi online adresate 

elevilor, utilizând  reţele şi aplicaţii de comunicare ( Zoom, Google Meet, 

Messenger, Whatsapp ); 

 în calitate de diriginte a clasei XII C a desfăşurat activităţi didactice online de 

prevenire,în cadrul campaniei pentru informarea și prevenirea pericolelor, privind 

utilizarea internetului #Învăț acasă#Sunt în siguranță pe net, prelucrând elevilor 

informaţii primite de la ISJ Arad; 

 Doamna Szakacs Adriana  

 A participat la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii și la 

Consiliile Profesorale 

 A manifestat o atitudine morală și civică adecvată cadrului educațional, cu respectarea și 

promovarea deontologiei profesionale. 

 Responsabil: cu completarea registrelor matricole, secretar in consiliul profesoral. 

 ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE 

o A participat la Cercul Pedagogic ”Resurse naturale și Protecția Mediului”, în anul 

2019,  

o A participat la „Ziua portilor deschise” în cadrul LTIA Arad 

o A participat la Cercul pedagogic: ’’Resurse naturale şi protecţia mediului’’,desfăşurat 

la LTIA in 12.11.2019; 

o 7.XI.2019, a participat cu elevii clasei a –X - a B, la proiectul ”Șanse egale pentru 

toți”, organizat de asociația persoanelor cu dizabilități ”Integra Arad” ONG; 

o A participat la Cercul Pedagogic județean ”Resurse naturale și Protecția Mediului”, 

din data de 12.11.2019, cu tema Diseminarea informațiilor specifice învățământului 

tehnologic pentru anul școlar 2019 – 2020 și diseminarea proiectului cu titlu ”Abilities 

for future in food procesing”, reactualizarea bazei de date a cercului și stabilirea 

planului managerial al cercului; 

o 18.XI.2019, Festivalul Național al Șanselor Tale, ed. a –XX-a, activitate comună cu 

Liceul Sf. Maria Arad, invitați membrii Asociația Integra Arad, desfășurat sub moto-



 

 

ul ”Împreună vom reuși”, am pregătit împreună diverse sortimente de pizza și turtă 

dulce! 

o 22.XI.2019- A participat și organizat evenimentul ”Lecție de istorie și de Viață”, care a 

prefațat Crosul Invictus; 

o 23.XI.2019 - A participat la Crosul Invictus, Ed. a-III-a, Arad 2019; 

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

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

Comunitară (SNAC),  perioada 25 - 29 noiembrie 2019; legumele și fructele colectate 

au fost donate către: Centrul Rezidențial de copii Zădăreni; 

o 6.XII.2019, lecție de gastronomie cu tema ”Pastele făinoase de la obținere la 

preparare”, desfășurată în atelierul de industrie alimentară a liceului, invitat chef 

Marcello Ionescu; 

o 15.XII.2019 – Premiul Special al Juriului, obținut în cadrul Concursului ”Farfurii cu 

savoare și culoare”, organizat de UAV Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, 

Turism și Protectia Mediului; am organizat și coordonat activitatea de pregătire a unor 

exponate pe bază de aluat dospit cu elevele: Ile Laura XIB, Cosma Iasmina XIB și 

Maghiș Patricia XIC; 

o 18.XII.2019, Atelierul lui Moș Crăciun, activități practice în atelierul de industrie 

alimentară, pregătirea unor produse de patiserie, tradiționale de Crăciun. 

Semestrul II – Activitate online 

Începând cu data de  11.03.2020, am început activitatea de predare – învățare on line și am 

desfășurat următoarele activități:  

o Pregătire lecții electronice Word și PPT,  teme de casă,  fișe de lucru - documentare, 

fișe de evaluare, teme referate și teme proiecte:   

o Studiu individual: documente legislative, metodologii, comunicate, adrese, consultarea 

forumului IȘJ și a emailurilor școlii, 

o Studiu individual:  materiale  și articole de  specialitate; 

o Comunicare și schimb de bune practici pe grupul de WhatsApp al școlii și pe email;  

o Participarea la consiliile profesorale online - zoom meeting;  

o Comunicare cu elevii în vederea efectuării corecte a temelor pe WhatsApp, Messenger, 

email;  

o Comunicare și schimb de bune practici pe grupul de WhatsApp al școlii, pe site-ul 

școlii și pe email; 

o Desfășurarea orelor online: pe Messenger, WhatsApp și Zoom; 

o Monitorizarea participării elevilor la lecții și activitățile online, analiza cauzelor 

neparticipării și comunicarea către conducerea LTIA Arad; 

o Verificarea periodică a temelor de casă, fișelor de lucru - documentare, chestionare etc. 

o Evaluarea și notarea elevilor: teste de evaluare cu caracter aplicativ, miniproiecte și 

portofolii;  

 Doamna prof. dr. Șiclovan Laura: 

 Realizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea anuală şi 

proiectarea unităţilor de învăţare 

 Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului și 

realizarea suportului de curs 

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

portofoliu, prezentări PPT,  filme educaționale, etc.)  



 

 

 La întocmirea proiectelor pe unităţi de învăţare a urmărit realizarea corelării 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 

 A aplicat metode moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate; 

notarea ritmică la clasă 

 A  adecvat strategiile de predare şi metodologiile didactice la posibilităţile de învăţare   ale 

elevilor 

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

 A aplicat teste iniţiale în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor; 

 A participat la Cercul  pedagogic ,,Resurse naturale şi protecţia mediului’’, desfăşurat la 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

 A realizat subiecte pentru desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți prin 

transfer la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad.  

 A încheiat parteneriate de colaborare cu agenți economici  privind efectuarea stagiului de 

pregătire practică. 

 A elaborat programa ,, Modulul 4- CDL - Integrarea pe piața muncii a tehnicienilor din 

industria alimentară”  pentru clasele a XI-a– domeniul pregătirii de bază - Industrie 

alimentară;  

 A elaborat programa ,, Modulul 4- CDL  - Igiena și siguranța alimentară- ”  pentru clasele a 

XII-a – domeniul pregătirii de bază - Industrie alimentară; 

 Profesor diriginte la clasa a XI-a E F.R., Filiera - teoretică, Profil- real, Specializarea - 

științe ale naturii,  Forma de învățământ frecvență redusă.   

 Coordonator operativ în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) 

 A utilizat în procesul de predare/învățare/evaluare: platforma Google Classroom, aplicații de 

comunicare: Zoom, Whatsapp, Facebook, Email. 

 A utilizat diverse instrumente de evaluare: teste, referate, portofolii, proiecte; instrumente 

online 

 A participat în calitate de secretar în Comisia pentru echivalarea și recunoașterea nivelurilor 

de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, din 

cadrul Examenului de bacalaureat național, desfășurat la Liceul Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad 

 A participat la cursul de formare online “Utilizarea platformelor educaționale și 

intrumentelor digitale în activitatea didactică” organizat de Casa Corpului Didactic Arad.  

 Membru în comisiile: 

o Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

o Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 

o Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

o Comisia pentru organizarea examenelor 

o Comisia de selecționare a documentelor din arhivă 

 Domnul prof. ing. Țurlea Ovidiu    

 A participat la şedinţele și la activitățile metodice  ale Ariei Curriculare Tehnologii și la 

Consiliile Profesorale; 

 A participat la activitățile și întâlnirile organizate în cadrul cercului județean ,, Resurse 

naturale și protecția mediului” 

 A manifestat o atitudine morală și civică adecvate cadrului educațional, cu respectarea și 

promovarea deontologiei profesionale; 

 A sprijinit toate activitățile ariei curriculare ,,Tehnologii” 

 Și-a îndeplinit cu responsabilitate toate sarcinile și atribuțiile  



 

 

 Se implică activ în gestionarea și întreținerea bazei materiale a școlii: săli de clasă, mobilier 

școlar, reparații.  

 A încheiat convenții de colaborare și parteneriate de desfășurare a SSP 

 Se implică activ în toate activitățile ariei curriculare Tehnologii.  

 Doamna prof. ing. Vlad Gheorghina, a realizat: 

 Membru în comisii cu caracter permanent şi cu caracter temporar şi ocazional, 

coordonator SNAC.  

 Metodist ISJ Arad 

 Concurs ocupare posturi în învățământ:  

o membru în comisia de examinare: candidați: ing. Cios Dimitrie; ing. 

Apostolescu Mira, ing. Negru Ileana/ 04.09.2019 

 Online: A utilizat Zoom , Padlet, Mail, Whatsapp, Meet, etc 

 Cursuri de formare: 

o a parcurs Programul de formare „Personalizarea învățării în contextul 

diversității mediului educațional”  CCD –Arad - 25 credite. 

o ,,Profesor online”- Certificat seria DN-PO-3-98812B44/ Digital Nation; 

30 ore de formare 

o ,, Utilizarea platformelor și instrumentelor online în activitatea 

didactică”- 5 ore/ CCD Arad- Adeverința / CCD Arad 

o Curs ,, Comunicare asertivă,, Adeverinţă/ Campster 

o  „Personalizarea învățării în contextul diversității mediului educațional”  

CCD –Arad - 25 credite. 

                                             Adeverinţă  266/ 584 / 180/ 13.02.2020 

o Educaţie pentru caracter şi leadership- POCU  73 /6 /6 /106247; 15 

credite profesionale transferabile 

      Webinarii (participare): 

o ,,Metodologia predării la distanță sincron+asincron”- Cetificat 

participare lot 75/ 25.07.2020/ Academia de Inovare și schimbare prin 

educație 

o ,,Demararea procesului de predare la distanță pas cu pas”- Certificat 

participare lot 76/ Academia de Inovare și schimbare prin educație 

o ,,Crearea cărților digitale cu ajutorul instrumentului BOOKCREATOR”- 

Certificat participare lot 77/ 25.07.2020/ Academia de Inovare și 

schimbare prin educație 

o ,,Utilizarea platformei WAND Education”- Certificat participare lot 78/ 

25.07.2020/ Academia de Inovare și schimbare prin educație. 

o Certificat de participare la SEMINARUL DIDACTIC 

INTERNAȚIONAL “GHID- METODOLOGIC. MODELE DE 

PROIECTE DIDACTICE”, organizat de CENTRUL DE RESURSE 

EDUCAȚIONALE SRL, BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2020, în parteneriat 

cu ASOCIAȚIA ,,RO EDUCAȚIE”. 

o Adeverinţă - coordonator al Revistei SEMINARULUI DIDACTIC 

INTERNAȚIONAL,, MODELE DE PROIECTE DIDACTICE. 

GHID METODOLOGIC”, Bucureşti, 2020. 

o ,, CV-ul profesional- cartea de vizită a cadrului didactic”- Certificat de 

participant nr. 1492/ 03.08.2020/ Academia de vară a cadrelor didactice,, 

Viitorul educației este astăzi”/ MECC Republica Moldova. 

 Convenții cadru privind efectuarea SPP- stagiului de pregătire practică 

o a încheiat parteneriate de colaborare cu agenți economici. 



 

 

 Ședințe/ întruniri: a participat la toate activitățile:    

o Consiliului profesoral,  

o Ariei curriculare Tehnologii din școală;  

o Cercului pedagogic județean ,,Resurse naturale şi protecţia 

mediului’’,desfăşurat la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară 

Arad în data de 12.11.2019- adeverința nr. 2258/14 din 12.11.2019; 

 Programe CDL: a elaborat: 

o Identificarea  şi depozitarea produselor agricole clasa IX D 

o Creşterea ecologică a animalelor clasa X D 

o Bolile animalelor din gospodăriile populaţiei- XII D 

 Examene de diferență:  

o a organizat desfășurarea examenelor de diferență pentru elevii veniți prin 

transfer la LTIA Arad  

 SSM și PSI:  

o a participat la exercițiu evacuare în caz de incendiu – 04.12.2019 

o a participat la întâlnirile periodice ale Comitetului SSM al LTIA Arad. 

o a instruit elevii clasei a XII-a D privind SSM și PSI 

 Mentor:  

o Desfăşoară activitate de mentorat cu elevi de la Liceul Special,, Sfânta 

Maria,, Arad. POCU- ID-106247- Proacţiune pentru o comunitate 

educaţională multiprofesională. 

o activitate de mentorat cu elevi de la Liceul Special,, Sfânta Maria,, Arad. 

POCU- ID-106247- Proacţiune pentru o comunitate educaţională 

multiprofesională. 

o Formator:  

o a participat ca membru în comisii de examen/evaluare organizate de 

furnizori de programe de formare profesională a adulților. 

o Cursul de formare –Fermieri instruiţi în judeţul Bihor, Caraş Severin, 

Arad, Hunedoara 

 Pregatite elevi CES XE 

 Programe de dezvoltate a abilităților pentru viață și profesie  
o a participat la spectacolul ,,Balul Bobocilor 2019” din 29.11.2019 

 Pregătire suplimentară: a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care 

întâmpină probleme în învăţarea disciplinelor tehnologice 

 SNAC- activitate coordonator 
o a participat diverse activităţi caritabile de voluntariat: Săptămâna 

legumelor şi fructelor donate, 25.noiembrie 2019 

o a coordonat elevii clasei a XII-a D în activități de voluntariat: Săptămâna 

legumelor, 2019;   

 Activități instructiv-educative, curriculare și extracurriculare:  
o A participat  la Festivalul vânătorilor-Ediţia a IX-a în calitate de membru 

al juriului 19.09.2019 

o A participat la activitatea ECO Construct, organizată în data de 26-

27.09.2019 de către Liceul Tehnic Arad.  

o A participat la activitatea dedicata Zilei internaţionale a animalelor 

organizată în şcoala noastră în colaborare cu Dr. Claudiu Iosim-medic 

veterinar Animed Arad. 

o A organizat ,, vizită didactică,, la ferma pomicolă Curtici 07.10.2019. 



 

 

o A participat împreună cu elevi din clasa XII D la Romexpo Bucuresti la 

activităţile dedicate Zilei naţionale a produselor româneşti- 09.10.2019 

o a coordonat și organizat ,, Festivalul șanselor tale”, ediția a XX-a- ,, 

Împreună vom reuși” impreună cu Integra Ong şi Liceul Special,, Sfânta 

Maria,, Arad / 18-22.11.2019 

o A organizat ,, vizită didactică,, la ferma Vegetală ecologică şi ferma 

zootehnică Firiteaz împreună cu elevii clasei X E 

o a sprijinit activitatea colegelor mele desfășurată la workshopul 

parteneriat cu UAV Arad: ,, Savoare și culoare”-15.XII.2019. 

o A participat la activităţile şcolii si Crosul Invictus 24.11.2019. 

o A coordonat activitatea SNAC ,, Săptămâna legumelor şi fructelor 

donate,, 28.11.2019 

o A coordonat pregătirea şi participarea elevilor şcolii noastre la Concertul 

de colinde de la Primăria Arad, 28.11.2019  ISJ şi CJA Arad 18.12.2019. 

o A participat la Gala Olimpicilor arădeni în calitate de profesor care am 

pregătit elevul olimpic Bibarţ Marius- Mentiune la Olimpiada naţională 

Cresterea animalelor- Bacău- 2019 

 Publicaţii  

o Treptele adolescenţei- ISSN 2068- 2131 

 RED 

o Evaluator RED- Adeverința 2891817014X115810XSW2008 / 

Didactic.ro/ 20.07.2020 

o PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII: 
o a postat online, pe facebook (datorită stării de urgență Covid19), Planul 

de școlarizare pentru anul școlar viitor: 2020-2021.  

 CEAC 

o a realizat ,, Fișă de monitorizare a progresului” la clasele la care predau.  

 Concursuri 

o a participat la Concursul Internaţional,, Călătorie prin Toamnă în 91 de 

Zile,, în calitate de coordonator al lucrărilor şi a obţinut: 

 Premiul II- MIHAILOV ANA MARIA a XII-a Secțiunea 2.2: 

,,Hello Autumn” Seria CTZ nr. 010366 

 Premiul II- VLĂZAN TIMEEA a XII-a Secțiunea 2.2:”Decor de 

aramă”, Seria CTZ nr. 010367 

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 

 începând cu 11.03.2020, activitatea a continuat în mediul online.La nivelul ariei 
curriculare s-a comunicat pe grupul Tehnologii creat pe Messenger, pe email cât și 

pe grupul de WhatsApp al LTIA Arad. 



 

 

  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. 

 începând cu 11.03.2020, activitatea de monitorizare, susținere, consiliere a elevilor 
s-a realizat în mediul online conform orarului școlar, fiecare membru al catedrei a 

dat dovadă de responsabilitate, empatie și simț parental în activitatea virtuală cu 

elevii.  

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. Începând cu 11.03.2020, comunicarea s-a realizat pe grupurile fiecărei clasei, 

grupuri create pe WhatsApp, Messenger, Facebook, Yahoo Groups.  

În cadrul comisiei metodice-aria curriculară ,, Tehnologii”, colaborarea a fost eficientă , 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică ( live și online). 

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 ( din 11.03.2020 și online) . 

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. 

 din 11.03.2020, fiecare cadru didactic a creat materiale didactice și resurse 

educaționale viabile desfășurării activității online: fișe de documentare, fișe de 

lucru, teste, filmulețe, ppt-uri, transmise elevilor prin mijloace online ca: Padlet, 

Prezi, Google classroom, Zoom, Google meet, Blog-uri personale, messernger, 

facebook, WhatsApp, etc.  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

 

1. Proiectarea şi promovarea  CDL  

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a stabilit ca materia 

propusă care va fi apoi planificată la disciplinele CDL să fie  parcursă ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite.  



 

 

S-au întocmit programe şcolare pentru CDL, în care s-au precizat clar şi concret 

conţinuturile unităţilor de învăţare precum şi obiectivele şi rezultatele învățării/competenţele 

vizate.  

 

2. Sistemul de evaluare.  

Strategii/criterii de evaluare utilizate 

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. 

Începând cu 11.03.2020, evaluarea s-a realizat în mediul online. Rezultatele evaluării au 

fost consemnate în cataloagele școlare după exprimarea acordului scris al părintelui elevului 

minor, sau acordului personal al elevului major.  

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

I. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de 

evaluare a cadrelordidactice, întâlniri de lucru) 

 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect 

obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 

 s-a creat un climat favorabil învăţării 

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor;  

 stimularea elevilor pentru a reuşi 

 s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în 

sensul construirii de relaţii bune în şcoală. 

 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 
dascălilor 

 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul 
de învăţământ 



 

 

 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru 

elevi 

 s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 
reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

 s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare. 

 începând cu 11.03.2020, interesul pentru asigurarea actului instructiv educativ s-a 

menținut: s-au aplicat strategii specifice activității virtuale, cadrele didactice au 

aplicat cunoștințele acumulate la cursurile de formare și au participat la cursuri de 

formare online furnizate de CCD Arad sau de alte organizații (Profesor online 

furnizat de National Digital)  

 

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 

 începând cu 11.03.2020, evaluarea s-a desfășurat în mediul online, respectând toate 

cerințele metodologice în vigoare. 

 

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 . 

 trăind în era digitală, fiind forțați de reala și încă necontrolabila pandemie Covid 

19, membri ariei curriculare ,, Tehnologii” au dau dovadă de mare putere de 

muncă, adaptabilitate și deschidere continuă spre ,,lifelong learning”.  

 

Responsabil arie curriculară, Prof. Ing. Simedru Viorela 

 

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 validata în 

Consiliul profesoral din 05.09.2019 si aprobată in CA din 06.09.2019. Numirea comisiei s-a 

realizat prin Decizia  directorului nr. 60 din 06.09.2019. 

Comisia are următoarea componenţă: 

Responsabil – prof. Sauliuc Anda Flavia 

Membri:  

o prof. Simedru Viorela 

o prof. Ţurlea Ovidiu 

o prof. Gaga Loghin 

o prof. Șerpar Dochia 



 

 

o prof. Vlad Gheorghina 

o laborant Borlea Romana 

o agent paza Matyas Florin 

S-a întocmit Planul Managerial al Comisiei SSM-SU pentru anul școlar 2019-2020 cu 

nr. 2190/02.10.2019. 

I. P.S.I. şi S.U. 

Instruirea personalului în anul şcolar 2019/2020 s-a efectuat după cum urmează: 

- Instructaj introductiv general : 8 ore , la angajare – pentru persoanele nou angajate – 

in data de 02.09.2019 

- Instructaj la locul de muncă : 8 ore – pentru persoanele nou angajate 

- Instructaj  periodic : 2 ore    

 la 1 lună pentru personalul cu funcţii operative care sprijină 

serviciile de urgenţă (portari, bibliotecar, laborant) 

 la 6 luni pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

– instructajul periodic s-a realizat in data de 06.09.2019 

Organizarea activităţii de instruire a personalului CTIA, tematica şi graficul de instruire 

au fost aprobate cu nr. de înregistrare 18/30.08.2019. 

Participarea la ședințe/ instruiri 

Am participat la sedinta de instruirea realizata la Colegiul Csiky Gergely din Arad de 

către ISU Arad (dl.col. Cebuc, dna Giurgiu Codruta) si ISJ Arad (dna insp. Moler Camelia) – 

30.10.2019. S-a discutat despreplanificarea exercitiilor/semestru, stabilirea detaliilor 

exercitiilor de evacuare, locul de adunare persoane, despre concursurile organizate in 

colaborare cu ISU Arad pe teme de protectie civila. 

Controale 

- în semestrul I nu au existat controale din partea ISU Arad 

- smestrul II – control ISU in luna iunie: au fost verificate termenele de valabilitate 

ale stingătoarelor, existența planul de intervenție, a verificărilor instalațiilor 

electrice,etc. 

Planificarea exercițiilor de alarmare – document nr. 19/02.10.2019 

- 04.12.2019 -  s-a desfăşurat exerciţiul de simulare a incendiului  la sediul LTIA de 

pe strada Lucian Blaga cu participarea: Poliţiei Locale (dl consilier Beke Tiberiu, dl 

consilier Mazareanu Emil), şi a Primăriei Arad – Biroul Protecție Civilă (dl.Șerban 

Lucian) cu tema „Evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de situaţii de urgenţă: 

incendiu în laboratorul de fizică”. 

 

Înainte de desfăşurarea exerciţiului de alarmare-evacuare pentru incendiu am înaintat o 

adresă oficială către toate instituţiile implicate în acest exercitiu. În cadrul şedinţelor de 

pregătire  (26.11.2019,04.12.2019) 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 (390 elevi, 19 cadre didactice, 3 – 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. 

Concluziile exercițiului au fost următoarele: 

- Exercițiul s-a desfășurat în condiții foarte bune 

- Timp de evacuare: 3 minute, 40 de secunde 

- Recomandări:  

o Clasele vor respecta la următoarele exerciții ordinea alfabetică pentru a 

putea fi identificate mai ușor 

o La locul de adunare persoane trebuie lăsat un loc mai mare între clase pentru 

a putea fi identificati mai usor 

S-a verificat instalația electrică și paratrăznet – PV nr. 52/12.12.2019 

S-a întocmit/reactualizat următoarele documente: 

 Tematica pentru efectuarea instructajului specific locului de muncă în domeniul 
PSI și SU nr. 18/30.08.2019 

 Planul managerial al comisiei pentru situații de urgență  – 3190/02.10.2019 

 Echipa de intervenție în caz de situații de urgență, anexa la Decizia 

nr.103/27.11.2019 (schimbarea unor angajati) 

 Decizia nr.103/27.11.2019 – privind modul de organizare a activității PSI  

 Dispozitie privind interzicerea fumatului in cladirile LTIA nt. 2094/18.10.2019 

 S-au reînnoit indicatoarele de evacuare în cazul situațiilor de urgență 

 Reactualizarea panoului privind ”Organizarea apărării în domeniul situațiilor de 
urgență” – parter de către prof. Sauliuc Anda 

 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. 

 Pregătirea secțiilor de votare – verificare stingătoare, fluxuri de evacuare, 

panouri, instrucțiuni ISU – în colaborare cu bibl. Mortasifu Ioana. 

 

Activitați realizate cu elevii 

L-a inceputul anului școlar s-a realizat instruirea tuturor elevilor privind situațiile de 

urgență, de către profesorii diriginți, la clasă (cu sprijinul cadrelor tehnice PSI). S-au intocmit 

procese verbale de instruire. 

În 18.10.2019 s-a realizat reinstruirea elevilor și a cadrelor didactice privind 

interzicerea fumatului  - PV nr. 20/18.10.2019 (prelucrarea dispozitiilor specifice) – s-a citi 

circulara in scoala, au fost prelucrate regulile in cadul orelor de dirigentie. 

II. Sănătatea şi securitatea muncii 

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

înregistrat cu nr. 2190/1/02.10.2019. La nivelul Comitetului de sănătate și securitate în muncă 

s-a stabilit planul managerial . 

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:  17/30.08.2019 - ssm 

- 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. 

 În luna septembrie, cu ajutorul profesorilor diriginți s-a realizat instruirea 

privind protecția muncii pentru toți elevii din școală. S-au întocmit procese 

verbale colective de instruire pe clase. De asemenea, toți elevii care realizează 

pregătirea practică sunt instruiți inainte de prezentarea la locul de practică.  

 In luna  septembrie 2019 s-a efectuat instruirea periodică a tuturor angajaților – 

06.09.2019 

 În luna septembrie 2019, la inceputul anului școlar s-a verificat starea de 

sănătate a tuturor angajatilor de catre dr. Butusina, precum si evaluarea 

psihologică a tuturor angajaților. 

Instruire -  15 mai 2020 – videoconferință Zoom, în ceea ce privește sănătatea și 

securitatea muncii in contextul îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 – angajații au semnat PV 

individuale pentru a Evita transmiterea virusului.    

Instrucțiunile prelucrate: 

 Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr. MEC 4220/08/05.2020) și al 

Ministerului Sănătății (nr. MS 769/08.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/ instituțiile de 

învățământ, cu recomandările cuprinse în Ghidul O.M.S. privind Controlul Covid 19 în 

școli (adresa nr. 4117/04.05.2020, D.S.P. Arad) și cu recomandările I.N.S., Anexa 4 

”Măsuri de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire 

pentru elevii claselor terminale precum și pe perioada organizării examenelor de 

evaluare națională și bacalaureat” (adresa nr. 4526/10.05.2020, D.S.P. Arad) 



 

 

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel 

național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației 

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 

Ca urmare a procedurii stabilite la nivel de unitate, s-au luat toate măsurile necesare si 

obligatorii pentru asigurarea sănătății tuturor angajaților, dar și elevilor care au participat la 

activitățile de pregătire, la examele organizate in scoală sau la activitatea de inscriere a noilor 

elevi: 

- Stabilirea de circuite separate 

- Spațierea elevilor in clase prin rearanjarea mobilierului școlar 

- Grafice de acces in școală atât pentru angajați cât și pentru elevi pentru a evita 

aglomerarea sau intersectarea acestora 

- Amplasarea de separatoare de plexiglas 

- Curățenie și dezinfectare intensivă in scoală 

- Achiziționarea de dezinfectante și amplasarea acestora in locuri vizibile 

- Dotarea toaletelor cu săpun și hârtie 

- S-au pus la dispoziția tuturor angajaților și elevilor măști, mănuși și dezinfectante 

- Aruncarea măștilor la intrarea in școală 

- Achiziționarea de termometre speciale si verificarea temperaturii tuturor 

persoanelor care intră în școală 

 

Prin decizia nr. 66/06.09.2019 s-a constituit 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 

 

Raport de activitate a Comisiei de acordare a burselor 

                       

Comisia de acordare a a burselor școlare validată în Consiliul profesoral din 05.09.2019 

și C.A. din 06.09.2019 este compusă din:   

Funcţia în CSSM Nume şi prenume Funcţia la CTIA 

Preşedinte Dir, Ghinga Iulia Director 

Medic medicina muncii Dr. Butuşină Elena  

Membru angajator Prof. Pop Lavinia Diana Director adjunct 

Secretar-lucrător 

desemnat SSM 

Ing. Sauliuc Anda Flavia Profesor 

Membru Ing. Simedru Viorela Profesor 

Membru Ing. Vezan Borlea Ramona Laborant 



 

 

Președinte Comisie de acordare a burselor: Dir. adj. prof. Pop Lavinia Diana                                                      

Membrii Comisiei: Prof. Mercea Claudia, Prof. Dobândă Monica, Prof. Golda Carmen, 

Cont.Andea Adina, Inf. Alesu Liliana. 

Comisia a urmărit modul în care poate să acorde sprijin financiar elevilor care se 

încadrează în criteriile prevăzute de legislația în vigoare. Legislația în vigoare se referă la: 

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, 

HGR nr. 558/2008, HGR.39467/2000, Ordinul 5576/2011, Ordinul 536/2011 cu anexele și 

hotărârile actualizate.  

Cunoașterea de către membrii comisiei a prevederilor legislative în vigoare, a 

documentației necesare și a normelor de acordare a constituit o prioritate. Deasemenea s-a 

urmărit aducerea la cunoștință a tuturor informațiilor legate de actele necesare în dosar, a 

termenelor limită de depunere a dosarelor, a corectitudinii actelor doveditoare. În acest sens, s-

a ținut permanent legătura cu diriginții claselor, cu elevii și părinții acestora.  

Au fost afișate la avizierul școlii documentele referitoare la Bursele școlare. Bursele pot 

fi:  Sociale: pentru elevii proveniți din familii cu venituri mici medicale      orfani;  de 

merit; de studiu;  de performanță. 

Au fost propuse spre aprobare Consiliului de Administrație al unității de învățământ 

criteriile specifice de acordare.  

Au fost elaborate în cadrul Comisiei, documentele tip de solicitare și evidență a elevilor 

care îndeplinesc condițiile de acordare.  

Până la termenul prevăzut în Metodologia și calendarul de acordare, au fost înregistrate 

și prelucrate un număr de 23 dosare, din care toate au fost declarate eligibile. 

Au fost acordate următoarele burse, defalcate pe tipuri:   

 Burse Sociale - 2 dosare 

  Burse Merit – 20 dosare 

 Burse CES – 1 dosar 

Deasemenea rămân în plată dosarele depuse în semestrul I pentru: 

 Burse Sociale -13 dosare 

  BANI de  LICEU – 3 dosare 

 Burse CES - 4 dosare 

A fost transmis Primăriei Arad centralizatorul cu numărul de burse propuse în vederea 

stabilirii cuantumului. S-au întocmit Procesele verbale de ședință, documentele de plată și alte 



 

 

situații referitoare la activitatea Comisiei, corect și la timp. Activitatea Comisiei s-a desfăşurat 

în condiții bune, membrii comisiei au colaborat eficient cu diriginții, elevii și părinții acestora. 

 

 RESPONSABIL COMISIE,                                                   Întocmit, 

 Dir. adj. prof. Pop Lavinia Diana                                          Prof. Golda Carmen                              

 

Comisia pentru Verificarea Documentelor școlare 

Semestrul I, An  şcolar 2019  - 2020 

     Comisia de Verificare a Documentelor Școlare va desfășura activități în anul 

școlar 2019-2020, care să monitorizeze modul de completare a documentelor școlare, va 

colabora atât cu  Directorul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară, cât și cu 

diriginţii și profesorii școlii. Membrii Comisiei au de asemenea rolul de a verifica 

respectarea principiului notării ritmice, esenţial în realizarea unui proces de predare – 

învăţare - evaluare eficient. 

OBIECTIVELE COMISIEI 

 Monitorizarea respectării procedurilor de completare a documentelor școlare; 

 Completarea corectă a înscrisurilor din cataloage; 

 Monitorizarea notării ritmice a elevilor; 

 Realizarea unui proces de evaluare a elevilor eficient şi conform cu programele 

şcolare şi cu legislaţia în vigoare; 

 Identificarea unor strategii de reducere a greșelilor de completare a cataloagelor. 

În  Consiliul Profesoral din data de  05.09.2019 a fost propusă și aprobată Comisia 

pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii, pentru anul școlar 2019-2020 

și validată în Consiliul de Administrație din 6.09.2019, cu următoarea componență: 

Responsabil: prof. Carţiş Crina 

Membri: 

Prof. Ardelean Adela  

Prof. Coman Lențica 

Prof. Klein Adriana 

Prof. Golda Carmen 

Prof. Hotăran Floarea  

Prof. Pleș Titiana  



 

 

În ședința din 24.09.2018, a fost elaborat și aprobat Planul managerial al Comisiei de 

Verificare a Documentelor Școlare și a Actelor de Studii nr. 2157/26.09.2019, având 

următoarele obiective şi activități pentru semestrul I, an şcolar 2019 - 2020: 

Comisia și-a desfășurat activitatea în semestrul I, an școlar 2019/2020,  conform  

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

termenele de desfășurare și responsabilitățile fiecărui membru.  

CONCLUZII 

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

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

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

școlară.  

Majoritatea claselor nu au note la TIC, dar datorită faptului că aceste ore se desfășoară în 

cabinetul de informatică, personal consider că   s-a realizat evaluarea ritmică a elevilor la 

această disciplină, iar Prof. Gaga Loghin are situația frecvenței la ore, dar și rezultatele 

evaluării pe suport informatic. 

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

unii elevii, dar acestea pot avea cauze obiective, cum ar fi: elevii care absentează, un modul 

care încă nu s-a finalizat, o oră pe săptămână corelată cu evaluarea orală, stagii de pregătire 

practică ce urmează să fie efectuate etc. 

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

comunicate în scris, conducerii,  profesorilor diriginți,  dar și profesorilor implicați, care se vor 

ocupa de remedierea lor cât mai urgent. 

Pe parcursul anului școlar 2019 - 2020, membrii comisiei, au verificat periodic și 

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

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

receptivi, corectând  deficiențele semnalate. 

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

 prof. Carțiș Crina 

 

Raport de activitate Comisia de cercetare disciplinară 

An  şcolar 2019 - 2020 

     Comisia de cercetare disciplinară a Liceului Tehnologic de industrie alimentară, s-a 

constituit în baza Legii Educației Naționale nr.1/2011 modificată și completată, Ordinul nr. 



 

 

5079/2016, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar modificat și completat. 

Comisia și componența acesteia, a fost validată în Consiliul  profesoral din data de 

5.09.2019 și a fost aprobată în  Consiliul de administrație din data de 6.09.2019.  

Comisia de cercetare disciplinară pentru anul școlar 2019-2020, are următoarea 

componență: 

 Președinte:  Prof. Diaconescu Marilena  

 Membri:  

Prof. Ardelean Adela 

  Prof. Crina Carțiș 

Prof. Klein Adriana 

Prof. Gaga Loghin 

Prof. Țurlea Ovidiu 

Obiectivele comisiei: Atunci când personalul didactic şi/sau didactic auxiliar din unităţile 

de învăţământ preuniversitar săvârşeşte fapte, abateri, încălcări ale eticii profesionale, 

performanţe slabe în activitatea didactică, sau alte acte de natură să atragă răspunderea 

disciplinară, se declanşează procedura pentru cercetarea disciplinară care, în final, se poate 

concretiza în sancţionarea acestor categorii de personal.  Este importantă menţiunea că, deşi 

legea organică a educaţiei naţionale tratează problematica abaterilor disciplinare şi a 

sancţiunilor aplicabile personalului didactic / didactic auxiliar în Titlul IV – Statutul 

personalului didactic, Capitolul I – Statutul personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, Secţiunea a 11 –a – Răspunderea  

disciplinară şi patrimonială, totuşi, aceste aspecte se coroborează cu prevederile paralele ale 

Codului muncii, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 40 / 2011. 

  Pe anului școlar 2019-2020,   Comisia  de Cercetare Disciplinară nu a înregistrat  

referate de sesizare și nu a avut cazuri de cercetare disciplinară.  

Responsabil Comisie de Cercetare Disciplinară 

Prof. Diaconescu Marilena 

 

COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITAȚII (CEAC) 

 

Pentru anul şcolar 2019-2020, activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 



 

 

din cadrul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad şi-a propus realizarea 

următoarelor obiective: 

 Desfăşurarea activităţii CEAC în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 Alinierea activităţii şcolii la principiile calităţii; 

 Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională; 

Dintre activităţile realizate pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020 prin care 

s-a urmărit realizarea acestor obiective amintim:  

1. Constituirea CEAC conform deciziei nr. 58/1 / 06.09.2019  

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii funcţionează cu următoarea componenţă în anul 

şcolar 2019- 2020:  

1. ȘICLOVAN LAURA –  coordonator operativ 

2. STANCIU MIHAELA - secretar 

3  COTĂESCU CLAUDIA  – membru  

4. DOBÎNDĂ MONICA - membru 

5. FUNAR MIHAELA - membru 

6. HOTĂRAN FLOAREA – reprezentant sindicat 

7.  SZUCS MARIANA  – reprezentant Consilul Local  Arad 

8. IENCI DANIELA – reprezentant părinți 

9. CIULE FRANCESCA IONELA – reprzentant elev 

Această componență a fost aprobată în Consiliul Profesoral. 

2. Stabilirea subcomisiilor de lucru 

3. Stabilirea responsabilităţilor generale şi specifice ale fiecărui membru al comisiei 

 prin descrierea sarcinilor şi a principalelor activităţi. 

4. Actualizarea regulamentului de funcţionare CEAC şi revizuirea Strategiei de  

evaluare internă a CEAC prin prisma rezultatelor evaluării RAEI 2018-2019, reflecţia asupra 

lor şi decizia privind priorităţile de dezvoltare. 

5. Elaborarea de către coordonatorul CEAC a documentelelor operaţionale pentru   

anul şcolar curent, respectiv: Planul operaţional, Planificarea calendaristică a activităţilor 

comisiei, Organigrama comisiei, Graficul asistențelor la ore, Planul de îmbunătățire a calității. 

6. Identificarea punctelor slabe pe baza RAEI 2018-2019 şi elaborarea planului de 

îmbunătăţire a calităţii pentru anul şcolar în curs, parte integrantă a RAEI, propunând activităţi 

de îmbunătăţire și evaluare în cadranul 4 din cercul calităţii (cercul lui Deming, Planificare) 



 

 

- Dezvoltarea abilităților profesionale prin activități extracurriculare în atelierul de industrie 

alimentară 

- Renovarea și dotarea sălilor de clasă 

- Revizuirea procedurilor de evaluare internă și propunerea unor proceduri noi 

- Profesor de limba şi literatura românǎ pentru o orǎ 

- Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură materializată în creşterea promovabilităţii E.N.B. prin 

Proiectul ROSE 

- Îmbunătăţirea portofoliului elevilor de clasa a XII a la modulele de specialitate prin realizarea 

unor fişe de monitorizare. 

- Evaluarea de proces pentru programele de perfecționare/ formare continuă aflate în derulare 

- Stimularea interesului elevilor de liceu pentru lectură 

- Evaluarea concursului regional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm” 

7. Finalizarea Raportului Anual de Evaluare Internă pe anul şcolar 2018-2019. În  

cursul lunii octombrie 2019, membrii CEAC au realizat auditul intern al calităţii pe baza 

Standardelor de acreditare şi evaluare periodică (anexa H.G. nr. 21/10.01.2007) şi a 

Standardelor de referinţă, care s-a concretizat în Raportul Anual de Evaluare Internă pentru 

anul şcolar 2018-2019, finalizat la data de 11.10.2019 prin accesarea platformei ARACIP, 

https://calitate.aracip.eu. 

8. Iniţializarea RAEI pe anul şcolar 2019-2020 şi completarea Bazei de date. S-a  

iniţializat RAEI pentru noul an şcolar şi s-a completat Baza de date pe platform 

https://calitate.aracip.eu având sprijinul serviciilor secretariat şi contabilitate.  

9. Consemnarea la timp, în cadranul 1 din cercul calităţii (cercul lui Deming):  

„REALIZARE”, a activităților de îmbunătățire a calității și de evaluare internă, realizate 

conform planificării din RAEI anterior. 

10. Completarea corectă şi în timp util a nivelului de realizare al indicatorilor pentru 

fiecare nivel acreditabil în cadranul 2 din cercul calităţii (cercul lui Deming): 

„EVALUARE”. Pentru aceasta s-a ținut cont de descriptorii corespunzători fiecărui indicator şi 

a fost consultat cu atenţie  Manualul de evaluare internă realizat de ARACIP. 

11. Dezbaterea standardelor şi  a standardelor de referinţă. Membrii comisiei au 

studiat  

standardele şi standardele de referinţă puse la dispoziţie pe platforma Ministerului educaţiei, 

secţiunea ARACIP. Membrii comisiei au luat la cunoștință de noile direcţii de reorientare în 

activitatea de evaluare instituţională. 

https://calitate.aracip.eu/


 

 

12. Asigurarea coerenţei acţiunilor de monitorizare şi autoevaluare în vederea  

eficientizării activităţii CEAC. 

Membrii CEAC au realizat observări ale lecţiilor şi au completat fişe de observare. Din 

observările la lecţii făcute pe parcursul a 3 luni s-a putut constata că îmbinând metodele 

tradiţionale cu cele activ-participative, folosind metode practice, de acţiune directă asupra 

realităţii şi oferind condiţii optime care să favorizeze cercetarea, descoperirea sau 

problematizarea, întărim caracterul formativ al actului instructiv şi dezvoltăm elevilor atitudini 

şi comportamente, astfel devenind capabili să răspundă cu succes la stimuli şi provocări 

externe sau interne.  

13. Realizarea de noi proceduri și reviziurea  procedurilor deja existente, pentru  

punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi 

asigurând cadrul calităţii în învăţământ.  

        S-au revizuit un număr de 68 de proceduri și s-a realizat o procedură nouă. 

14. Planificarea riguroasă a lucrărilor scrise (teste iniţiale, fișe de  progres), întocmirea  

unui raport privind testarea inițială și informarea privind progresul/regresul înregistrat de elevi. 

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

prin  realizarea diagramei PIE. 

16. Introducerea Documentelor școlii pe platform https://calitate.aracip.eu sub diferite  

forme ( xls, pdf, word);  

1.Documente de înfiinţare  

2.Documente de funcţionare şi resurse materiale  

3.Resurse umane  

4.Oferta educaţională şi rezultatele educaţionale  

5.Documentele financiare  

6.Planificarea internă  

7.Sistemul de management al calităţii   

    17. Comisia CEAC a pregătit documentația necesară pentru depunerea Cererii de evaluare  

externă periodică. 

18. Realizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei CEAC conform tematicii şi 

termenelor propuse.                                                          

                                                                                                           Întocmit, 

                                                              Responsabil CEAC: Prof. ȘICLOVAN  LAURA    

 



 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE 

CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII 

AN ŞCOLAR: 2019 – 2020, SEMESTRUL I 

 

 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, îşi desfăşoară activitatea în următoarea componenţă: 

1. Prof. Ghinga Olga Iulia - Director; 

2. Prof. Pop Lavinia Diana – Director adjunct; 

3. Prof.Ţolea Florina – Consilier educativ; 

4. Prof. Golda Carmen – Membru; 

5. Prof. Gaga Loghin – Membru; 

6. Prof. Funar Mihaela – Membru; 

7. Prof. Carţiş Crina – Membru; 

8. Prof. Stanciu Mihaela – Consilier de integritate; 

9. Muntean Octavian – Reprezentant Consiliul local; 

10. Răşinar Ramona – Reprezentant părinţi; 

11. Czernak Cătălin – Reprezentantul elevilor. 

 

 Această componenţă a fost propusă în Consiliul Profesoral din data de  05.09.2019 şi a 

fost aprobată în Consiliul de Administraţie cu decizia nr. 62 / 06.09.2019. 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul şi 

corpul deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască 

împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să 

poată deveni cetăţeni activi. 

În cadrul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad sunt promovate şi 

respectate  principiile şcolii incluzive. 

Educaţia Incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare 

având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a menţine 

participarea la procesul de învăţare a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt 

garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a 

cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie.  

La începutul semestrului comisia a întocmit Planul de acţiune pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii şi Planul operaţional privind 

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar respectând modelul planului trimis de  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. 



 

 

Scopul implementării acestor planuri operaţionale constă în creşterea gradului de siguranţă 

a elevilor şi personalului didactic precum şi prevenirea faptelor de corupţie, delicvenţei 

juvenile în incinta şi în zona adiacentă Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad. 

Activitatea dedicată ,, Zilei Educaţiei ’’ desfăşurată în data de 03.10.2019 a avut ca scop 

principal prezentarea unor măsuri de prevenire a diverselor forme de violenţă manifestate între 

elevi, combaterea absenteismului, a faptelor de corupţie şi a traficului de persoane.La această 

activitate au participat reprezentantul IPJ Arad, directorul / directorul adjunct al şcolii, 

consilierul educativ, consilierul de integritate, cadre didactice şi elevi. 

În data de 31.10.2019  în incinta unităţii de învăţământ a avut loc acţiunea de prevenire a 

consumului de tutun, activitate desfăşurată în parteneriat cu IPJ Arad prin care s-au prezentat o 

serie de materiale informative pe această temă. Au avut loc şi discuţii cu privire la prezenţa 

obligatorie a elevilor la orele de curs, modul de deplasare spre şcoală şi spre casă precum şi 

comportamentul acestora în şcoală şi în societate. 

Elevii Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad au participat în luna noiembrie la 

activitatea de prevenţie cu tema ,, Spune Nu drogurilor ’’ desfăşurată în cadrul Universităţii ,, 

Aurel Vlaicu ’’ Arad. 

 Semestrial se monitorizează fenomenul violenţei şcolare la nivelul unităţii de învăţământ 

prin chestionare distribuite elevilor şi părinţilor şi prin desfăşurarea unor activităţi sportive şi 

cultural - artistice. Totodată au avut loc activităţi preventive tematice în  cadrul orelor de 

Consiliere şi orientare precum şi în cadrul Lectoratului cu părinţii, punându – se accentul pe 

sprijinul părinţilor în acţiunile de combatere a violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminare. 

                                                                                  Întocmit: 

                                                                    Director adj.  – Prof. Pop Lavinia-Diana 

                                                                         Consilier de integritate – Prof. Stanciu 

Mihaela                                          

 

Comisia de etică 

An şcolar 2019 – 2020, semestrul I 

  

Comisia de etică din cadrul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, îşi desfăşoară 

activitatea în următoarea componenţă: 

Președinte: prof. Stanciu Mihaela Maria; 

Membri: 

Prof. Ardelean Adela; 

Prof. Ioncu Monica; 



 

 

Bibliotecar – Mortasifu Ioana; 

Reprezentant elev - Ciule Francesca; 

Această componenţă a fost propusă în Consiliul Profesoral din data de 05.09.2019 şi a fost 

aprobată în Consiliul de Administraţie cu decizia nr. 86/1 / 06.09.2019. 

Codul cadru de etică constituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite 

să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea 

educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli 

corecte. 

Respectarea prevederilor codului de etică  reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi 

prestigiului unităţii de învăţământ, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective: 

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic; 

b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional; 

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional 

preuniversitar; 

d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar 

preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; 

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

Personalul didactic, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu 

următoarele valori şi principii:  

a. imparţialitate şi obiectivitate;  

b. independenţă şi libertate profesioală; 

c. responsabilitate morală, socială şi profesională;  

d. integritate morală şi profesională;  

e. confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private;  

f. primatul  interesului public;  

g. respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei; 

h. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;  

i. respectarea autonomiei personale;  

j. onestitate şi corectitudine;  

k. atitudine decentă şi echilibrată; 

l.  toleranţă;  

m. autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

n. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii 

activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi  a 

specialităţii/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;  

o. implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii. 

 

Atribuții: 

 primeşte sesizări şi reclamaţii sau se autosesisează privind situaţiile ce intră sub 

incidenţa 

Codului de etică profesională la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad şi evaluează 

validitatea acestora. 



 

 

 organizează investigaţii, interviuri, audieri în scopul culegerii de date privitoare la 

cazurile care fac subiectul sesizării/ reclamaţiei; 

 după efectuarea investigaţiilor, interviurilor, audierilor şi pe baza rezultatelor acestora, 

realizează analiza cazului, ia decizii şi întocmeşte un raport de caz; 

  comunică raportul de caz părţilor implicate şi propune eventuale recomandării 

Consiliului de Administraţie; 

 păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 

Comisia de etică  informează cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad  asupra modificărilor aduse Codului cadru de etică în baza reglementării 

legislative OMEN nr. 4831 / 30.08.2018, acesta este afișat la avizierul școlii pentru a se 

consulta. 

  Pe parcursul semestrului I nu s-au înregistrat abateri ale cadrelor didactice de la  normele 

morale, civice și cele de conduită profesională. 

                                                                                                             Președinte, 

                                                                                                Prof. Stanciu Mihaela Maria  

 

Raportul  de activitate al comisiei pentru mentorat  

 

În anul şcolar 2018-2019, Comisia paritară la nivelul unității de învățământ are 

următoarea componenţă, aprobată în C.A. din 06.09.2019 

Responsabil – Pop Lavinia Diana- director adj 

Membri        - Prof. Ghinga Olga-Iulia- director 

                            -Prof. Carțiș Crina 

                      -Prof. Vlad Gheorghina  

                      -Prof. Simedru Viorela 

                            -Prof. Sauliuc Anda 

                              - Prof.Gaga Loghin 

În anul şcolar 2018/2019 au fost încheiate acorduri de practică intre Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară și Universitatea ,‚Aurel Vlaicu’’, respectiv Universitatea 

’’Vasile Goldiș’’ din Arad . 

Practica pedagogică a fost efectuată de către studenți,  la diferite discipline, sub atenta 

îndrumare a prof. Gaga Loghin, prof. Simedru Viorela și prof. Dobîndă Monica. 

Studenții au asistat la lecții, după au realizat planuri de lecție, au elaborat teste iar în 

final au susținut lecții la biologie, informatica si tehnologii( industrie alimentară). 

La biologie au fost prezenți 12 studenți de la Universitatea ’’Vasile Goldiș’’Arad, la 

informatică 4 studenți de la Universitatea ,‚Aurel Vlaicu’’Arad, iar la tehnologii 20 de studenți 

tot de la Universitatea ,‚Aurel Vlaicu’’Arad. 

                                                           Responsabil comisie, 

Director adjunct , prof. Pop Lavinia-Diana                             

 



 

 

Raport pentru promovarea imaginii Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

în anul școlar 2019-2020 și a ofertei educaționale pentru anul școlar 2020- 2021 

 

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

cei trei parteneri educaționali: școală-elevi-părinți. 

    De-a lungul activității de promovare a imaginii școlii în anul școlar 2019-2020 

activitățile prioritare în desfășurarea acestei campanii au fost: 

 Difuzarea informațiilor cu privire la oferta educațională, programele didactice, 

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

 Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel județean, național, internațional în scopul 
promovării imaginii școlii și a corelării ofertei educaționale cu cerințele de pe piața 

muncii; 

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

 Participarea la diferite competiții școlare, concursuri care promovează elevii școlii, 
valorile civice, care cresc interesul elevilor pentru învățare, pentru formare de viitori 

profesioniști; 

 Promovarea titulaturii de ”Școală Europeană”, titulatură obținută pentru o perioadă de 3 

ani. 

   Evoluția tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media și multimedia a 

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

asupra formării unei imagini reale în viziunea partenerilor educaționali, reprezentați de elevi, 

părinți și alți parteneri. 

   În anul școlar 2019-2020, la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad s-au 

derulat o serie de activități pentru promovarea imaginii școlii. Elevii școlii noastre, coordonați 

de profesori, au participat la concursuri și proiecte școlare și extrașcolare. 

Proiectul de mobilitate  care a adus un plus de imagine școlii noastre cu titlul ,,Abilities 

4 Future in Food Processing” (Abilități pentru viitor în procesarea alimentelor) din Programul 

Erasmus+,  programul UE pentru educație, formare, tineret și sport (identificat cu VET 2018-1-

RO01-KA102-047628), precum și celelalte proiecte ale școlii au fost promovate în emisiunea 

adresată liceelor tehnologice ”Tânăr în Europa” difuzată la Radio France International. La 

emisiune au participat cei 15 elevi ai Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară (LTIA) Arad 

care au efectuat stagiul de instruire practică în perioada 5 – 25 mai 2019, la organizația de 

primire St. George Hotel Enterprises din Paphos, Cipru, în parteneriat cu ,,Organization for 

Promotion of European Issues” (O.P.E.I.) din Paphos, Cipru. 

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

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

la acțiuni comunitare, cum ar fi Festivalul național al șanselor tale, donații la casele de tip 

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

calitate de voluntari, la diferite proiecte și competiții, precum cele inițiate de asociația Integra. 

Crosul Invinctus, este o altă activitate de voluntariat, organizată de Ministerul Apărării 

Naționale, la care au participat elevi și profesori din școala noastră, alături de veterani din 

teatrele de operațiuni, școala noastră fiind și gazda întâlnirii veteranilor Invictus cu elevii din 

Sala Festivă. Acțiunea a fost mediatizată în presa locală.  

 Activități pentru sensibilizarea, conștientizarea și prevenirea violenței în familie, 

precum și în mediul școlar, activități antibulying, activități pentru prevenirea absenteismului 

școlar  au fost desfășurate în școala noastră, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție 

Arad, DGASPC Arad, Poliția Locală Arad, proiecte mediatizate pe internet și în presa locală. 

 



 

 

 

La sfârșitul anului școlar s-a organizat ”Ziua Absolventului” în format online, cu scopul 

de a-i sărbători pe elevii din anii terminali; elevilor li s-au decernat diplôme în format 

electronic, iar premianților li s-au înmânat diplome în format letric prin deplasarea diriginților 

și a conducerii școlii la domiciliul acestora cu repespectarea normelor de prevenire a infectării 

cu virusul Covid 19. 

Pregătirea școlii în vederea derulării activităților de pregătire ale elevilor claselor 

terminale, precum și în vederea derulării examenului de bacalaureat a fost promovată ca 

exemplu de bune practici privind organizarea în vederea prevenirii infectării cu virusul Covid 

19 de către TV Arad. 

 Imaginea școlii noastre a fost promovată pe site-ul liceului www.indalimarad.ro, site-

urile locale, specialarad.ro, arq.ro, aradon, Jurnlul Arădean, Radio France International, TV 

Arad. De asemenea, toate activitățile au fost prezentate, însoțite de fotografii, pe pagina de 

facebook a liceului. Utilizarea promovării prin intermediul internetului este foarte importantă, 

mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenți ai informării pe internet. 

 Tipărirea unui nou număr al revistei liceului, « Treptele Adolescenței », a fost o altă 

modalitate de promovare a imaginii școlii, revistă în care s-au evidențiat toate rezultatele și 

activitătile derulate de unitatea noastră școlară. Revista a fost publicată pe siteul școlii și în 

format electronic și promovată pe rețelele de socializare. 

Au fost realizate panouri în care sunt promovate rezultatele elevilor, atât cele școlare, 

cât și cele extrașcolare. 

A fost realizată mapa liceului, mapă personalizată, pliante cu oferta educațională 2020- 

2021, afișe cu oferta educațională 2020- 2021, pixuri personalizate.  

Pliantul cuprinzând oferta educațională 2020- 2021 a fost realizat și în format electronic 

și a fost afișat pe site-ul liceului. Totodată a fost promovat pe rețelele de socializare. 

Oferta educațională 2020- 2021 a fost promovată, prin spoturi publicitare, la radio Kiss 

FM și Magic FM. 

Pentru anul școlar viitor, ne propunem creșterea numărului de parteneriate la nivel 

local, național și internațional, implicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea imaginii 

școlii, a unui număr mai mare de elevi și implicarea unui număr cât mai mare de părinți în 

derularea acestora. Ne dorim ca parteneriatul școală- elevi- părinți să fie unul real, cât mai 

solid. 

 Apariții în mass- media: 

Imaginea școlii noastre a fost promovată la TV, radio, în ziarul Jurnalul Arădean, pe 

site-urile locale, specialarad.ro, arq.ro, aradon: 

 

Semestrul I 

 

 https://www.facebook.com/RFI.Romania.FM/videos/715238528889194/ 

 

  https://specialarad.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-

realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/ 

https://www.arq.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-

realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/29585 

https://flacara-rosie.ro/2019/10/31/esperimentum-life-2019-un-proiect-uav-pentru-elevii-din-

liceele-

aradene/?fbclid=IwAR32hK4AWwnXZZQuLZj3ePr3_eIPGU8yQR9_8bOaoW_aCxX9F9w-

U6ykQlM 

http://www.indalimarad.ro/
https://www.facebook.com/RFI.Romania.FM/videos/715238528889194/
https://specialarad.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/
https://specialarad.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/
https://specialarad.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/
https://www.arq.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/29585
https://www.arq.ro/editie-a-emisiunii-tanar-in-europa-radio-france-international-romania-realizata-la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-din-arad/29585
https://flacara-rosie.ro/2019/10/31/esperimentum-life-2019-un-proiect-uav-pentru-elevii-din-liceele-aradene/?fbclid=IwAR32hK4AWwnXZZQuLZj3ePr3_eIPGU8yQR9_8bOaoW_aCxX9F9w-U6ykQlM
https://flacara-rosie.ro/2019/10/31/esperimentum-life-2019-un-proiect-uav-pentru-elevii-din-liceele-aradene/?fbclid=IwAR32hK4AWwnXZZQuLZj3ePr3_eIPGU8yQR9_8bOaoW_aCxX9F9w-U6ykQlM
https://flacara-rosie.ro/2019/10/31/esperimentum-life-2019-un-proiect-uav-pentru-elevii-din-liceele-aradene/?fbclid=IwAR32hK4AWwnXZZQuLZj3ePr3_eIPGU8yQR9_8bOaoW_aCxX9F9w-U6ykQlM
https://flacara-rosie.ro/2019/10/31/esperimentum-life-2019-un-proiect-uav-pentru-elevii-din-liceele-aradene/?fbclid=IwAR32hK4AWwnXZZQuLZj3ePr3_eIPGU8yQR9_8bOaoW_aCxX9F9w-U6ykQlM


 

 

https://www.revista-ferma.ro/articole/managementul-fermei/si-eu-am-absolvit-liceul-

agricol?fbclid=IwAR2m7I_nydmns7kSkd6-7-

fKBc43_9ecrR_5na_O7BuHMxQmhb7XurEiHwc 

http://www.aradon.ro/trei-medaliati-la-

nationale/2300922?fbclid=IwAR0QYpgiOXb4EVEd4eU2EzjDe3JdpTNIlrONP2SR34TVKyZ

fZ88mBVSVPUU 

http://www.aradon.ro/aradenii-alearga-maratonul-semiratonul-si-crosul-aradului-cu-peste-1-

400-de-participanti/2357003 

http://www.aradon.ro/impreuna-vom-reusi/2358035 

http://www.maratonarad.ro/2017/_ro/3-1-rez.html 

http://www.aradon.ro/lectie-de-istorie-cu-invictus-romania/2361083 

http://www.aradon.ro/gala-turneului-ilie-nastase/2363816 

https://www.arq.ro/si-a-fost-balul-bobocilor-colegiului-alimentar/30805?fbclid=IwAR2X-

fa9lg77ecwyQEgTMiigo9azoGPHCjZPXsB6Dj_5p_GZWcbmoQVz_l8 

https://www.arq.ro/olimpicii-aradului-au-fost-premiati-de-primarul-calin-

bibart/31017?fbclid=IwAR3FHpDRvRmXXbRnZg7L4Moi0DCjw_xsP8o00TpRBbbrjXsN8m

B6aazXqY0 

https://www.ziardearad.ro/campania-hotii-iti-invadeaza-intimitatea-fost-lansata-la-liceul-

tehnologic-de-industrie-alimentara-arad  

SEMESTRUL II 

https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/cutremurul-impreuna-mai-pregatiti-

1124948/ 

https://www.arq.ro/o-campanie-de-succes-pentru-promovarea-meseriilor-in-randul-

elevilor/32126?fbclid=IwAR0TrvWsS8H2n5BlyZiIVnFGzSlrrvmNLnW5fV2N0MhQ9D8QZ

4hCV-ykNVY 

https://www.facebook.com/TVAradOfficial/videos/356788001948485/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=255163642371415  

 

      Responsabil, prof. Ghinga Olga- Iulia  

 

Raport al Comisiei de întocmire a schemei orare şi al Comisiei de curriculum 

 

  1. În perioada august - septembrie membrii comisiilor au întocmit schema orară.  

  Comisiile s-au întrunit pentru a valida schema orară întocmită pe baza planurilor 

cadru şi a încadrărilor rezultate din acestea. 

  Cadrele didactice au fost informate în legătură cu aceasta. Orarul a fost afişat în 

sala profesorală la loc vizibil. 

 

  2. În perioada 01.09.2019- 08.09.2019  membrii comisiei au consultat schema 

orară întocmită. În concordanţă cu aceasta, au întocmit orarul profesorilor de serviciu pe şcoală 

în anul şcolar 2019 - 2020, precum și orarul serviciului pe școală al elevilor. 

 Comisia s-a întrunit pentru a valida acest orar. 

  

 Comisia pentru întocmirea orarului a avut în vedere în principal beneficiile acestuia 

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

această școală, mulți dintre ei făcând naveta. Totodată s-a respectat, în cea mai mare măsură 

continuitatea la clasă. Orarul a fost întocmit la timp conform metodologiei, încadrărilor, 

conform hotărârilor în vigoare. Orarul a fost modificat și adaptat ori de câte ori a fost nevoie, 

https://www.revista-ferma.ro/articole/managementul-fermei/si-eu-am-absolvit-liceul-agricol?fbclid=IwAR2m7I_nydmns7kSkd6-7-fKBc43_9ecrR_5na_O7BuHMxQmhb7XurEiHwc
https://www.revista-ferma.ro/articole/managementul-fermei/si-eu-am-absolvit-liceul-agricol?fbclid=IwAR2m7I_nydmns7kSkd6-7-fKBc43_9ecrR_5na_O7BuHMxQmhb7XurEiHwc
https://www.revista-ferma.ro/articole/managementul-fermei/si-eu-am-absolvit-liceul-agricol?fbclid=IwAR2m7I_nydmns7kSkd6-7-fKBc43_9ecrR_5na_O7BuHMxQmhb7XurEiHwc
http://www.aradon.ro/trei-medaliati-la-nationale/2300922?fbclid=IwAR0QYpgiOXb4EVEd4eU2EzjDe3JdpTNIlrONP2SR34TVKyZfZ88mBVSVPUU
http://www.aradon.ro/trei-medaliati-la-nationale/2300922?fbclid=IwAR0QYpgiOXb4EVEd4eU2EzjDe3JdpTNIlrONP2SR34TVKyZfZ88mBVSVPUU
http://www.aradon.ro/trei-medaliati-la-nationale/2300922?fbclid=IwAR0QYpgiOXb4EVEd4eU2EzjDe3JdpTNIlrONP2SR34TVKyZfZ88mBVSVPUU
http://www.aradon.ro/aradenii-alearga-maratonul-semiratonul-si-crosul-aradului-cu-peste-1-400-de-participanti/2357003
http://www.aradon.ro/aradenii-alearga-maratonul-semiratonul-si-crosul-aradului-cu-peste-1-400-de-participanti/2357003
http://www.aradon.ro/impreuna-vom-reusi/2358035
http://www.maratonarad.ro/2017/_ro/3-1-rez.html
http://www.aradon.ro/lectie-de-istorie-cu-invictus-romania/2361083
http://www.aradon.ro/gala-turneului-ilie-nastase/2363816
https://www.arq.ro/si-a-fost-balul-bobocilor-colegiului-alimentar/30805?fbclid=IwAR2X-fa9lg77ecwyQEgTMiigo9azoGPHCjZPXsB6Dj_5p_GZWcbmoQVz_l8
https://www.arq.ro/si-a-fost-balul-bobocilor-colegiului-alimentar/30805?fbclid=IwAR2X-fa9lg77ecwyQEgTMiigo9azoGPHCjZPXsB6Dj_5p_GZWcbmoQVz_l8
https://www.arq.ro/olimpicii-aradului-au-fost-premiati-de-primarul-calin-bibart/31017?fbclid=IwAR3FHpDRvRmXXbRnZg7L4Moi0DCjw_xsP8o00TpRBbbrjXsN8mB6aazXqY0
https://www.arq.ro/olimpicii-aradului-au-fost-premiati-de-primarul-calin-bibart/31017?fbclid=IwAR3FHpDRvRmXXbRnZg7L4Moi0DCjw_xsP8o00TpRBbbrjXsN8mB6aazXqY0
https://www.arq.ro/olimpicii-aradului-au-fost-premiati-de-primarul-calin-bibart/31017?fbclid=IwAR3FHpDRvRmXXbRnZg7L4Moi0DCjw_xsP8o00TpRBbbrjXsN8mB6aazXqY0
https://www.ziardearad.ro/campania-hotii-iti-invadeaza-intimitatea-fost-lansata-la-liceul-tehnologic-de-industrie-alimentara-arad
https://www.ziardearad.ro/campania-hotii-iti-invadeaza-intimitatea-fost-lansata-la-liceul-tehnologic-de-industrie-alimentara-arad
https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/cutremurul-impreuna-mai-pregatiti-1124948/
https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/cutremurul-impreuna-mai-pregatiti-1124948/
https://www.arq.ro/o-campanie-de-succes-pentru-promovarea-meseriilor-in-randul-elevilor/32126?fbclid=IwAR0TrvWsS8H2n5BlyZiIVnFGzSlrrvmNLnW5fV2N0MhQ9D8QZ4hCV-ykNVY
https://www.arq.ro/o-campanie-de-succes-pentru-promovarea-meseriilor-in-randul-elevilor/32126?fbclid=IwAR0TrvWsS8H2n5BlyZiIVnFGzSlrrvmNLnW5fV2N0MhQ9D8QZ4hCV-ykNVY
https://www.arq.ro/o-campanie-de-succes-pentru-promovarea-meseriilor-in-randul-elevilor/32126?fbclid=IwAR0TrvWsS8H2n5BlyZiIVnFGzSlrrvmNLnW5fV2N0MhQ9D8QZ4hCV-ykNVY
https://www.facebook.com/TVAradOfficial/videos/356788001948485/
https://www.facebook.com/watch/?v=255163642371415


 

 

iar în perioada martie- iunie 2020 a fost adaptat pentru învătământul online impus în perioada 

stării de urgență/ alertă, precum și pentru perioada de pregătire a elevilor claselor terminale. 

 Cadrele didactice au fost informate în legătură cu aceasta. Orarul a fost afişat în sala 

profesorală la loc vizibil. 

 

      Responsabil Comisie, prof. Călinescu Carmen 

      

 

 

Întocmit, 

Prof. Ghinga Olga- Iulia 

 

 

 

 

Avizat director, 

Prof. Dobîndă Monica- Daniela 


